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д.е.н., професор, академік НААН, завідувач відділу
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Вінницький національний аграрний університет,
Пехов В.А.,
здобувач,
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки"

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. В аграрному секторі економіки України значна частина виробників
зосереджена у власних селянських господарствах та малих підприємствах. Власні селянські
господарства, малі сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства виробляють більше
половини валової сільськогосподарської продукції. Крім того понад 70% трудомісткої
сільськогосподарської продукції повсякденного споживання – картоплі, овочів, фруктів, молока та м'яса
– виробляють приватні селянські господарства, які не мають постійно діючих каналів реалізації такої
продукції. Як наслідок – значна частина вирощеної продукції використовується нераціонально.
Частина її потрапляє до споживачів через посередників, частина продається селянами на стихійних
ринках. В таких умовах визначну роль у розвитку цих формувань відіграватиме сільськогосподарська
обслуговуюча кооперація, яка дає можливість, шляхом концентрації обслуговуючих функцій за межами
самих
господарств,
знижувати
трансакційні
витрати
і
сприяти
росту
ефективності
сільськогосподарського виробництва та розвитку соціального капіталу [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, що останніми роками в Україні
накопичено відповідний досвід розробки методик формування кооперативів та інших засад
кооперативотворчості. Плідно у цьому напрямі працюють: В.В. Зіновчук [2], Л.В. Молдаван [6],
Р.Я. Корінець [10], В.В. Гончаренко, М.П. Гриценко [10], В.К. Збарський, О.А. Пантелеймоненко,
І.О. Соловйов, Ю.В. Ушкаренко, В.Ф. Горбонос [3], М.Й. Малік [4; 5; 9] та ін.
Не дивлячись на те, що в Україні тривалий період функціонували кооперативи,
сільськогосподарська обслуговуюча кооперація знаходиться у зародковому стані. Розвиток
кооперативних відносин, в першу чергу, залежить від стану функціонування особистих селянських
господарств та малих підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка стану розвитку кооперативних відносин в аграрній
сфері та обґрунтування напрямів і умов їх активізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кооперація покликана надати сільським
товаровиробникам можливість одержувати зиск не тільки від виробництва, але й від подальших стадій
руху виробленої ними продукції, брати участь у великомасштабному бізнесі, використовувати
професійних управлінців, ділити ризик, контролювати канали збуту своєї продукції і постачання,
впливати на ціни, бути рівноправними партнерами у ринкових відносинах.
Важливою є місія кооперації сільських товаровиробників у протистоянні безконтрольному
поширенню посередницького бізнесу. Ця проблема існує не тільки у нашій країні – кожна країна
ринкової економіки пройшла шлях обмеження посередницького бізнесу. Проте в Україні діяльність
посередницьких структур у сільському господарстві досить поширена, що стало проблемою
національного масштабу. Село страждає від надмірно високих цін на матеріально-технічні ресурси та
явно занижених цін на вироблену сільськогосподарську продукцію. Проблема диспаритету цін
посилюється армією численних ринкових посередників.
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Про проблеми сільськогосподарської обслуговуючої кооперації свідчить динаміка зміни кількості
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (рис. 1., табл. 1).

Рис. 1. Динаміка формування та функціонування сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
Джерело: розроблено авторами

Таблиця 1
Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні
за видами станом на 01.04.2014
Всього за видами

4
4
4

5
4

Волинська
Дніпропетровська

38
33

17
33

2

2

Донецька
Житомирська

13
104

11
66

1

Закарпатська
Запорізька

14
25

8
14

Івано-Франківська
Київська

92
56

Кіровоградська
Луганська

багатофункціональні

13
10
12

1
7

1

1

32
23

16
23

1
9

1
7

4
10

3
10

7
85

6
49

2
0

3
3

1
2

3

1

3
4

1
2

6
13

4
9

1
6

1
6

33
5

31
5

1
1

1
1

4
29

4
29

53
15

47
15

16
14

1
1

1

11
1

6

15
20

9
14

52
16

22
16

4

22
9

11
9

2
2

0
2

11

1

13
5

10
5

Одеська
Полтавська

41
37

18
13

3
1

24
23

10
9

3

1

0

2
3

1
0

9
10

6
4

Рівненська
Сумська

42
40

24
14

1

1

5
7

3
1

15
9

9
5

21
24

11
8

Тернопільська

21

3

1

6

1

10

2

6
7

1

2
2

84
56

29
22

Львівська
Миколаївська

діючі

7
5
18

4

6

діючі

12
16
42

6
15
26

зареєстр.

11
27
3

діючі

10
32
16

зареєстр.

діючі

3
52
33

інші

зареєстр.

2
76
88

постачальницькі

діючі

зареєстр.

1
АР Крим
Вінницька

заготівельнозбутові

зареєстр.

Області

діючі

переробні

зареєстр.

Кількість
СОК,
одиниць

8
9

9
6

2
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продовження табл. 1
1
Харківська

2
16

3
5

4
1

5
1

6
2

7

8
1

9
1

10
3

11

12
9

13
3

Херсонська
Хмельницька

41
13

41
10

3
2

3
2

23
2

23
2

1
1

1
1

1

1

13
8

13
5

Черкаська
Чернівецька

65
28

61
16

4

3

40
6

40
6

18
7

9
296

8
206

9
315

Чернігівська
25
19
Всього
1027
666
Джерело: розроблено авторами

44

27

3
"27

2
17

7

3

21
15

162

101

13
498

У зв’язку зі значною кількістю приватних селянських фермерських господарств і фізичних осіб –
сільськогосподарських товаровиробників доцільно сприяти формуванню за безпосередньою їх участю
кооперативного сегмента аграрного ринку. Водночас його формування стримується недосконалістю
законодавства, слабкою матеріальною базою, відсутністю кваліфікованих кадрів – організаторів
кооперативного руху, недостатньою обізнаністю селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах
кооперації для подальшого розвитку й відсутністю належної державної підтримки.
Як наслідок, в Україні практично зупинився процес створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, а окремі з них припинили свою діяльність. Станом на 1 січня 2015 року в
Україні було зареєстровано 924 таких кооперативів, що близько рівня 2005 року. Дані проблеми
вимагають наукової дискусії з акцентуванням уваги науковців на розвитку сільськогосподарської
кооперації. Недостатньо уваги приділяється організаційно-економічним, соціологічним заходам,
залученню інвестицій у розвитку кооперації та відстоюванню інтересів дрібних товаровиробників.
Проте очевидно, що проблема потребує значних досліджень як у теоретичному аспекті, так і на
практиці – виявити причини недостатнього розвитку кооперації та обґрунтувати шляхи їх вирішення,
дати оцінку стану функціонування сільськогосподарської кооперації й можливостей підвищення
ефективності діяльності кооперативів.
Світова практика кооперативного руху вже півтора століття доводить високу результативність
його економічних та соціальних функцій. Організаційна структура, а також формальні й неформальні
кооперативні зв’язки активно мобілізують внутрішні резерви учасників кооперації на досягнення
максимуму в діяльності кожного кооператора та їх об’єднань різних рівнів. Кооперування є логічною
стадією подальшого розвитку реформ і стає можливим завдяки виникненню значної кількості
незалежних приватних власників. Мова йде про утворення нової організаційної структури сільського
господарства, побудованої “знизу-вгору” на таких фундаментальних засадах ринкової економічної
системи, як провідна роль індивідуального матеріального інтересу, реалізація можливості економічного
вибору, розвиток здорової конкуренції, обмеження державного втручання і регулювання в АПК.
Прийняття у 1997 році Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” мало позитивний
вплив на ріст кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проте значний поштовх для
розвитку кооперації мав Указ Президента України від 3 грудня 1999 року “Про невідкладні заходи
щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”. Указом декларувалася підтримка
розвитку власних селянських господарств на основі приватної власності на майно і землю.
Прийняття рамкового Закону України “Про кооперацію” у 2003 році, як і прийняття Програми
розвитку сільськогосподарських кооперативів на 2003-2004 роки не змінило ситуації у розвитку
кооперації. Починаючи з 2005 року і до 2009 року кількість кооперативів зменшувалася.
Новий кількісний ріст сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів можна пояснити
очікуванням державної підтримки в рамках “Державної цільової економічної програми підтримки
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року”, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 557 і виділених у 2009 році 39 млн. грн.
Однак ця постанова Кабінету Міністрів була відмінена Постановою Кабінету Міністрів України “Про
скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм” №704 від 22 червня 2011 року. Як
наслідок кількість кооперативів скоротилася до 645 у 2010 році. У наступні роки за ініціативою
Міністерства аграрної політики і продовольства “Рідне село” активізувалася робота із залучення
сільських територіальних громад, що сприяло зростанню кількості сільськогосподарських кооперативів
і забезпечило їх ріст до 1017 у 2014 році. Найбільша кількість діючих кооперативів зафіксована у
Житомирській (104), Івано-Франківській (92), Вінницькій (88) областях. Найменша кількість таких
кооперативів – у Миколаївській (16), Донецькій (13), Хмельницькій (13) областях. Проте ця ініціатива не
була підкріплена актами державної підтримки – ресурсами, що викликало розчарування серед
сільського населення і місцевих органів влади.
Друга проблема: кооперативи зареєстровані, але не працюють. Наприклад, у Житомирській
області зареєстровано 104 кооперативи, а фактично працюють - 66, в Полтавській - 34 і, відповідно,
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15, Рівненській - 38 і 13. Із загальної кількості 1027 кооперативів (2014 р.) реально здійснювали
господарську діяльність 666 кооперативів.
У структурі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів найбільшу частку займають
багатофункціональні і заготівельно-збутові (рис. 2). Золоте правило кооперації проголошує, що
починати треба із простого та просуватися до складного.

Рис. 2. Структура сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(на 1 січня 2014 р.)
Джерело: [8]

Оцінка впливу кооперативів на сільськогосподарських виробників не може визначатися лише їх
кількістю. Головними показниками їх діяльності повинні бути кількість членів кооперативу та обсяги
наданих послуг таких кооперативів своїм членам і їх характеристики. Станом на 2014 рік членами СОК
були 22521 чоловік, а працювало в них всього 1440 людей (у середньому 2 чоловіки на кооператив –
керівник і бухгалтер). У середньому один кооператив нараховує 35 членів. Середньостатистичний
СОК надає у рік послуг на суму ~ 55 тис. грн.. Його пайовий фон складає 108 тис. грн., а основні
засоби - 99 тис. грн. [8].
В останні роки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації приділяється увага з
боку Всеукраїнської громадської організації “Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів України” (ВПО СУСОКУ) та Міжнародні проекти Агроінвест ІІАІ8Б і спільний Проект
ЕС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.
Союз створений 05 грудня 2008 року, мета СУСОКУ – сприяння розвитку масового
кооперативного руху, формування розгалуженої системи сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, задоволення та захист спільних інтересів свої членів, підвищення прибутковості власних
селянських та фермерських господарств, подолання бідності,
Метою Проекту є сприяння розвитку сільського господарства України та підвищення
конкурентоспроможності агробізнесу незалежно від організаційно-правової форми та масштабів
виробництва. Крім того Проект ставить за мету сприяти зміцненню експортного потенціалу України як
учасниці глобальної ініціативи із забезпечення продовольчої безпеки.
Одним з головних завдань Проекту ІІАІ8Б Агроінвест є підтримка стабільної, орієнтованої на
ринок аграрної політики, яка сприятиме припливу інвестицій та сталому розвитку і зростанню
сільського господарства України.
Метою спільного Проекту ЄС / ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” (МРГ) є
сприяння сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом зміцнення спільного
управління та заохочення громадських ініціатив по всій Україні.
Завдання місцевих громад та представників влади полягає у впровадженні місцевого розвитку,
орієнтованого на громаду, запровадженні місцевого планування за участі громад, наданні громадських
послуг, відновленні базової соціальної та комунальної інфраструктур, а також розвитку малого
фермерського бізнесу.
Практика діяльності Міжнародної благодійної організації “Добробут Громад” (Неіfer-Uкгаіnе)
доводить, що при належному обсязі забезпечення початкових витрат об’єднання господарств
населення можуть провадити успішну господарську діяльність, конкуруючи з іншими організаційноправовими формами господарювання у сільському господарстві. Так, лише у 2013 р., за сприяння цієї
організації було реалізовано 24 проекти, у яких спільну діяльність провадять понад 2,8 тис.
господарств населення. При цьому обсяг залучених коштів на ці цілі склав понад 13,7 млн грн., не
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включаючи ресурси загальною вартістю 5,6 млн грн, які були отримані від фінансування діяльності
СОКів за рахунок державного бюджету, грантів інших організацій і власних внесків громад [7].
Сучасні проблеми розвитку сільськогосподарських кооперативів знаходяться у причиннонаслідковому взаємозв'язку з проблемами минулого. На території сучасної України протягом тривалого
часу не було вільної ринкової економіки. Через слабкий економічний стан більшість створених
кооперативів не мають ресурсів для розвитку і їх послуги поки що не доступні для більшості
населення [3].
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів показує, що сільськогосподарські підприємства не беруть участі у їх формуванні, хоч так
само відчувають вплив посередників із збуту сільськогосподарської продукції і постачання засобів
виробництва.
Недоліками діяльності значної частини сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є
комерціалізація
їхньої
діяльності,
недотримання
інших
кооперативних
принципів
у
внутрішньогосподарських відносинах. Відсутність в Україні динамічного кооперативного руху
пояснюється тим, що суб’єкти господарювання ще не усвідомили необхідності й сутності захисту своїх
економічних інтересів.
Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів має синусоїдальний тренд.
Відсутність реального планування державної політики у розвитку кооперації, фінансова
незабезпеченість заходів державної політики породжує у кооперативному середовищі невпевненість у
перспективах
кооперації.
Про
це
свідчить
наявність
непрацюючих
зареєстрованих
сільськогосподарських кооперативів.
Середній розмір кооперативів свідчить про те, що кооперативи є “кооперативами одного села” і
мають слабку матеріальну базу, що ставить під сумнів їх здатність до швидкого саморозвитку.
Звідси висновок про те, що кооперативи у такому стані не мають значного впливу на економіку.
Тому держава повинна створити сприятливі умови, шляхом формування й ефективного застосування
необхідних стимулів економічного і соціального плану, які здатні сформувати в суспільстві, особливо у
селян, позитивне ставлення до кооперації як системи колективного вирішення проблем сільського
розвитку. Тут потрібна відповідна державна аграрна політика, базована на інституційних нормах, що
витікають з традицій української аграрної дійсності.
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Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Пехов В.А. РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ
ЕКОНОМІКИ
Мета. Метою статті є оцінка стану розвитку кооперативних відносин в аграрній сфері та обґрунтування
напрямів і умов їх активізації.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано систему методів і методичних підходів.
Зокрема, застосовано: монографічний метод – при визначенні проблемних теоретико-методичних і практичних
аспектів розвитку кооперативних відносин в аграрній сфері економіки; експертно-аналітичний метод – при оцінці
стану кооперації як форми самоорганізації агробізнесу в контексті сучасних вітчизняних реалій економічного і
соціального процесу на селі; економіко-аналітичний метод – при визначенні системних проблем розбудови
кооперативного руху як найбільш ефективного механізму залучення дрібних товаровиробників до системи
організованого агропродовольчого ринку; метод економічного прогнозування – при обгрунтованні пропозицій щодо
активізації розвитку кооперативних відносин.
Результати. У статті розкриті проблемні теоретико-методичні й практичні аспекти розвитку кооперативних
відносин в аграрній сфері економіки. Здійснена ґрунтовна оцінка стану кооперації як форми самоорганізації
агробізнесу в контексті сучасних вітчизняних реалій економічного і соціального процесу на селі. Проаналізовано
стан і визначено системні проблеми розбудови кооперативного руху як найбільш ефективного механізму залучення
дрібних товаровиробників до системи організованого агропродовольчого ринку, а також як соціального надбання,
соціального капіталу зокрема. Визначено місії кооперації як особливої форми організації агробізнесу, а також як
механізму самоорганізації виробників задля досягнення високого соціально-економічного ефекту. Обгрунтовані
пропозиції щодо активізації розвитку кооперативних відносин, виходячи з кількісних характеристик – кількості
сільськогосподарських кооперативів з ідейною проекцією перспективності даної форми господарювання для
вітчизняного агросектору.
Наукова новизна. Пропозиції щодо активізації розвитку кооперативних відносин, виходячи з кількісних
характеристик – кількості сільськогосподарських кооперативів з ідейною проекцією перспективності даної форми
господарювання для вітчизняного агросектору
Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть активізації розвитку
кооперативного руху і удосконаленню кооперативних відносин в аграрному секторі економіки.
Ключові слова: кооперація, аграрна сфера, сільське господарство, ринок, сільськогосподарські виробники.
Malik M.Y., Shpykuliak O.H., Pekhov V.A. THE DEVELOPMENT OF COOPERATIVE RELATIONS IN THE
AGRARIAN SPHERE OF THE ECONOMY
Purpose. The aim of the article is the assessment of the development of cooperative relations in the agrarian
sphere and substantiation of the directions and conditions for their activation.
Methodology of research. The system of methods and methodological approaches were used in the research
process. In particular, were used: monographic method – in determining the theoretical and methodological problems
and practical aspects of the development of cooperative relations in the agrarian sphere of the economy; expert and
analytical method – in assessing the state of cooperation as a form of self- organization of agribusiness in the context of
current domestic realities of economic and social process in rural areas; economic and analytical method – in
determining systemic problems of the development of the cooperative movement as the most efficient tool for the
involvement of the small commodity producers to the system of organized agro-food market; method of economic
forecasting – in substantiating the proposals on intensification of the development of cooperative relations.
Findings. The theoretical and methodological problems and practical aspects of the development of cooperative
relations in the agrarian sphere of the economy have been disclosed in the article. The thorough assessment of the
cooperation as a form of self-organization of agribusiness in the context of current domestic realities of economic and
social process in rural areas has been conducted. The state has been analyzed and systemic problems of the
development of the cooperative movement as the most efficient tool for the involvement of the small commodity
producers to the system of organized agro-food market, as well as social domain, including social capital. The mission of
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cooperation as a special form of agribusiness organization, as well as the mechanism of self-organization of producers to
achieve high social and economic effect has been defined. It has been substantiated proposals on intensification of the
development of cooperative relations based on quantitative characteristics – number of agricultural cooperatives with the
ideological projection of prospects for this form of management for the domestic agricultural sector.
Originality. Proposals on intensification of the development of cooperative relations based on quantitative
characteristics – number of agricultural cooperatives with the ideological projection of prospects for this form of
management for the domestic agricultural sector have been presented in the article.
Practical value. The obtained results of the research will contribute to activation of the development of
cooperative movement and improving cooperative relations in the agricultural sector of the economy.
Key words: cooperation, agrarian sphere, agriculture, market, agricultural producers.
Малик Н.И., Шпикуляк А.Г., Пехов В.А. РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АГРАРНОЙ
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Цель. Целью статьи является оценка состояния развития кооперативных отношений в аграрной сфере и
обоснование направлений и условий их активизации.
Методика исследования. В процессе исследования использована система методов и методических
подходов. В частности, применены: монографический метод - при определении проблемных теоретикометодических и практических аспектов развития кооперативных отношений в аграрной сфере экономики;
экспертно-аналитический метод - при оценке состояния кооперации как формы самоорганизации агробизнеса в
контексте современных отечественных реалий экономического и социального процесса на селе; экономикоаналитический метод - при определении системных проблем развития кооперативного движения как наиболее
эффективного механизма привлечения мелких товаропроизводителей в систему организованного
агропродовольственного рынка; метод экономического прогнозирования - при обоснованной предложений по
активизации развития кооперативных отношений.
Результаты. В статье раскрыты проблемные теоретико-методические и практические аспекты развития
кооперативных отношений в аграрной сфере экономики. Осуществленаосновательная оценка состояния
кооперации как формы самоорганизации агробизнеса в контексте современных отечественных реалий
экономического и социального процесса на селе. Проанализировано состояние и определены системные
проблемы развития кооперативного движения как наиболее эффективного механизма привлечения мелких
товаропроизводителей в систему организованного агропродовольственного рынка, а также как социального
достижения, социального капитала в частности. Определены миссии кооперации как особой формы организации
агробизнеса, а также как механизма самоорганизации производителей для достижения высокого социальноэкономического эффекта. Обоснованные предложения по активизации развития кооперативных отношений,
исходя из количественных характеристик - количества сельскохозяйственных кооперативов с идейной проекцией
перспективности данной формы хозяйствования для отечественного агросектора.
Научная новизна. Предложения по активизации развития кооперативных отношений, исходя из
количественных характеристик - количества сельскохозяйственных кооперативов с идейной проекцией
перспективности данной формы хозяйствования для отечественного агросектора.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать активизации
развития кооперативного движения и совершенствованию кооперативных отношений в аграрном секторе
экономики.
Ключевые слова: кооперация, аграрная сфера, сельское хозяйство, рынок, сельскохозяйственные
производители.
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МІСЦЕ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ У СТРУКТУРІ ЛЮДСЬКИХ
РЕСУРСІВ
Постановка проблеми. Сьогодні найбільш вагомим та продуктивним чинником виробництва
стає праця та її носії – працівники із їхнім рівнем кваліфікації, внутрішнім потенціалом, здатністю
розвиватися та самовдосконалюватися. В економічній науці для позначення носія фактору праці
використовуються такі поняття, як людські ресурси, робоча сила, людський фактор, трудовий
потенціал, людський капітал, персонал, кадри та ін. В свою чергу, в управлінській науці і практиці
відсутня чітка ідентифікація термінів, що дає змогу паралельно використовувати окремі з них. Однією
з ознак, що обумовлює термінологічні відмінності є характер та спрямованість діяльності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Людина є основною цінністю суспільства і
найважливішим ресурсом підприємства. Людський чинник присутній у високопрофесійному кадровому
потенціалі персоналу організації й управлінській діяльності менеджерів, які організовують його
використання.
Роль людських ресурсів, робітничих кадрів в динаміці економічного розвитку є предметом
особливої уваги органів державного управління, політиків, роботодавців, науковців, практиків. Ці
проблеми висвітлені в працях М. Армстронга, Л. Безтелесної, Л. Балабанової, І. Бузько, О. Грішнової,
Н. Гавкалової, С. Калініної, Е. Лібанової, Д. Макгрегора, О. Новікової, В. Никифоренко, Л. Семів,
М. Семикіної, Л. Шаульської та інших.
Проведений аналіз публікацій свідчить, що деякі питання розвитку робітничих кадрів
залишаються недостатньо вивченими із-за відсутності теоретичного підґрунтя для розв’язання
проблеми дефіциту робітничих кадрів та побудови ефективної системи їх професійної підготовки,
недосконалості інструментів стимулювання роботодавців до співпраці із закладами професійнотехнічної освіти. Необхідність формування належного теоретико-методичного забезпечення цих
наукових завдань зумовила вибір теми дослідження та визначила її актуальність.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження ролі робітничих кадрів в структурі
людських ресурсів в сучасних умовах та виявлення чинників виникнення дефіциту робітничих кадрів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Людські ресурси є сукупністю різних якостей
людей, що визначають їх працездатність до виробництва матеріальних і духовних благ, і виступають
узагальнюючим показником розвитку суспільного. При цьому розрізняють людські ресурси
підприємства, організації, регіону, галузі, країни і рівні управління ними. У людських ресурсах
виділяють наступні основні аспекти вивчення: індивідуально-психологічний, соціально-психологічний,
соціально-економічний.
Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства найчастіше застосовують терміни
персонал, кадри, трудовий колектив.
А.П. Єгоршин до категорії «персонал» відносить працівників (трудовий колектив), що виконують
виробничі або управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці із використанням засобів
праці [5].
О.О. Гетьман та В.М. Шаповал уніфікують терміни «персонал», «кадри», «трудовий колектив» та
вважають, що усі вони позначають сукупність працівників, які входять до спискового складу
підприємства [4].
Н.А. Васильєва, Т.А. Матеуш та М.Г. Миронова, визначаючи термін «персонал», роблять акцент
на правовому його аспекті та зазначають, що персонал (кадри) підприємства – це сукупність фізичних
осіб, пов’язаних договором найму із підприємством, як з юридичною особою [3].
Окремі вчені розглядають поняття «кадри» і «персонал» дещо ширше. Так, на думку Г. Щокіна,
«кадри» – це соціально-економічна категорія, що характеризує людські ресурси підприємства, регіону
чи держави. Разом з тим, науковець виділяє і поняття «кадри підприємства», яке трактується як
сукупність штатних кваліфікованих працівників підприємства (організації), котрі пройшли попередню
професійну підготовку та володіють спеціальними знаннями, трудовими навичками та досвідом
роботи у обраній сфері діяльності. Тобто, основні характеристики кадрів – постійність та кваліфікація
для персоналу не є обов’язковими [8].
Законом України «Про професійний розвиток працівників» закріплено такий термін як
«працівник». Згідно зазначеного нормативно-правового акту, працівником вважається фізична особа,
яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації незалежно
від форми власності та виду діяльності, або у фізичної особи, яка відповідно до законодавства
використовує найману працю [1].
За характером виконуваних функцій персонал підприємства можна поділити на: керівників,
спеціалістів, службовців та робітників (рис. 1).
Керівники мають високий рівень професійної підготовки, безпосередньо здійснюють управління
виробництвом та підлеглими працівниками. Спеціалісти виконують інженерно-технічні, економічні та
інші функції. Службовці здійснюють підготовку та оформлення документів, облік та контроль,
господарське обслуговування тощо. Робітники безпосередньо задіяні у виробництві продукції, наданні
послуг та ін. За характером участі у виробничому процесі робітники поділяються на основних, які
виготовляють продукцію та допоміжних, які обслуговують технологічні процеси.
Робітничі кадри займають особливе місце у структурі людських ресурсів промислового
підприємства, оскільки саме від їхніх умінь та кваліфікації залежить якість і конкурентоспроможність
виготовленої продукції, а отже, і успішність та позиція підприємства на ринку. На нашу думку,
робітничі кадри можна визначити як сукупність кваліфікованих працівників підприємства, що
безпосередньо здійснюють процес виробництва продукції або надання послуг, пройшли попередню
професійну підготовку та володіють спеціальними знаннями, трудовими навичками та досвідом
роботи у обраній сфері діяльності.
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Кадри підприємства

Робітники

Спеціалісти

Керівники
(управлінський персонал)

Службовці

робітничі кадри, що задіяні у сільському, лісовому та рибному господарстві
За видами
економічної
діяльності

робітничі кадри, що задіяні у добувній промисловості
робітничі кадри, що задіяні у переробній промисловості (харчовій, легкій,
хімічній тощо)
робітничі кадри, зайняті у будівництві та інших сферах

За характером
участі у
виробничому
процесі

основні робітники
допоміжні робітники
висококваліфіковані робітничі кадри

За рівнем
кваліфікації

кваліфіковані робітничі кадри
низькокваліфіковані робітничі кадри
некваліфіковані робітничі кадри
до 1 року
від 1 до 5 років

За стажем роботи
від 5 до 10 років
від 5 до 10 років
від 10 до 20 років
від 20 до 30 років

Рис. 1. Склад персоналу підприємства
Джерело: авторська розробка

Сьогодні важливою та невід’ємною характеристикою робітничих кадрів є їхній кваліфікаційний
рівень. Це пояснюється посиленням конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг, яку не
витримує низько кваліфіковане виробництво без інновацій у технології, інтелекті персоналу та якості
праці. Під кваліфікацією робітничих кадрів розуміємо його якісну характеристику, що охоплює рівень
професійних знань, умінь та навичок, а також здібностей до праці. Рівень кваліфікації працівника
характеризує його професійну придатність, тобто визначає здатність останнього якісно виконувати
свої функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно оволодівати новими знаннями і
вміннями, швидко адаптуватись до умов, що змінюються.
За рівнем кваліфікації робітничі кадри поділяють на такі групи: 1) висококваліфіковані робітничі
кадри, які закінчили ПТУ або середні спеціальні навчальні заклади; 2) кваліфіковані робітничі кадри; 3)
низько кваліфіковані працівники; 4) некваліфіковані працівники.
У ринкових умовах кваліфікований робітник повинен вчитися протягом усього трудового життя,
щоб ефективно працювати та бути готовим вирішувати нові складні та високотехнологічні завдання,
використовувати новітні досягнення техніки і технології. Матеріали спеціальних досліджень свідчать,
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що 70 % бракованої продукції та 30 % погрішностей роботи обладнання на підприємствах
відбуваються через низьку кваліфікацію працівників чи недостатність знань і умінь.
Для здійснення подальшого якісного аналізу системи професійної підготовки робітничих кадрів,
систематизації цього важливого процесу, пізнання його сучасних особливостей та закономірностей
досліджено ретроспективу розвитку професійної підготовки в Україні. За дослідженнями науковців,
підґрунтя професійної освіти в Україні було закладено у Київській Русі шляхом заснування шкіл
перекладачів та переписувачів книг [7].
Науковцями здійснювалися спроби визначити та обґрунтувати етапи, з яких складалися основні
періоди становлення, функціонування та розвитку різних систем освіти і навчання робітничих кадрів в
Україні протягом різних періодів. На основі їх узагальнення та уніфікації нами запропоновано власне
бачення періодизації даного процесу (табл. 1).
Таблиця 1
Основні етапи становлення та розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні
Період
І етап – кінець 80-х –
початок 90-х рр. ХІХ
ст.
ІІ етап – 20-ті – 30-ті
рр. ХХ ст.
ІІІ етап – 40-ті – 50-ті
рр. ХХ ст.

Характеристика етапу
Прийняття «Основних положень про промислові училища» в Україні, які створили базу
для створення системи промислової, сільськогосподарської та жіночої освіти.

Створення та становлення української системи нижчої професійної освіти. Уніфікація
освітніх систем Росії та України.
Створення галузевих систем підготовки кваліфікованих кадрів та системи трудових
резервів. Створення та становлення гірничопромислових профтехучилищ.
Утвердження єдиного типу закладів підготовки робітничих кадрів – профтехучилищ.
Удосконалення змісту і форм організації навчально-виховного процесу в СПТУ;
IV етап – 60-ті – 90-ті
нормативно-правове забезпечення основних напрямів діяльності СПТУ. Перехід до
рр. ХХ ст.
єдиних навчальних планів та програм. Пошук шляхів поєднання загальноосвітньої та
професійної підготовки.
Пошук шляхів реформування системи професійно-технічної освіти незалежної України.
Створення нових організаційно-педагогічних форм підготовки кваліфікованих
V етап – 90-ті рр. ХХ робітничих кадрів. Зниження уваги до системи ПТО з боку державної влади; погіршення
ст. – початок ХХІ ст.
рівня загальноосвітньої підготовки учнів у профтехучилищах; зменшення кількості
абітурієнтів та випускників ПТНЗ. Прийняття у 2013 році Закону України «Про
професійно-технічну освіту».
Джерело: авторська розробка

Отже, можна стверджувати, що на сьогодні професійно-технічна освіта робітничих кадрів в
нашій країні знаходиться в стані занепаду. Якість та структура підготовки кваліфікованих робітничих
кадрів не відповідає вимогам новітнього високотехнологічного виробництва та інноваційної економіки.
Зазначене ще раз обґрунтовує актуальність проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів робітничих
професій та необхідність її комплексного вирішення у поєднанні із пошуком напрямів структурної
перебудови економіки, забезпечення стрімкого інноваційного та соціально-економічного розвитку
держави.
Поряд із значним дефіцитом кадрів за окремими робітничими професіями існує й інша
проблема, коли випускники професійно-технічних навчальних закладів не можуть працевлаштуватися
за обраною професією, позаяк на неї немає попиту. Тобто, виникнення проблем дефіциту працівників
робітничих професій пов’язане не лише із відпливом кваліфікованих робітників з виробничої сфери та
зменшенням обсягів професійної підготовки робітничих кадрів, а й із структурною невідповідністю
такої підготовки потребам економіки держави у професійно-кваліфікаційному розрізі [6].
З метою подальшого створення теоретичного підґрунтя для розв’язання проблеми дефіциту
робітничих кадрів та побудови ефективної системи їх професійної підготовки здійснимо поглиблений
аналіз першопричин та чинників виникнення зазначених проблем (рис. 2).
Варто зазначити, що значна кількість чинників виникнення дефіциту робітничих кадрів
обумовлена формуванням постіндустріального суспільства, що спричинило втрату престижності
робітничих професій та зростання привабливості вищої освіти. За концепцією постіндустріального
суспільства, висунутою Д. Беллом, відбувається зміна структури зайнятості у напрямі зростання її
частки у сфері послуг та скорочення – у сільськогосподарському та промисловому виробництві. У
розвинених країнах світу зростає значення розумової праці, основою суспільного розвитку стають
наука, знання, нововведення, а саме, їх виробництво, контроль, впровадження. На противагу,
значимість ручної праці знижується, а суспільний клас робітників формується з виключно бідних та
неосвічених верств населення [2].
Посиленню таких уявлень сприяли кризові явища в економіці України у перші роки її
незалежності. Наступною причиною виникнення дефіциту кваліфікованих робітничих кадрів є не
виважена та неефективна державна політика професійної підготовки, що здійснювалася урядом
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протягом років незалежності України. Насамперед маємо на увазі невідповідність номенклатури
професій та навчальних програм професійно-технічних навчальних закладів динамічним потребам
ринку. Разом із швидким впровадженням досягнень науково-технічного прогресу та виникненням
нових видів продукції і послуг змінювалися вимоги до знань, умінь та навичок представників
робітничих професій. А навчальні програми та матеріально-технічна база професійно технічних
закладів залишалися незмінними. Держава практично не прикладала зусиль до формування
ефективної політики розвитку професійно-технічної освіти та створення нормативно-правової бази і
умов для її здобуття. Зважаючи на зазначене, нагальними проблемами, що потребують негайного
вирішення залишаються: визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку професійнотехнічної освіти; розроблення державних вимог до її обсягів, напрямів та видів; налагодження системи
моніторингу якості професійної освіти робітничих кадрів тощо.
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ДЕФІЦИТУ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

застаріла матеріально-технічна база вітчизняних підприємств та професійнотехнічних навчальних закладів;
руйнація та занепад української системи професійно-технічної освіти; неефективна
робота професійно-технічних навчальних закладів;

поступовий занепад українських промислових підприємств; скорочення частки
наукоємних та інноваційних виробництв;
непослідовна та необґрунтована державна політика професійної підготовки
робітничих кадрів;

незацікавленість вітчизняних роботодавців в інвестуванні розвитку персоналу
загалом та робітничих кадрів зокрема
несприятливі умови праці робітників (низька заробітна плата, переважання ручної
неавтоматизованої праці, фізична важкість роботи); низька престижність
робітничих професій.

Рис. 2. Чинники виникнення дефіциту робітничих кадрів
Джерело: авторська розробка

У механізмі державної політики також відсутні інструменти стимулювання роботодавців до
співпраці із закладами професійно-технічної освіти. Як результат, вітчизняні промислові підприємства
не розглядають випускників таких закладів як потенціал для власного перспективного розвитку, а тому
відмовляють студентам та учням у місцях для проходження практики, а також – у забезпеченні
випускників робочими місцями.
Окреслена проблема породжена також недостатністю у вітчизняних підприємств фінансових
ресурсів для налагодження безперервної системи професійної підготовки робітничих кадрів. В умовах
кризи більшість промислових підприємств відмовляються інвестувати у довгострокові проекти, до яких
належить, зокрема, і розвиток людських ресурсів, у зв’язку із високим рівнем ризику таких вкладень та
тривалим терміном їх окупності. Тому, в умовах кризи підприємства орієнтовані на залучення
«готової» робочої сили із високим рівнем кваліфікації та значним досвідом роботи. З іншого боку,
представники робітничих професій також не бажають вкладати свої обмежені ресурси у власний
саморозвиток, позаяк підприємства не спроможні запропонувати їм робочі місця із належним рівнем
технічного забезпечення, привабливими умовами праці та гідним рівнем її оплати.
Підсумовуючи вищесказане, можна констатувати, що на сьогодні в нашій державі існує нагальна
необхідність популяризації робітничих професій та відновлення ефективної системи професійнотехнічної освіти через побудову дієвої державної стратегії її докорінного реформування.
Висновки з проведеного дослідження. В умовах постіндустріального суспільства
відбуваються процеси істотної зміни організаційних, технічних та інформаційних умов сучасного
виробництва, що обумовлює необхідність підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. В Україні
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особливо гостро стоїть проблема невідповідності кількості та якості працівників робітничих професій
сучасним вимогам ринку. Тому, виникає нагальна потреба створення ефективної системи професійної
підготовки робітників та розробки дієвої стратегії управління нею на рівні окремих підприємств та
організацій. Побудова довгострокової стратегії управління професійним навчання робітничих кадрів
дозволить суб’єктам господарювання підвищити конкурентоспроможність власної продукції, зробити її
високотехнологічною та інноваційною, а також – забезпечити високий рівень прибутковості та здобути
стійку позицію на ринку.
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Брич В.Я., Білоус Л.Й. МІСЦЕ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ У СТРУКТУРІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
Мета. Метою статті є дослідження ролі робітничих кадрів в структурі людських ресурсів в сучасних умовах
та виявлення чинників виникнення дефіциту робітничих кадрів.
Методика дослідження. В процесі проведення дослідження використано такі методи і методичні підходи:
монографічний метод та метод теоретичного аналізу – при обґрунтуванні сутності поняття «робітничі кадри» та
визначенні їх ролі в структурі людських ресурсів підприємства; історико-аналітичний метод - при дослідженні
етапів становлення, функціонування та розвитку різних систем освіти і навчання робітничих кадрів в Україні;
економіко-аналітичний метод - при визначенні чинників виникнення дефіциту робітничих кадрів; метод
стратегічного аналізу - при необхідності популяризації робітничих професій та відновлення ефективної системи
професійної підготовки робітників.
Результати. В статті відображаються теоретико-методологічні підходи до поняття робітничих кадрів та їх
ролі в структурі людських ресурсів підприємства. Встановлено, що високий рівень кваліфікації робітничих кадрів
сприяє зростанню продуктивності та ефективності праці, забезпечує мобільність та конкурентоспроможність
працівника на ринку праці. Виокремлено етапи становлення, функціонування та розвитку різних систем освіти і
навчання робітничих кадрів в Україні протягом різних періодів. Охарактеризовано чинники виникнення дефіциту
робітничих кадрів. Доведено необхідність популяризації робітничих професій та відновлення ефективної системи
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професійної підготовки робітників та розробки дієвої стратегії управління нею на рівні окремих підприємств та
організацій.
Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність популяризації робітничих професій і відновлення
ефективної системи професійної підготовки робітників та розробки дієвої стратегії управління нею на рівні
окремих підприємств та організацій.
Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють підвищенню ролі робітничих кадрів в
структурі людських ресурсів в сучасних умовах за рахунок зниження рівня дефіциту висококваліфікованих
робітничих кадрів.
Ключові слова: робітничі кадри, людський фактор, людські ресурси, персонал, праця, підприємство.
Brych V.Ya., Bilous L.Y. PLACE OF WORKING STAFF IN THE STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES
Purpose. The aim of the article is the investigation of the role of the working staff in the structure of human
resources in the current conditions and identifying factors of shortage of working staff.
Methodology of research. The following methods and methodological approaches were used during the study:
monographic method and the method of theoretical analysis – in substantiating the essence of the concept “working
staff” and determining their role in the structure of human resources of the enterprise; historical and analytical method –
in the study of the stages of formation, functioning and development of different systems of education and training of
working staff in Ukraine; economic and analytical method – in determining factors of shortage of working staff; method of
strategic analysis – in necessity of popularizing working professions and restoring the effective system of professional
training of workers.
Findings. The theoretical and methodological approaches to the concept of working staff and their role in the
structure of the human resources of the enterprise are reflected in the article. It has been established that the high level
of qualification of working staff promotes to the increasing productivity and labor efficiency, provides mobility and
competitiveness of an employee on the labor market. It has been singled out the stages of formation, functioning and
development of different systems of education and training of the working staff in Ukraine during different periods.
Factors of working staff shortage have been characterized. It has been proved the necessity of popularizing working
professions and restoring the effective system of professional training of workers and developing effective management
strategies at the level of individual enterprises and organizations.
Originality. It has been substantiated the necessity of popularizing working professions and restoring the
effective system of professional training of workers and developing effective management strategies at the level of
individual enterprises and organizations.
Practical value. The obtained results of the study promote to the increasing of the role of the working staff in the
structure of human resources in modern conditions by reducing the level of shortage of highly qualified working staff.
Key words: working staff, human factor, human resources, personnel, labor, enterprise.
Брич В.Я., Белоус Л.И. МЕСТО РАБОЧИХ КАДРОВ В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Цель. Целью статьи является исследование роли рабочих кадров в структуре человеческих ресурсов в
современных условиях и выявление факторов возникновения дефицита рабочих кадров.
Методика исследования. В процессе проведения исследования использованы следующие методы и
методические подходы: монографический метод и метод теоретического анализа - при обосновании сущности
понятия «рабочие кадры» и определении их роли в структуре человеческих ресурсов предприятия; историкоаналитический метод - при исследовании этапов становления, функционирования и развития различных систем
образования и обучения рабочих кадров в Украине; экономико-аналитический метод - при определении
факторов возникновения дефицита рабочих кадров; метод стратегического анализа - при необходимости
популяризации рабочих профессий и восстановления эффективной системы профессиональной подготовки
рабочих.
Результаты. В статье отражаются теоретико-методологические подходы к понятию рабочих кадров и их
роли в структуре человеческих ресурсов предприятия. Установлено, что высокий уровень квалификации рабочих
кадров способствует росту производительности и эффективности труда, обеспечивает мобильность и
конкурентоспособность работника на рынке труда. Выделены этапы становления, функционирования и развития
различных систем образования и обучения рабочих кадров в Украине в течение различных периодов.
Охарактеризованы факторы возникновения дефицита рабочих кадров. Доказана необходимость популяризации
рабочих профессий и восстановления эффективной системы профессиональной подготовки рабочих и
разработки действенной стратегии управления ею на уровне отдельных предприятий и организаций.
Научная новизна. Обоснована необходимость популяризации рабочих профессий и восстановления
эффективной системы профессиональной подготовки рабочих и разработки действенной стратегии управления
ею на уровне отдельных предприятий и организаций.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют повышению роли
рабочих кадров в структуре человеческих ресурсов в современных условиях за счет снижения уровня дефицита
высококвалифицированных рабочих кадров.
Ключевые слова: рабочие кадры, человеческий фактор, человеческие ресурсы, персонал, труд,
предприятие.

17

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2015[28]
Міжнародний науково-виробничий журнал

УДК 338.439.5 (477)
Ціхановська В.М.,
д.е.н., доцент, професор кафедри,
Томчук О.В.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри,
кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
готельно-ресторанної справи та туризму,
Вінницький національний аграрний університет,
Ціхановська О.М.,
к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки
підприємств і корпорацій,
Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ
М’ЯСА І М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Ринок м’яса і м’ясної продукції як важливий сегмент продовольчого
ринку представляє собою особливу сферу прояву економічних відносин між товаровиробниками і
споживачами м’яса та продуктів його переробки, а також погодження їх економічних інтересів.
Основою цих відносин, з одного боку, є пропозиція м’ясної сировини та продуктів її переробки, з
іншого - попит на них. Важливою особливістю ринку м’яса є надзвичайна подрібненість пропозиції.
М’ясо виробляють сільськогосподарські підприємства, фермери, особисті селянські господарства, які
мають найбільш низький рівень доходів. Тому, якщо не вживати державних заходів щодо підтримки
доходів сільських товаровиробників, рівень життя сільських жителів буде продовжувати відставати від
загального рівня життя населення. Розвиток м’ясного ринку визначає ключові аспекти економічної
стратегії аграрної сфери країни. За масштабами необхідності державної участі у його регулюванні він
випереджає ринки інших видів продовольства [1].
Нині невирішеними залишаються проблеми, пов’язані із пошуком шляхів розвитку ринку м’яса і
м’ясної продукції із забезпеченням конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи розвитку ринку м’яса і
м’ясної продукції знайшли відображення в працях вітчизняних вчених: В.М. Микитюка, О.М. Варченко,
С.Л. Дусановського, П.С. Березівського, І.В. Свиноуса, В.Я. Меселя-Веселяка, І.М. Демчака, О.А. Шуст
та багатьох інших. Існуючі розбіжності в окремих їх поглядах свідчать про складність й актуальність
цих проблем та необхідність подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка стану та визначення основних проблем
розвитку ринку м’яса і м’ясної продукції, що інтегрується у світовий ринок, а також обґрунтування
напрямів його розвитку в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. М’ясний ринок становить невід’ємну частину
вітчизняного агропродовольчого ринку, утворюючи ємке і специфічне середовище розвитку ринкових
відносин, у якому бере участь фактично кожний житель країни незалежно від його національності,
традицій у харчуванні, соціально-економічного становища у суспільстві та рівня доходів. На розвиток
вітчизняного ринку м’яса та м’ясопродуктів великою мірою впливають світові тенденції, що актуалізує
дослідження сучасного стану та прогнозування основних показників світового ринку [2].
Під ринком продукції м’ясного скотарства слід розуміти сукупність відносин обміну як всередині
м’ясопродуктового підкомплексу, так і між підкомплексом і споживачами продукції, які знаходяться за
його межами. Ринок продукції м’ясного скотарства виконує такі функції: регулює виробництво,
інформує товаровиробників про попит і пропозицію на продукцію; стимулює зростання обсягів
виробництва за допомогою раціонального використання матеріальних ресурсів; сприяє стабілізації цін
на продукцію галузі; виступає у ролі потужного важеля зниження витрат виробництва на одиницю
продукції; забезпечує одержання прибутку кожному ефективно працюючому підприємству; сприяє
прискоренню науково-технічного прогресу в галузі [3].
В Україні протягом двадцяти років спостерігається стійке порушення в структурі харчування
населення. У 1999 р. виявлено найнижчий рівень споживання тваринного білка. Наукові дослідження і
дані статистики свідчать про різке зниження споживання населенням України біологічних продуктів [4].
Основними стримуючими чинниками додержання рекомендованих норм споживання м’яса та
м’ясопродукції є цінова ситуація на ринку продукції тваринного походження та низька купівельна
спроможність населення, яке в даному випадку надає перевагу продукції рослинного походження. Як
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свідчать статистичні дані, спостерігається досить високий рівень споживання хлібопродуктів, круп’яних
і макаронних виробів.
Нині в Україні основною проблемою для населення є не фізична відсутність продуктів
харчування, а обмежені економічні можливості їх придбання. Звідси постає проблема забезпечення
населення країни науково обґрунтованої потреби у продуктах харчування для забезпечення активного
та здорового життя, щоб отримувати з продуктами харчування необхідну кількості калорій. Отже,
важливими чинниками соціального аспекту забезпечення продовольчої безпеки є фізична й
економічна доступність населення до продуктів харчування.
При вивченні категорії споживання використовуються поняття «ефект доходу» і «ефект
заміщення». Ефект доходу полягає в тому, що якщо ціна на будь-який товар знижується, то у
споживача вивільняється частина доходу для купівлі додаткових одиниць даного чи будь-якого іншого
товару. Згідно з ефектом заміщення, споживач буде купувати більше продукції, ціна якої знизилася, і
замінювати нею інші товари, які при цьому відносно дорожчають. Наприклад, зниження ціни на м’ясо
птиці змушує купувати його у більших обсягах порівняно із яловичиною та свининою [1].
У багатьох державах розраховуються науково обґрунтовані норми споживання основних
продуктів харчування на основі врахування традицій країн, кліматичних та інших умов. Наприклад, у
багатьох країнах Заходу високий рівень розвитку сільського господарства і ввезення продовольства зза кордону забезпечують споживання в середньому на душу населення вище раціональних норм. А в
окремих країнах Азії, Африки, Латинської Америки споживання продуктів харчування на душу
населення істотно нижче необхідної норми. Найбільшими споживачами м’яса є громадяни США – на
них припадає близько 120 кг на душу населення в рік., Угорщина – 82 кг, Австралія – 106 кг, Данія – 95
і Канада – 98 кг. У країнах ЄС у середньому споживають близько 87 кг м’яса з розрахунку на душу
населення, у країнах Східної Європи (у тому числі й у країнах, що недавно приєдналися до
Євросоюзу) не більше 79 кг, Бразилії близько 62 кг, у Індії близько 35 кг, у Китаї – 38 кг [4].
Найбільший виробник яловичини у світі – США (18,5% світового виробництва), Бразилія (14,4%),
Європейський Союз (12,2%), Китай (8,6%), Індія (4,1%), Аргентина (4,0%). Найбільші обсяги експорту
припадають на Бразилію (19,7%), Австралію (16,6%), США (14,3%) та Індію (9,5%), імпорту – на США
(13,7%), Російську Федерацію (11,3%), Японію (10,0%), Європейський Союз (6,1%). Основна частка
світового виробництва свинини залишається за Китаєм (47,6%), Європейським Союзом (20,6%) та
США (9,3%). Найбільшими світовими експортерами свинини є США (29,1%), Європейський Союз
(28,5%), Канада (17,1%) та Бразилія (10,3%), імпортерами – Японія (19,8%), Китай (14,5%), Російська
Федерація (13,9%) та Мексика (9,7%).
Щодо виробництва м’яса птиці, тут безумовними лідерами є США і Китай, частка яких становить
20,0 та 17,9% відповідно. За обсягами експорту лідирують Бразилія та США (у світовому експорті
частка цих двох країн досягає 33,6 і 32,1% відповідно), а також ЄС (9,6%) і Китай (9,3%). Основні
імпортери м’яса птиці – Китай (16,7%), Японія (8,4%), країни ЄС (7,0%) та Російська Федерація (5,9%).
У 2012 р. світове виробництво м'яса зросло на 2,6% в основному за рахунок нарощування
виробництва м'яса птиці та свинини. У структурі торгівлі м'яса найбільшою є частка м'яса птиці −
44,5%. За 2012 р. обсяги експорту птиці зросли майже на 1 млн. т, або на 7,4% [2].
В Україні загальний показник з вирощування худоби та птиці на сільськогосподарських
підприємствах у 2014 році збільшився проти попереднього року на 92,2 тис. т за рахунок збільшення
вирощування птиці на 72,4 тис. т. (табл.1). Вирощування свиней збільшилось на 26 тис. т, а великої
рогатої худоби зменшилось на 7 тис. т. Показник співвідношення вирощування до реалізації свідчить
про обсяг наявних м’ясних ресурсів [5].
Таблиця 1
Вирощування, реалізація та співвідношення вирощування худоби та птиці на
сільськогосподарських підприємствах до її реалізації на забій
Вирощування в живій масі,
тис. т
Види тварин
2014 рік
Всі види тварин
Велика рогата худоба
Свині
Птиця
Джерело: [5]

1519,7
121,5
415,9
979,6

Реалізація на забій у
живій масі, тис. т

+,- до
2013 року
92,2
-7,0
26,0
72,4

2014 рік
1460,3
125,2
384,8
948,0

+,- до 2013
року
107,9
-5,3
38,9
73,9

Співвідношення
вирощування до
реалізації, %
+,- до
2014 рік
2013 року
104,1
-1,7
97,0
1,2
108,1
-5,5
103,3
-0,5

Поголів’я великої рогатої худоби станом на 1 жовтня 2014 року в усіх категоріях господарств
зменшилось відповідно до аналогічного періоду минулого року на 141,4 тис. гол., у тому числі на
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сільськогосподарських підприємствах – на 110,1 тис., у господарствах населення – на 31,3 тис. гол.
(рис. 1). Викликає занепокоєння стійка тенденція щодо зменшення поголів’я великої рогатої худоби,
зокрема корів [5].

Рис. 1. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби, тис. гол.
Джерело: авторська розробка на підставі даних [5]

Лише дві області – Вінницька та Львівська – має поголів’я великої рогатої худоби в усіх
категоріях господарств понад 300 тис. гол. (рис. 2).

Рис. 2. Поголів’я великої рогатої худоби, тис. гол.
Джерело: складено авторами на підставі даних [5].
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Від загального поголів’я 72 % зосереджено в господарствах населення. І тільки в Сумській,
Чернігівській, Київській, Полтавській та Черкаській областях поголів’я худоби на сільськогосподарських
підприємствах більше, ніж у господарствах населення (відповідно 51, 56, 56, 56 та 58 %).
В Україні показники співвідношення вирощування до реалізації великої рогатої худоби в живій
масі сільськогосподарськими підприємствами є досить строкаті (рис. 3) [5].

Рис. 3. Вирощування та реалізація великої рогатої худоби на сільськогосподарських
підприємствах, тис. т
Джерело: складено авторами на підставі даних [5]

У 2014 році найбільше вирощували і реалізовували велику рогату худобу в Полтавській,
Черкаській, Чернігівській та Харківській областях. Досить потужним споживачем тваринницької
продукції є м’ясопереробні підприємства. Загальне надходження худоби та птиці в живій масі на
переробні підприємства у 2014 року проти 2013 року збільшилось на 8,3 % (98,8 тис. т), (рис. 4).
Водночас слід зазначити, що обсяги закупівлі худоби і птиці м’ясопереробними підприємствами
збільшились на 4,3 % (14,7 тис. т), зокрема від сільськогосподарських підприємств – на 7,3 % (20 тис.
т), а від господарств населення навпаки зменшились на 22,8 % (6,1 тис. т). Відбулось зменшення
закупівлі м’яса великої рогатої худоби – на 13,1 % (15,8 тис. т), птиці – на 5,7 % (3,2 тис. т), а свиней
закуплено більше на 20,6% (3,8 тис. т).

Рис. 4. Загальне надходження худоби та птиці в живій масі на переробні підприємства
Джерело: авторська розробка на підставі даних [5]
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Сегмент м’ясної переробки займає достатньо велику нішу у харчовій промисловості України,
поступаючись за обсягами реалізованої продукції лише секторам молочного виробництва та
виробництва напоїв.
За останні п’ять років частка м’ясопереробної галузі в структурі харчової промисловості
становила 15,4%. У січні – вересні 2014 року проти аналогічного періоду 2013 року спостерігається
збільшення виробництва м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці (морожених) майже на 21,5 %,
свинини (мороженої) - на 22,9, свинини свіжої (парної) чи охолодженої – на 10,6, м’яса і субпродуктів
харчових свійської птиці свіжих (парних) чи охолоджених – на 4,4 (табл. 2).
Таблиця 2
Виробництво основних видів м’ясних продуктів, тис. Т
Вид продукції
Яловичина і телятина, свіжа (парна) чи
охолоджена
Яловичина і телятина, морожена
Свинина, свіжа (парна) чи охолоджена
Свинина морожена
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці,
свіжі (парні) чи охолоджені
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці,
морожені
Вироби ковбасні
Джерело: [5]

Січень – вересень
2014 р. до
2014 р.
2013 р. у %

Вересень
2014 р.

Вересень 2014 р.
у % до вересня
2013 р.

38,3

89,6

4,6

83,0

12,2
165,0
9,4

70,6
110,6
122,9

1,6
18,1
1,3

57,6
111,9
131,1

523,0

104,4

60,4

102,4

112,0

121,5

10,0

85,6

194,0

96,5

21,5

89,8

Темпи зростання (зменшення) виробництва м’ясних продуктів зображено на рис. 5. Отже, за
деякими видами м’ясної продукції спостерігається зменшення обсягів виробництва в промисловості,
зокрема яловичини і телятини, свіжої (парної) чи охолодженої на 10,4, яловичини і телятини мороженої
– на 29,4, ковбасних виробів – на 3,5 %.

Рис. 5. Темпи зростання (зменшення) виробництва м’ясних продуктів, %
Джерело: авторська розробка на підставі даних [5]

Від нинішньої невизначеної ситуації на ринку м’ясної продукції втрачають вітчизняні
товаровиробники приватного та суспільного секторів через низький попит на їхню продукцію і
неконтрольоване ввезення м’яса з-за кордону.
М’ясопереробники не зацікавлені купувати продукцію вітчизняних товаровиробників, а
закуповують імпортну сировину, яка вдвічі дешевша. Водночас переробники вказують на ситуацію з
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дефіцитом м’яса і на необхідність зменшення ввізного мита, а відгодівельники спростовують заяви
про нестачу м’яса на ринку. Більше того, варто звернути увагу на якість імпортних продуктів [6].
Закупівельні ціни на велику рогату худобу, продану переробним підприємствам всіма
категоріями господарств у 2014 року, збільшились проти 2013 року на 2705 грн/т (24,7 %), свиней – на
1826,4 грн/т (11,4 %), птиці – на 1078,2 грн/т (9,1 %), (рис. 6).

Рис. 6. Закупівельні ціни без ПДВ на ВРХ, свині та птицю, продані переробним
підприємствам по категоріях господарств, грн/т
Джерело: авторська розробка на підставі даних [5]

Розглянемо середні закупівельні ціни на велику рогату худобу, продану переробним
підприємствам всіма категоріями господарств (рис. 7).

Рис. 7. Середні закупівельні ціни на велику рогату худобу, продану переробним
підприємствам всіма категоріями господарств, грн./т
Джерело: [5]
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Отже, розбіжність у середніх закупівельних цінах на велику рогату худобу, що склалась в 2014
році, досить велика, зокрема від 16506 грн/т у Волинській області до 11130 грн/т у Херсонській.
Дев’ять областей (Волинська, Київська, Одеська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька,
Кіровоградська та Рівненська) мають ціни, більші від середніх по Україні (13650 грн/т) [5].
У сучасних умовах поступового просування України до досягнення своєї головної стратегічної
мети – інтеграції національної економіки до системи світових зовнішньоекономічних зв’язків –
надзвичайно актуальною постає проблема ефективного розвитку окремих галузей і регіонів країни, а
також забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.
В 2014 році, за даними митних органів, спостерігалася позитивна тенденція у зовнішній торгівлі
м’ясом та м’ясопродуктами проти 2013 року. Торговельне сальдо по даній товарній групі, починаючи з
квітня 2014 року (1,6 млн. дол. США) залишається позитивним. Проте, починаючи з січня - до вересня
2014 року відбулось його збільшення до рівня 83,7 млн. дол. США (у 2013 році відповідного періоду
сальдо становило мінус 210,8 млн. дол. США).
Експорт м’ясної продукції у 2014 році, у порівнянні з 2013 роком, зріс на 24,7 млн. дол. США, або
на 20 % і досяг 277,6 млн. дол. США (рис. 8).
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Рис. 8. Динаміка експорту м’ясопродуктів, тис. т
Джерело: авторська розробка на підставі даних [5]

Найбільша частка експорту м’ясопродуктів припадає на м’ясо та харчові субпродукти птиці
(80,1 % від загального експорту м’яса та м’ясопродукції у перерахунку на м’ясо, або 123,6 тис. т),
яловичину морожену (7,3 %, або 11,26 тис. т), свинину (3 %, або 4,69 тис. т) та яловичину свіжу та
охолоджену (2,8 %, або 4,35 тис. т).
Крім того, експортовано 2,36 тис. т субпродуктів харчових великої рогатої худоби та інших
тварин (1,5 %), 0,86 тис. т ковбасних виробів (0,9 %), 0,92 тис. т консервованих м’ясопродуктів (0,9 %)
та 0,07 тис. т харчових субпродуктів солоних, сушених або копчених (0,1%).
У січні – вересні 2014 року імпортовано м’ясопродукції на суму 194 млн дол. США, що на 272,6
млн. дол. США (або у 2,4 раза) менше, ніж у січні – вересні попереднього року (466,5 млн. дол. США)
(рис. 9).
Найбільше імпортувалося сала свинячого та пташиного жиру (49,92 тис. т, або 35,8 % від
загального імпорту м’яса та м’ясопродукції у перерахунку на м’ясо), м’яса і харчових м’ясопродуктів
птиці (38,36 тис. т, або 27,5 %), свинини (26,19 тис. т, або 18,8 %), субпродуктів харчових великої
рогатої худоби та інших тварин (15,93 тис. т, або 11,4 %), а також консервованих м’ясопродуктів (2,58
тис. т, або 2,6 %), яловичини мороженої (1,42 тис. т, або 1 %), ковбасних виробів (0,54 тис. т, або 0,6
%) та яловичини свіжої чи охолодженої (0,14 тис. т, або 0,1 %).
У січні – вересні 2014 року порівняно з тим же періодом 2013 року збільшилася середня митна
вартість 1 т імпортованих м’ясопродуктів, а саме: консервовані м’ясопродукти – у 1,7 раза, харчових
субпродуктів солоних, сушених або копчених – на 17,1, ковбасних виробів – на 13,4 та свинину – на
4,6 %, натомість зменшилася середня митна вартість 1 т імпортованих сала, свинячого та пташиного
жиру – на 38,8 %, яловичину свіжу та охолоджену – на 36,1, субпродуктів харчових великої рогатої
худоби та інших тварин – на 25,8, м’яса і харчових м’ясопродуктів птиці – на 24,9 та яловичину
морожену – на 5,7 %. Імпорт м’яса та м'ясопродуктів у перерахунку на м'ясо у січні – вересні 2014 року
становив 138,9 тис. т, що менше проти аналогічного періоду 2013 року на 114,1 тис. т, або майже у 1,8
рази. Обсяги реалізації товаровиробниками в 2014 році м’ясної та молочної сировини власного
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виробництва за всіма напрямами і надходження необхідної її кількості по імпорту дали можливість
забезпечити платоспроможний ринок м'ясо-молочної продукції для населення України і мати
відповідний експортний потенціал [5].
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Рис. 9. Динаміка імпорту м’ясопродуктів, тис. т
Джерело: авторська розробка на підставі даних [5]

Для забезпечення продовольчої незалежності і безпеки України необхідні заходи щодо
докорінного поліпшення ситуації в усіх сегментах тваринництва та переробки м’ясосировини. Галузь
вимагає істотної фінансової підтримки з боку держави, в тому числі за рахунок зниження кредитних
ставок, своєчасних виплат дотацій, врегулювання зовнішньої торгівлі продуктами тваринництва, і в
кінцевому підсумку підвищення конкурентоспроможності вітчизняного м’яса як на внутрішньому, так і
зовнішньому ринках [7].
Необхідно зазначити, що розвиток м’ясного ринку значною мірою визначає ключові аспекти
економічної стратегії аграрної сфери країни. За масштабами необхідності державної участі у його
регулюванні він випереджає ринки інших видів продовольства.
За нинішніх умов розвиток ринку м’яса відбувається під впливом наступних взаємопов’язаних
факторів: низького платоспроможного попиту населення, значна частина якого має доходи нижче
прожиткового мінімуму; високої частки імпорту м’ясної продукції, що істотно обмежує можливості
виходу на внутрішній ринок вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників; низького рівня
бюджетної підтримки тваринництва у цілому і скотарства зокрема, внаслідок чого виробництво
яловичини і телятини хронічно збиткове; відсутність державної стратегії захисту внутрішнього ринку
м’яса в цілому і ринку яловичини зокрема [8].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, з метою подолання кризової ситуації, що
склалася у вітчизняному м’ясопродуктовому підкомплексі, доцільно розробити цільову програму
розвитку галузей м’ясного тваринництва, а також стимулювати великотоварне виробництво в
спеціалізованих господарствах та тваринницьких комплексах. Також ми пропонуємо поряд із
великотоварним виробництвом забезпечити необхідні умови для розвитку дрібнотоварного
виробництва і особистих селянських господарств. Стратегія розвитку ринку м’яса повинна відобразити
динаміку та структуру товарних ресурсів, можливості імпортозаміщення м’ясної продукції за рахунок
мобілізації потенціалу власного виробництва, а також розвиток інфраструктури.
Утримання конкурентних позицій вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками на
внутрішньому і зовнішніх ринках вимагатиме суттєвої модернізації виробництва, запровадження
системи контролю якості та приведення технологічних процесів у відповідність до міжнародних
ветеринарних і фітосанітарних вимог. Серед шляхів реалізації цих завдань є: сприяння вертикальній
інтеграції агропромислового сектору, інвестування капіталів переробних підприємств у розвиток їхньої
сировинної бази; надання інформаційної й методичної підтримки інвестуванню в розвиток
сільгоспвиробництва, спрощення процесів реєстрації аграрних інвестицій, надання гарантій
землекористування інвесторам у період до скасування мораторію на продаж сільськогосподарських
земель; здійснення моніторингу світового і вітчизняного аграрного ринку, розроблення механізму
виявлення й попередження зовнішніх і внутрішніх загроз продовольчій безпеці України.
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М’ЯСА І М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Мета - оцінка стану та визначення основних проблем розвитку ринку м’яса і м’ясної продукції, що
інтегрується у світовий ринок, а також обґрунтування напрямів його розвитку в Україні.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано різні методи і підходи. Зокрема,
монографічний, статистичних групувань, кореляційно-регресійного аналізу і графічний методи – для комплексного
вивчення сучасного стану виробництва продукції м’ясного скотарства та визначення факторів, що впливають на
його ефективність; вибірковий – для детального обстеження окремих господарств з вирощування великої рогатої
худоби у різних регіонах; групування – для визначення впливу різних факторів на рівень ефективності
виробництва м’яса великої рогатої худоби в Україні; порівняння – для порівняння економічних явищ у різні часові
періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку; абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний та
балансовий – при обґрунтуванні показників розвитку виробництва і споживання яловичини та телятини на
перспективу.
Результати. Запропоновано рекомендації щодо необхідності розробки цільової програми розвитку галузей
м’ясного тваринництва та стимулювання великотоварного виробництва в спеціалізованих господарствах та
тваринницьких комплексах; забезпечити необхідні умови для розвитку дрібнотоварного виробництва і особистих
селянських господарств.
Наукова новизна. Для утримання конкурентних позицій вітчизняними сільськогосподарськими
товаровиробниками на внутрішньому і зовнішніх ринках доведено доцільність проведення суттєвої модернізації
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виробництва, запровадження системи контролю якості та приведення технологічних процесів у відповідність до
міжнародних ветеринарних і фітосанітарних вимог.
Практична значущість. Отримані в процесі наукового дослідження результати можуть бути застосовані з
метою подолання кризової ситуації, що склалася у вітчизняному виробництві м’ясопродукції.
Ключові слова: ринок м’яса, платоспроможність населення, сільськогосподарські товаровиробники,
реалізація тваринницької продукції, переробка м’ясної продукції, закупівельні ціни.
Tsikhanovska V.M., Тоmchuk О.V., Tsikhanovska O.M. CURRENT STATE AND TRENDS OF
DEVELOPMENT OF MEAT MARKET AND MEAT PRODUCTION IN UKRAINE
Purpose. Evaluation of the state and defining the main problems of meat market development and meat
production, which integrate into the world market, as well as defining the trends of its development in Ukraine.
Methodology of research. In the process of research various methods and approaches are used, in particular:
monographies, statistic groupings, correlation and regrlis as well as graphic methods. This enabled complex study of the
current state of cattle-meat production and definition of the factors of influence on its efficiency. The selection method
enabled detailed analysis of some cattle breeding enterprises in various regions; the method of grouping was used to
detect the influence of different factors on the level of efficiency of cattle breeding in Ukraine; the method of comparison
was used to compare economic phenomena at different time periods to define cause and consequence correlation; the
abstract and logical, calculating and evaluative as well as balance methods were used to explain the indices of
prospective development of production and consumption of beef and veal.
Findings. The recommendations as for the necessity of designing the overall program of meat farming and
promoting cattle breeding in farm complexes are given. It also concerns creation of necessary conditions for the
development of small farms and private households.
Originality. In order to hold competition by native farming producers at the home and foreign markets the
essential modernization of the production, launching quality management system and bringing the technological process
in conformity with international veterinary and sanitary standards have proved to be urgent to carry out.
Practical value. The obtained results of the scientific research can be applied to overcome the crisis situation at
the Ukrainian meat production.
Key words: meat market, paying capacity of the population, farming producers, meat processing, purveyance
prices.
Цихановская В.М., Томчук О.В., Цихановская Е.М. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ
Цель - оценка состояния и определение основных проблем развития рынка мяса и мясной продукции, что
интегрируется в мировой рынок, а также обоснование направлений его развития в Украине.
Методика исследования. В процессе исследования использованы различные методы и подходы. В
частности, монографический, статистических группировок, корреляционно-регрессионного анализа и
графический методы - для комплексного изучения современного состояния производства продукции мясного
скотоводства и определения факторов, влияющих на его эффективность; выборочный - для детального
обследования отдельных хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота в различных регионах; группировки для определения влияния различных факторов на уровень эффективности производства мяса крупного рогатого
скота в Украине; сравнения - для сравнения экономических явлений в разные временные периоды с целью
выявления причинно-следственной связи; абстрактно-логический, расчетно-конструктивный и балансовый - при
обосновании показателей развития производства и потребления говядины на перспективу.
Результаты. Предложены рекомендации о необходимости разработки целевой программы развития
отраслей мясного животноводства и стимулирования крупнотоварного производства в специализированных
хозяйствах и животноводческих комплексах; обеспечения необходимых условий для развития мелкотоварного
производства и личных крестьянских хозяйств.
Научная новизна. Для удержания конкурентных позиций отечественными сельскохозяйственными
товаропроизводителями на внутреннем и внешних рынках доказана целесообразность проведения
существенной модернизации производства, внедрения системы контроля качества и приведение
технологических процессов в соответствие с международными ветеринарными и фитосанитарными
требованиями.
Практическая значимость. Полученные в процессе научного исследования результаты могут быть
применены с целью преодоления кризисной ситуации, сложившейся в отечественном производстве
мясопродукции.
Ключевые
слова:
рынок
мяса,
платежеспособность
населения,
сельскохозяйственные
товаропроизводители, реализация животноводческой продукции, переработка мясной продукции, закупочные
цены.
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ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК
СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Безперечна гуманістична спрямованість концепції людського розвитку
викликала жваву дискусію у науковому співтоваристві щодо визначення головних суб’єктів управління
цим масштабним і складним процесом. На сьогодні більшість дослідників погоджуються з тим, що до
кола основних керівників загальносвітового людського розвитку варто віднести міжнародні організації і
фінансові центри, держави і їх об’єднання, бізнес-структури, інститути громадянського суспільства та,
власне, саму людину, від соціальної активності якої залежить динаміка розвитку.
Саме тому останнім часом зростає роль і значення інститутів громадянського суспільства (ІГС)
як неурядових організацій (НУО) у формуванні панівних засад зовнішньої та внутрішньої політики
територій, їх соціально-економічному розвитку, збереженні суспільної стабільності та підвищенні
стійкості перед сучасними викликами й загрозами. Таке положення ІГС ґрунтується, по-перше, на
державній (міжнародній) підтримці політики розвитку громадянського суспільства, по-друге, на
зростанні рівня довіри населення до органів місцевої представницької влади та, по-третє, на
зростаючих економічних й матеріально-фінансових ресурсах НУО.
Так, аналіз економічної та фінансової діяльності громадського сектору в світі за 2004-2014 рр.
свідчить про те, що неурядові організації здатні створити до 4-8 % ВВП як у розвинених країнах, так і
тих, що розвиваються. Громадський сектор динамічно створює нові робочі місця з оплатою праці,
маючи у своєму активі близько 25 млн. робочих місць переважно у сфері надання послуг. Також, як
відмічають експерти, громадський сектор стає все більш привабливим для внутрішніх й зовнішніх
інвестицій, демонструючи значну антикризову стійкість та здатність до швидкого відновлення [1, с. 11].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В усі часи, та й донині, проблеми взаємодії влади,
великого бізнесу зі складовими громадського суспільства, були актуальними через постійну
трансформацію структури соціальної та внутрішньополітичної сфер держави. Детально аналізувалися
провідні принципи формування та організації виконання статутних цілей громадських організацій
такими науковцями, як: О. М. Руденко, С. В. Штурхецький [8] та Ю. А. Левенець [6]. Методологічні
підходи щодо визначення меж компетенції державної влади та громадського суспільства на засадах
впливу інноваційних концепцій розвитку демократії й державотворення детально розробляли
Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, Л. Г. Загайнова [9]. Наслідки відсторонення громадського сектору від
формування й здійснення регіональної політики, моніторингу виконання прийнятих рішень, утворення
місцевих структур з оперативного надання повного спектру соціальних послуг знайшли висвітлення у
працях таких вчених: А. О. Красносільської, М. В. Лациби, А. В. Волошиної, В. О. Купрія,
Н. М. Черношенцевої та О. Л. Ващука [1]. Методологія утворення інституційних структур громадського
суспільства з метою налагодження взаємодії між всіма суб’єктами економічного сектору
досліджувалися Ю. К. Перським, Ю. В. Дубровською [7], але детального вивчення проблеми
збільшення ролі громадського сектору у соціально-економічному розвитку територій не відбулося.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження актуальної проблеми зростання ролі і
значення інститутів громадянського суспільства в Україні як неурядових організацій у формуванні
панівних засад зовнішньої та внутрішньої політики територій, їх соціально-економічному розвитку,
збереженні суспільної стабільності та підвищенні стійкості перед сучасними викликами й загрозами.
Виклад основного матеріалу дослідження. За даними відомих міжнародних експертів
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID CSOSI), які регулярно досліджують та оприлюднюють
індекси сталості громадянського суспільства країн світу за шкалою від 1 (найвищий) до 7 (найнижчий),
показники України у 2006–2014 рр. переважно мали повільну позитивну тенденцію (рис. 1).
Показник надання послуг за цей період залишився на рівні 3,2-3,3, а показник фінансової
життєдіяльності коливався у межах 4,3 (2006 р.) – 4,2 (2014 р.) [5]. В цілому за рівнем розвитку
громадянського суспільства на основі досліджень USAID CSOSI Україна з показником 3,3 у 2014 р.
значно відстає від країн Східної Європи (Естонії – 2,0; Польщі – 2,2; Чехії – 2,6; Словаччини – 2,7),
випереджаючи країни СНД (Молдову – 4,1; Казахстан – 4,1; Грузію – 4,2; Росію – 4,4;).

28

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Рис. 1. Показники індексу сталості ІГС в Україні у 2006-2014 рр.
Джерело : складено автором на основі [5]

Натомість, характер політичних змін та соціально-економічна ситуація 2015 р. дає можливість
для прогнозування покращення показників з правового середовища, організаційної спроможності,
надання послуг та громадського іміджу, що в цілому позитивно вплине на рівні індексу у майбутньому,
а в суспільно-політичній практиці – призведе до зростання ролі ІГС у вирішенні завдань людського
розвитку, досягнення національних Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) зокрема.
Близькими до наведених за часом та характером дослідження є результати визначення
показників демократичного розвитку іншою міжнародною організацією Freedom House – Nations in
Transit, Ukraine – 2013 (рис. 2). Вона складає тривалий час рейтинги розвитку демократії та
громадянського суспільства за аналогічною шкалою на основі вивчення виборчого процесу,
незалежності медіа-структур, демократичності державного та місцевого управління, ефективності
судової системи, рівня корупції тощо.
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Рис. 2. Рейтинги України з розвитку демократії та громадянського суспільства
у 2005-2013 рр.
Джерело : складено автором на основі [10]
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Аналіз інтегрального показника громадянського суспільства (2,75) в Україні за 2013 р. свідчить
про те, що його значення є надто оптимістичним при низьких результатів щодо незалежності судової
системи (6,0), корупції (6,0) та демократичності державного (5,75) і місцевого (5,50) управління [10].
Але зміст сучасних трансформаційних процесів у соціально-політичному житті українського
суспільства дає можливість їх покращити за рахунок наближення до європейських стандартів в
економічній, політичній та соціальній сферах. Реальний потенціал для покращення отримують
переважно ті показники, що мають значення вище середніх і медіанних, або впритул наближених до
них: громадянське суспільство, незалежні медіа та виборчий процес (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння показників рейтингу розвитку демократії та громадянського суспільства з
середніми й медіанними в Україні у 2013 р.
Середнє
значення
3,99
3,58
4,50
4,70
4,30
4,43
4,82
3,33

Показник
Виборчий процес
Громадянське суспільство
Незалежні медіа
Національне демократичне управління
Місцеве демократичне управління
Незалежність судової системи
Корупція
Розвиток демократії
Джерело : розроблено автором

Медіанне
значення
3,25
3,00
4,25
5,00
3,75
4,50
4,75
4,25

Показники України
4,00
2,75
4,00
5,75
5,50
6,00
6,00
4,85

В цілому Україна за рейтингом розвитку громадянського суспільства протягом 2007-2013 рр.
обіймала перше місце серед євразійських країн, пропустивши вперед країни Східної Європи, де
лідерами є Польща (1,50) та Чехія, Словаччина, Естонія, Латвія й Литва (по 1,75) й балканські –
Сербію (2,25) і Хорватію (2,50). Серед аутсайдерів відрізняються Молдова (3,25), Вірменія та Грузія
(по 3,75), Росія (5,50), Азербайджан та Таджикистан (по 6,25), Білорусь (6,50) і Туркменістан з
Узбекистаном (по 7,00).
Такий стан громадянського суспільства в Україні за оцінками міжнародних експертів дозволяє
оцінити його як не цілком демократичний, але такий, що має потенціал до покращення. Досвід
розвинених країн щодо використання соціальних і економічних переваг громадського сектору у
вирішенні важливих завдань життєзабезпечення територій використовується фрагментарно, не
системно, без врахування національно-культурних та етнічно-релігійних особливостей громад та
соціальних груп.
З огляду на це, було проведено дослідження провідних складових громадянського суспільства
України як суб’єктів управління людським розвитком на основі кількісних та якісних показників. До
першої групи включені: кількість об’єднань громадян та їх розподіл за спрямуванням й видами
діяльності, розміри та походження джерел фінансування, об’єми та напрями й результати
використання грошових коштів. Якісні ж показники складаються з даних оцінювання дієвості
нормативно-правових, інституційних та власне громадських механізмів забезпечення діяльності,
комплексності формування пріоритетів у визначенні цілей та інструментів їх досягнення.
У кількісному вимірі об’єднання громадян постійно зростали з набуттям незалежності України до
теперішнього часу (табл. 2).
Таблиця 2
Кількість об’єднань громадян в Україні у 2009–2014 рр., одиниць
Показник

2009
Громадські організації
63899
Благодійні організації
12267
Профспілки і їх об’єднання
24649
ОСББ
10329
Органи самоорганізації населення
1152
Структури політичних партій
264168
Джерело : складено автором на основі [4].

Рік
2010
67696
12860
26340
11956
1210
266404

2011
71767
13475
27834
13872
1306
272030

2012
74500
14055
28852
15018
1426
274231

2013
67155
14999
29274
16213
1503
279874

2014
72525
14268
29123
16165
1598
251956

В цілому у 2014 р. було зареєстровано 72525 громадських організацій (21417 – керівних органів
та 51108 відокремлених підрозділів), які представляли інтереси більше 27 млн. осіб, але
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результативність їх діяльності виявилася незначною. Так, було виконано 5024 соціальних проектів,
реалізовано тільки 213 державних замовлень, видано більше 142 тис. публікацій та проведено велику
кількість мітингів, зборів, лекцій, інших масових заходів, що склали 29,3 % від їх загальної кількості.
Про діяльність прозвітували тільки керівні органи, економічний ефект не брався до уваги.
Таке положення пояснюється значною розпорошеністю структури громадських організацій,
наявністю великої кількості слабко забезпечених ресурсами відокремлених підрозділів,
функціонуванням обмеженої кількості організацій у важливих сферах людського розвитку (табл. 3).
Наприклад, у 2014р. в Україні із загальної кількості діяли тільки 2,2 % дитячих, 1,9 % жіночих, 0,8 %
організацій з охорони пам’яток історії та культури, 1,2 % науково-технічних товариств й творчих
об’єднань, інші невеликі організації (23904) склали 39,1 % від загальної кількості. У нашому
дослідженні до розділу інших включені організації, що за кількісним складом протягом 2009-2014 рр.
не подолали 3-х відсотковий бар’єр.
Таблиця 3
Розподіл громадських організацій України у 2009-2014 рр. за спрямуванням та напрямами
діяльності, у % до загальної кількості
Показник
Дитячі та жіночі організації
Національні та дружніх зв’язків
Молодіжні організації
Ветеранів та інвалідів
Професійної спрямованості
З охорони природи
Оздоровчі та спортивні
Освітні, культурні, виховні
Інші громадські організації
Джерело : складено автором на основі [2]

Рік
2009
5,2
3,3
9,6
10,1
10,2
2,8
16,3
5,1
37,4

2010
5,1
3,2
9,4
9,6
10,2
2,7
16,2
5,2
38,4

2011
4,9
3,1
9,3
8,6
10,1
2,7
16,1
5,1
40,1

2012
4,8
3,2
9,1
8,4
10,3
2,6
16,4
5,2
40,0

2013
4,5
3,4
8,1
6,2
10,0
2,9
17,7
6,0
41,2

2014
4,1
2,8
7,8
5,8
10,3
3,1
17,6
6,3
42,2

Наступними важливими кількісними показниками розвитку ІГС в Україні є визначення джерел
фінансування та напрямів використання грошових коштів. Щодо джерел фінансування, узагальнений
аналіз представлено у табл. 4.
Таблиця 4
Розподіл джерел фінансування громадських організацій в Україні у 1996- 2014 рр., % від
загальної суми
Показник

1996
12,6
12,8
24,0
33,2
17,4

З державного/місцевих бюджетів
Від членських внесків
Від благодійності
Від установ, створених для виконання статутних цілей
Інші джерела фінансування
Джерело : складено автором на основі [3; 4].

2011
8,0
14,1
43,2
19,6
19,1

Рік
2012
7,9
14,4
44,6
16,3
16,8

2013
7,1/3,6
13,3
45,4
14,1
16,5

2014
4,4/2,4
11,0
45,7
12,5
24,0

У 2012-2014 рр. фінансування за рахунок бюджетних коштів коливалося у межах з 290,9 млн.
грн. (2012р.) до 401,9 млн. грн. (2013р.) та зменшилося до 278,4 млн. (2014р.), попри значну підтримку
з боку місцевих бюджетів. При цьому, значно зменшилися надходження від членських внесків (від
533,6 млн. у 2012р. до 454,6 – у 2014р.) та від установ, створених для виконання статутних цілей (з
604,1 млн. у 2012р. до 510,9 – у 2014р.).
Крім того, складна політична і соціально-економічна ситуація призвела до формування кризових
явищ у суспільному житті України, зокрема, до відсутності системності у фінансуванні ІГС, слабкої
економічної й організаційно-правової мотивації щодо їх діяльності з розгортання власної матеріальнофінансової бази. Це все суттєво звужує можливості розвитку громадського сектору. Не зважаючи на
те, що номінально фінансування ІГС у 2014 р. зросло в цілому до 4,1 млрд. грн. у порівнянні з 3,7
млрд. (2012) та 3,75 – у 2013р., враховуючи інфляційні та інші негативні процесу останнього часу,
можна зробити загальний висновок про значне ускладнення діяльності громадських організацій щодо
реалізації своїх статутних цілей [2]. Це також підтверджується аналізом використання грошових коштів
громадськими організаціями за 1996–2014 рр. (табл. 5).
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Таблиця 5
Напрями використання грошових коштів громадськими організаціями в Україні
у 1996-2014 рр., % від загальної суми
Показник

1996
Оплата праці
13,8
Податки та платежі
6,5
Благодійна діяльність
7,7
Матеріальні витрати, оплата послуг
13,2
Інші витрати
58,8
Частка використаних коштів
91,3
Джерело : складено автором на основі [3; 4].

Рік
2012
25,9
6,9
20,9
29,7
16,6
87,1

2011
25,2
6,9
23,1
26,3
18,5
89,3

2013
27,1
8,9
20,1
29,9
14,0
86,6

2014
23,2
8,0
26,7
27,9
14,2
84,4

Суттєве зменшення у 2014 р. грошових коштів на оплату праці (803,6 млн. грн. у порівнянні з
881,0 млн. грн. у 2013 р.), податки та обов’язкові платежі (до 275,4 млн. у порівнянні з 288,3 млн. у
2013 р.), матеріальні витрати (оплата товарів, послуг та заходів) свідчить про згортання господарчої
діяльності ІГС при збільшенні невикористаних коштів.
Отже, дослідження показників розвитку ІГС, сучасного стану структур громадянського суспільства
та пріоритетів їх вдосконалення на перспективу, дає підстави запропонувати модель прискорення
людського розвитку в Україні із застосуванням переваг громадянського суспільства (рис. 3).
Національні ЦРТ

Соціальне середовище

Суспільна активність

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
Соціальні, медичні та освітні
послуги

Соціально-економічний та
культурний розвиток

Стійкість до наслідків
економічних криз

Інструменти забезпечення
людського розвитку

Створення робочих
місць

Збільшення частки створення
ВВП

Активізація
волонтерського руху

Залучення зовнішніх та
внутрішніх інвестицій

Працевлаштування у
громадському секторі

Перерозподіл ресурсів, послуг, єдність
загальних інтересів

Правова, організаційна та фінансова
самостійність

ФУНКЦІЇ ІГС

Інституціоналізація захисту прав та
інтересів громадян

Контроль щодо діяльності органів
влади

Місцевий референдум

Громадські слухання
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ

Місцева ініціатива

Загальні збори

Структура місцевого самоврядування

Система громадських об’єднань

Ради всіх рівнів та їх виконавчі органи

Самоорганізація
населення

Територіальні
громади

Політичні партії
(рухи)

Громадські
організації

Профспілки та їх
об’єднання

Благодійні
організації

Рис. 3. Модель прискорення людського розвитку в Україні із застосуванням переваг
громадянського суспільства
Джерело : розроблено автором
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Такий підхід дозволяє продуктивно використовувати підвищену енергію взаємодії систем
місцевого самоврядування та громадських організацій з їх механізмами впливу на владу у вигляді
місцевих ініціатив й референдумів, загальних зборів й громадських слухань, для задоволення
нагальних потреб і локальних інтересів населення певної території.
Саме так, на наш погляд, варто змінити закоренілу громадську думку щодо покращення якості
життя населення – підвищити роль малих соціальних груп (родини, домогосподарства, вулиці, села,
міста до об’єднаних територіальних громад) в управлінні людським розвитком. Це можливо, якщо
спрямувати зусилля на розв’язання кризових явищ у суспільстві, при яких людський розвиток набуває
негативної тенденції: відсутній або взагалі гальмується несприятливими процесами на макро- та
мікрорівнях.
Висновки з проведеного дослідження. Сучасний стан ІГС в Україні характеризується низькою
впливовістю на державну соціально-економічну політику та слабкою результативністю щодо розвитку
суспільного сектору в економіці.
У процесі реформування НУО доцільно зосередити увагу на вирішенні таких завдань: перейняти
на себе функцію надання соціальних послуг населенню на принципах якості, оперативності,
відкритості та диференційованості; просувати інтереси громадян на всіх рівнях державної влади з
метою збільшення економічного ефекту від господарчої діяльності; відновити інфраструктуру
територій з урахуванням існуючих стандартів та інтересів населення, посилити партнерські відносини
для протидії злидням сучасного соціально-економічного становища; збільшити легітимність та
фінансово-економічну доцільність рішень щодо всебічного розвитку регіонів (мікрорегіонів), розподілу
й перерозподілу необхідних ресурсів; налагодження громадського моніторингу по відношенню до
виконання прийнятих рішень, протидії зловживанням та корупції, дотримання виконавчої дисципліни й
публічної звітності; пожвавити соціальну та економічну активність населення щодо розв’язання
актуальних проблем людського розвитку, національних ЦРТ й досягнення належного рівня і якості
життя.
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Саричев В.І. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ
РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ
Мета – дослідження актуальної проблеми зростання ролі і значення інститутів громадянського суспільства
в Україні як неурядових організацій у формуванні панівних засад зовнішньої та внутрішньої політики територій, їх
соціально-економічному розвитку, збереженні суспільної стабільності та підвищенні стійкості перед сучасними
викликами й загрозами.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи наукового пізнання: критичного
аналізу та узагальнення наукового досвіду (при визначенні напрямів удосконалення інституційної структури
неурядових організацій); аналізу і синтезу (при дослідженні механізмів впливу громадянського суспільства на
формування державної політики); класифікаційно-аналітичний (при теоретичних узагальненнях, формулюванні
висновків та практичних рекомендацій); статистичного аналізу (при узагальненні тенденцій, умов та особливостей
формування інститутів громадянського суспільства).
Результати. Проведено дослідження провідних складових громадянського суспільства України як суб’єктів
управління людським розвитком на основі кількісних та якісних показників. До першої групи включені: кількість
об’єднань громадян та їх розподіл за спрямуванням й видами діяльності, розміри та походження джерел
фінансування, обсяги, напрями й результати використання грошових коштів. Визначено групу якісних показники,
яка складаються з даних оцінювання дієвості нормативно-правових, інституційних та власне громадських
механізмів забезпечення діяльності, комплексності формування пріоритетів у визначенні цілей та інструментів їх
досягнення.
Проведено аналіз стану громадянського суспільства в Україні за оцінками міжнародних експертів USAID
CSOSI та Freedom House, який дозволяє оцінити його як недостатньо демократичний та такий, що має потенціал
до покращення. Виявлено, що досвід розвинених країн щодо використання соціальних і економічних переваг
громадського сектору у вирішенні важливих завдань життєзабезпечення територій використовується
фрагментарно, несистемно, без врахування національно-культурних особливостей громад та соціальних груп.
Наукова новизна. Дослідження показників розвитку, сучасного стану структур громадянського суспільства
та пріоритетів їх вдосконалення на перспективу дали підстави запропонувати модель прискорення людського
розвитку в Україні, яка, на відміну від існуючих, побудована із застосуванням переваг громадянського суспільства.
Практична значущість дослідження полягає у можливості застосування його результатів у процесі
реформування неурядових організацій, де доцільно зосередити їх увагу на вирішенні завдань щодо забезпечення
належного рівня і якості життя.
Ключові слова: інститути громадянського суспільства, неурядові організації, управління людським
розвитком, якість життя, соціально-економічна політика, територіальна громада.
Sarychev V.I. INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY AS A SUBJECT OF A HUMAN DEVELOPMENT
MANAGEMENT IN UKRAINE
Purpose is the researching of issue role and value of civil society institutes in Ukraine as non-governmental
organizations forming of dominating principles of foreign and internal policy of territories, their socio-economic
development, preservation of public stability and increasing of stability against modern challenges and threats.
Methodology of research. Scientific and special methods of scientific cognition are used, namely, walkthrough
and generalization of scientific experience modern theoretical researches (determination directions of institutional
structure of non-governmental organizations); analysis and synthesis (researching of theoretical aspects of the influence
of civil society mechanisms on forming of public policy); classification-analytical (theoretical generalizations of
conclusions and practical recommendations) statistical analysis (generalization of tendencies, terms and features of
forming institutes of civil society).
Findings. The investigation constituents of civil society of Ukraine as management subjects were undertaken by
human development on the basis of quantitative and quality indexes. In the first group is included the amount of
associations of citizens and their distribution on directions and types of activity, sizes and the origins of financing
sources, volumes, directions and results of the using the monetary resources. Qualitative indexes consist of estimation
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data, institutional and public mechanisms of providing activity, complexity of forming priorities in determination aims and
instruments of their achievement.
The analysis of the state of civil society in Ukraine with estimations of international experts of USAID CSOSI and
Freedom House allows estimating it as not fully democratic and which has the potential to the improvement. Experience
in using social and economic advantages of public sector of the developed countries is used fragmentary, not system,
without atically taking info consideration national, cultural and religious features of communities and social groups.
Originality. Research of development indexes, modern state of civil society structures and priorities of their
perfection to offer the model of acceleration of human development in Ukraine with the using the advantages of the civil
society.
Practical value of research consists of possibility of using its results in the reformative process of nongovernmental organizations, where it is expedient to concentrate their attention on the solving the tasks and on the
achievements of the proper level and quality of life.
Key words: institutes of civil society, non-governmental organizations, managements by human development,
quality of life, socio-economic politics, territorial community.
Сарычев В.И. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В УКРАИНЕ
Цель – исследование актуальной проблемы возрастания роли и значения институтов гражданского
общества в Украине как неправительственных организаций в формировании основных принципов внешней и
внутренней политики территорий, их социально-экономическом развитии, сохранении общественной
стабильности и повышении устойчивости перед современными вызовами и угрозами.
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы научного
познания: критического анализа и обобщения научного опыта (при определении направлений
совершенствования институциональной структуры неправительственных организаций); анализа и синтеза (при
исследовании механизмов влияния гражданского общества на формирование государственной политики);
классификационно-аналитический (при теоретических обобщениях, формулировании выводов и практических
рекомендаций) статистического анализа (при обобщении тенденций, условий и особенностей формирования
институтов гражданского общества).
Результаты. Было проведено исследование ведущих составляющих гражданского общества Украины как
субъектов управления человеческим развитием на основе количественных и качественных показателей. В
первую группу включены: количество объединений граждан и их распределение по направлениям и видам
деятельности, размеры и происхождение источников финансирования, объёмы, направления и результаты
использования денежных средств. Определена группа качественных показателей, которые состоят из данных
оценки действенности нормативно-правовых, институциональных и собственно общественных механизмов
обеспечения деятельности, комплексности формирования приоритетов в определении целей и инструментов их
достижения.
Проведен анализ состояния гражданского общества в Украине по оценкам международных экспертов
USAID CSOSI и Freedom House, который позволяет оценить его как недостаточно демократический и имеющий
потенциал к улучшению. Обнаружено, что опыт развитых стран по использованию социальных и экономических
преимуществ общественного сектора в решении важных задач жизнеобеспечения территорий используется
фрагментарно, системно, без учета национально-культурных особенностей общин и социальных групп.
Научная новизна. Исследование показателей развития, современного состояния структур гражданского
общества и приоритетов их совершенствования на перспективу дали основания предложить модель ускорения
человеческого развития в Украине, которая, в отличии от существующих, построена на основе преимуществ
гражданского общества.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов в
процессе реформирования неправительственных организаций, где целесообразно сосредоточить их внимание
на решении задач по обеспечению надлежащего уровня и качества жизни.
Ключевые слова: институты гражданского общества, неправительственные организации, управления
человеческим развитием, качество жизни, социально-экономическая политика, территориальная община.
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ГРОМАДСЬКЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО ЯК ОСНОВА
РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Протягом тривалого часу чимало працівників Мінагрополітики й
науковців України розглядають господарства населення як свого роду константу, що за будь-яких
умов забезпечуватиме джерелами існування їхніх членів, одночасно виробляючи вагому частку
сільськогосподарської продукції та сприяючи розвитку сільських територій. При цьому, незважаючи на
роль цих господарств у забезпеченні продовольчої безпеки нашої держави, підтримка їхньої
діяльності зі сторони України, у кращому випадку, має епізодичний характер, а розроблені шляхи й
напрями щодо стимулювання підприємництва членів цих господарств спрямовані на реалізацію
тактичних завдань аграрної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблеми активізації розвитку
господарств населення були предметом наукових досліджень багатьох провідних вітчизняних ученихекономістів, зокрема В.К. Збарського, Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, І.В. Прокопи,
П.Т. Саблука, І.В. Свиноуса, М.Г. Шульского, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та багатьох інших
дослідників.
Разом з тим, ще й нині залишаються актуальними питання не лише адаптації діяльності цієї
форми господарювання до вимог Європейського Союзу щодо виробництва сільськогосподарської
продукції, а й визначення шляхів і напрямів розвитку господарств населення в Україні.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження сучасних особливостей розвитку
тваринницької галузі у господарствах населення, а також наукове обґрунтування пропозиції щодо
розвитку їхнього тваринництва шляхом створення громадського кормовиробництва в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. У різні періоди існування України результати
діяльності господарств населення істотно впливали не лише на обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції, а й були одним з основних джерел існування їхніх членів. Так, згідно
даних Державної служби статистики України, у структурі доходу середньостатистичного члена такого
господарства найбільшою часткою є кошти, отримані за рахунок оплати праці, пенсійних нарахувань
та доходу від споживання й продажу власновирощеної сільськогосподарської продукції [1, с. 196]. У
2013 році ці доходи складали, відповідно: 37,2 %, 29,7 і 19,2 % сукупного доходу члена господарства
населення.
В цілому ж, згідно даних Держстату України, протягом останніх років цією формою
господарювання вироблялося від 33 % у 1991 році до 46 % у 2013 році, а протягом 2001-2005 років –
понад 70 % валового виробництва продукції сільського господарства. При цьому можна стверджувати,
що господарства населення є основними виробниками продукції тваринництва в Україні (крім м’яса
птиці). Так у 1991 році питома вага цих господарств у валовому виробництві продукції тваринництва
складала 43,4 %, 2001 році – 78,3, 2005 році – 73,8, 2010 році – 61,2, а у 2013 році – 56,5 % [1-2].
Ці висновки підтверджуються проведеними дослідженнями щодо порівняння зміни чисельності
поголів’я худоби й птиці у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення (табл. 1).
Таблиця 1
Зміна чисельності поголів’я худоби у сільськогосподарських підприємствах і
господарствах населення
Сільськогосподарській підприємства
Господарства населення
Відношення
Відношення
Види тварин
1981 р.
2013 р.
2013 р. до
1981 р.
2013 р.
2013 р. до
1981 р., %
1981 р., %
Корови, тис. гол.
6785,5
575,2
8,5
2485,6
1979,1
79,6
Молодняк ВРХ, тис. гол.
14700,4
931,3
6,3
1396,1
1160,3
83,1
Свині, тис. гол.
15643,2
3556,9
22,7
4139,5
4019,8
97,1
Вівці, тис. гол.
8435,9
260,4
3,1
379,4
813,0
214,3
Кози, тис. гол.
0,0
4,9
0,0
235,6
659,9
280,1
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [3-5].
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Так, порівняно з 1981 роком (згідно статистичних даних у цьому році спостерігалася найбільша
кількість худоби в Україні), кількість корів у сільськогосподарських підприємствах різко скоротилася з
6785,5 до 575,2 тис. голів і нині складає лише 8,5 % від тодішньої їхньої чисельності. У господарствах
населення за цей же період скорочення поголів’я корів також мало місце, проте спад поголів’я
відбувається значно повільніше − від 2485,6 у 1981 році і до 1979,1 тис. голів у 2013 році, тобто лише
на 20,4 %. При цьому у зазначений період чисельність сільського населення скоротилася на 28,5 %.
Таким чином, протягом 1981-2013 рр., при катастрофічному спаді поголів’я тварин у
сільськогосподарських підприємствах, кількість поголів’я тварин з розрахунку на одного сільського
жителя залишилася відносно стабільною, а по вівцях і козах навіть збільшилася у 2,1 та 2,8 раза. Це
підтверджує широко поширену думку про те, що господарства населення сьогодні відіграють значну
роль у продовольчому забезпеченні як сільських жителів, так і всього населення нашої країни,
одночасно виступаючи суттєвим джерелом формування доходів сільського населення.
Разом з тим, у процесі проведення земельної реформи і роздержавлення сільськогосподарських
підприємств щільність поголів’я з розрахунку на 100 га сільгоспугідь, що знаходяться у користуванні
господарств населення (не враховуючи зданих в оренду сільськогосподарським підприємствам) також
зазнала значного спаду. Нині щільність худоби в господарствах населення складає 105,2 умовні
голови худоби на 100 га сільськогосподарських угідь, що у понад 2,6 раза менше за аналогічний
показник 1981 року.
Цей факт свідчить про значні невикористані резерви щодо збільшення обсягів виробництва
продукції тваринництва у цій формі господарювання і, одночасно, перед науковцями й суспільством
нашої країни ставить запитання, як у сучасних умовах забезпечити більш високу товарність
тваринницької галузі в господарствах населення?
Для вирішення цієї проблеми науковцями ННЦ «Інститут аграрної економіки» пропонується
перетворити частину особистих селянських господарств в малотоварні сімейні ферми. Не
заперечуючи ефективність такого заходу, все ж відзначимо, що з 4,7 млн. господарств населення, за
оцінками науковців ННЦ «Інститут аграрної економіки», підприємницькою діяльністю зможуть, у
кращому випадку, займатися лише близько 200 тис. особистих селянських господарств, утворивши
при цьому трохи більше 600 сімейних ферм [7, с. 5-7]. Тому ще одним ефективним реформаційним
кроком може стати збільшення поголів’я худоби у традиційних господарствах населення.
Проведені вибіркові опитування членів 32 господарств населення Кіровоградської, Київської,
Тернопільської і Житомирської областей, котрі відображують усі групи проживаючих у сільській
місцевості, дозволило визначити причини, які заважають збільшенню поголів’я худоби у цій формі
господарювання. Так у відповідях на поставлені запитання усіма респондентами виділяються чотири
основні причини, що не дозволяють займатися розвитком тваринництва, а саме: занадто низькі ціни
на продукцію тваринництва, які встановлюють для господарств населення посередники та
переробники їхньої продукції, нерозвиненість ветеринарного обслуговування, інфраструктури
первинної переробки й збуту вирощеної господарствами продукції, велика трудомісткість робіт по
догляду за худобою, а також труднощі у забезпеченні кормами.
При цьому в більшості випадків селяни зауважували, що у часи СРСР основний тягар турбот по
забезпеченню ветеринарного обслуговування підсобних господарств сільського населення, кормами
(у тому числі в рахунок оплати праці, а також в значній мірі за тіньовими схемами) і реалізації
вирощеної ними живої худоби несли колгоспи та радгоспи. І, якби можна було б у нинішніх умовах
приватного господарювання налагодити взаємовигідне постачання кормів, то це могла б бути основна
ланка ланцюга виробництва й збуту тваринницької продукції господарств населення, що забезпечила
б їхній розвиток.
Тому, враховуючи давні традиції українського селянства щодо гуртової праці, у т.ч. й випасання
худоби на громадських пасовищах (череда), нами пропонується розвинути цю традицію у напрямі
розвитку громадського кормовиробництва.
Так, аналізуючи можливість реалізації проекту з громадського кормовиробництва, нами
врахована не лише потреба у сільськогосподарських угіддях господарств населення для вирощування
худоби, а й площі – необхідні для забезпечення сільськогосподарською продукцією потреб членів цих
господарств.
При цьому, розрахунки виконувались у перерахунку на середньостатистичне господарство
населення, яке у 2013 році налічувало 2,11 члени сільського домогосподарства, відповідно до
статистичних збірників Держстату України, нормативно-аналітичних матеріалів нормативи 60-х років
ХХ століття, які були обрані у зв’язку з тим, що вони передбачають рівень механізації і електрифікації
робіт, порівнюваний з сучасним їх станом в господарствах сільського населення, а також інших
нормативних документів [8-13].
Для визначення потенційних можливостей розвитку тваринництва спочатку була визначена
потреба середнього господарства населення в сільгоспугіддях для самозабезпечення харчування
його членів рослинницькою продукцією на рівні раціональних норм споживання (крім цукру, олії й
хліба – які більшістю сільських жителів купуються в магазинах). У результаті проведення таких
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розрахунків нами була встановлена мінімальна площа земельних угідь для самозабезпечення
потреби в рослинницькій продукції, яка складає 0, 177 га.
Потім, застосувавши норми витрат кормів для вирощування худоби і птиці, визначено потребу у
земельній площі сільгоспугідь для їхнього вирощування. При цьому розрахунками також враховано
потребу у земельній площі як для господарств населення, так і для громадського кормовиробництва –
земель місцевої громади, що використовуватимуться для забезпечення потреби господарств
населення у необхідних кормах.
Так наведені у табл. 2 розрахунки потреби у земельній площі для забезпечення кормами 1
корови свідчать, що ця потреба складає 1,252 га. При цьому враховувалось, що при запровадженні
громадського кормовиробництва основна маса концентрованих кормів, картоплі, коренеплодів,
соломи, харчових відходів, молока і перегону для годівлі тварин вироблятиметься в господарствах
населення, а основне виробництво інших трудомістких, які тісно непов’язані з традиційною структурою
посівів кормів у цих господарствах (в тому числі: зелених кормів, сіна, сінажу, силосу та пасовищних
культур) перекладатиметься на громадське кормовиробництво. В цілому ж забезпечення кормами 1
корови потребує виділення господарствами населення 0,313 га їхньої земельної площі, за умови
вирощування відповідних кормів на 0,939 га земельних угідь, що знаходимуться у використанні для
потреб громадського кормовиробництва.
Аналогічні дослідження було проведено і для визначення потреби у земельній площі для
вирощування кормових культур і по інших видах тварин.
Так для вирощування й відгодівлі 1 голови ВРХ господарствам населення необхідно виділити
0,162 га їхньої площі, а площа земельних угідь, що знаходимуться у використанні для потреб
громадського кормовиробництва становитиме 0,429 га. Відповідно, потреба у земельній площі для
вирощування 1 свині складає 0,140 і 0,039 га, кози чи вівці − 0,031 і 0,034 га, а 1 голови птиці – 0,009
га земельної площі господарства населення і 0,005 га угідь, що знаходимуться у використанні для
потреб громадського кормо виробництва.
При цьому, у визначенні потреби в земельних площах для реалізації ідеї розвитку громадського
кормовиробництва необхідно враховувати й наявні площі, що знаходяться у власності та користуванні
господарств населення.
Так у результаті розпаювання земель колективної власності, їхня площа варіюється від 0,5 до
10-15 га, і у зв’язку з цими обмеженнями їхні можливості в утриманні тварин різних видів різняться.
Згідно даних щорічного обстеження сільських домогосподарств України нами виділено сім груп
господарств населення, які відповідно до рівня забезпечення земельними угіддями зможуть
займатися вирощуванням тварин різних видів як для самозабезпечення, так і для товарного
виробництва [3-6]. Так:
1 група − включає близько 563 тис. од. господарств населення з площею земельних угідь до
0,177 га, що дозволяє забезпечувати їхніх членів лише продукцією рослинництва;
2 група – включає близько 1,09 млн. од. господарств населення, які мають до 0,317 га
земельних угідь. Члени цих господарств можуть, окрім виробництва продукції рослинництва,
займатися також і вирощуванням домашньої птиці для власних потреб, а також реалізації її рештки на
місцевих ринках збуту;
3 група – включає близько 984 тис. од. господарств населення, що мають до 0,533 га земельних
угідь і в змозі, крім перерахованого у 1 і 2 групах, утримувати свиней;
4 група – включає близько 1,299 млн. од. господарств населення, які мають до 1,012 га
земельних угідь, що дозволяє їхнім членам утримувати кози або вівці;
5 група − включає близько 306 тис. од. господарств населення, що мають до 2,364 га земельних
угідь. Така площа дозволяє членам господарств населення відгодовувати молодняк ВРХ;
6 група – включає близько 253 тис. од. господарств населення, що мають до 4,764 га земельних
угідь і в змозі займатися товарним виробництвом молока як у організаційно правовій формі особистих
селянських господарств, так і як спеціалізовані сімейні ферми;
7 група − включає близько 371 тис. од. господарств сільського населення, що мають від 4,8 до
12 га земельних угідь, і яким в основній масі вигідніше займатися товарним виробництвом менш
трудомісткої продукції рослинництва.
Відповідно до наведеного групування, нами визначено потребу у земельній площі для
самозабезпечення господарств населення сільськогосподарською продукцією (табл. 3 і 4).
Розрахунки, наведені у табл. 3 і 4 доводять, що для запровадження громадського
кормовиробництва, з урахуванням раціональних площ землі, яка використовується господарствами
населення для сільськогосподарського виробництва, необхідно додатково віднайти майже 4,8 млн. га
сільгоспугідь.
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При цьому, відповідно до даних Держкомзему, в Україні на початок 2013 року було майже 10,7
млн га земель запасу і земель, не наданих у власність та постійне користування. Враховуючи сучасні
реформи щодо розвитку місцевого самоврядування, використання цих площ дозволить реалізувати
задум з розвитку громадського кормовиробництва. Окрім того можливий також розвиток
спеціалізованого агробізнесу з надання послуг господарствам сільського населення із постачання
кормів.
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що за умови запровадження відповідних
стимулюючих заходів, розвиток громадського кормовиробництва може призвести до зростання у
господарствах сільського населення поголів’я корів з 1979 тис. гол. до 3858 тис. гол., молодняка ВРХ з
1160 тис. гол. до 1683 тис. гол., свиней з 4020 тис. гол. до 6387 тис. гол., а овець та кіз – з 1473 тис.
гол. до 2580 тис. гол.
У той же час трудомісткість догляду за худобою в господарствах населення практично не
збільшиться, так як основні трудомісткі роботи з виробництва кормів будуть переміщені в структури
громадського кормовиробництва.
Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що
для забезпечення розвитку тваринницької галузі у господарствах населення необхідно розробити й
впровадити новітні напрями та шляхи реалізації цього завдання.
Так реалізація задуму з розвитку громадського кормовиробництва призведе до збільшення у
господарствах населення поголів’я корів у 1,9 раза, молодняка ВРХ – у 1,5 раза, свиней – у 1,6 раза, а
овець та кіз – у 1,8 раза. При цьому трудомісткість догляду за худобою в господарствах населення
практично не збільшиться, адже основні трудомісткі роботи з виробництва кормів будуть переміщені в
структури громадського кормовиробництва.
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Кропивко М.М. ГРОМАДСЬКЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Мета. Дослідження сучасних особливостей розвитку тваринницької галузі у господарствах населення, а
також наукове обґрунтування пропозиції щодо розвитку їхнього тваринництва шляхом створення громадського
кормовиробництва в Україні.
Методика дослідження. Методологічною і теоретичною основою статті є сучасне законодавство, праці
вітчизняних вчених, а також результати власних досліджень. У статті використано діалектичний метод пізнання та
системний підхід, а також прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція і дедукція,
аналогія і співставлення – при
дослідженні сучасних особливостей розвитку тваринницької галузі у
господарствах населення, а також при науковому обґрунтуванні пропозицій щодо розвитку їхнього тваринництва
шляхом створення громадського кормовиробництва.
Результати. Виявлено чотири основні причини, що гальмують розвиток тваринництва у господарствах
населення, а саме: занадто низькі ціни на продукцію тваринництва, які встановлюють для господарств населення
посередники та переробники їхньої продукції, нерозвиненість ветеринарного обслуговування, інфраструктури
первинної переробки й збуту вирощеної господарствами продукції, велика трудомісткість робіт по догляду за
худобою, а також труднощі у забезпеченні кормами.
Запропоновано розвинути давні традиції українського селянства щодо гуртової праці, у т.ч. й випасання
худоби на громадських пасовищах (череда), у напрямі розвитку громадського кормовиробництва, що
забезпечуватиме не лише підвищення доходності ведення господарської діяльності членів господарств
населення, а й призведе до розвитку виробничої та обслуговуючої інфраструктури у сільській місцевості і
зумовить збільшення зайнятості сільського населення.
Наукова новизна. Вперше запропоновані новітні напрями і шляхи розвитку тваринництва у господарствах
населення на основі створення громадського кормовиробництва.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є основою щодо впровадження концептуально
нових напрямів і шляхів розвитку тваринництва у господарствах населення, реалізація яких призведе до
збільшення у цих господарствах поголів’я корів у 1,9 раза, молодняка ВРХ – у 1,5 раза, свиней – у 1,6 раза, а
овець та кіз – у 1,8 раза. При цьому трудомісткість догляду за худобою в господарствах населення практично не
збільшиться, адже основні трудомісткі роботи з виробництва кормів будуть переміщені в структури громадського
кормовиробництва.
Ключові слова: громадське кормовиробництво, господарства населення, тваринництво, поголів’я тварин,
валове виробництво сільськогосподарської продукції, норми витрат кормів, економіко-математичне моделювання.
Kropyvko M.M. PUBLIC FODDER PRODUCTION AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS IN
UKRAINE
Purpose. The aim of the article is the research of modern features of livestock industry development at the farms
and also the scientific substantiation of proposals on the development of their livestock by creating public fodder
production in Ukraine.
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Methodology of research. The methodological and theoretical basis of the article is modern legislation, works of
domestic scientists and also the results of their own researches. The dialectical method of cognition and a systematic
approach and also techniques of abstract and logical method were used in the article, namely, analysis and synthesis,
induction and deduction, analogy and comparison – during the study of modern features of the livestock industry
development at the farms, as well as the scientific substantiation of proposals on the development of their livestock by
creating public fodder production.
Findings. It has been revealed four major reasons that hinder the development of livestock at the farms, namely:
too low prices for animal products that are set for households of middlemen and processors of their products, lack of
veterinary services, infrastructure of primary processing and marketing of grown products by farms, a large complexity of
works for the care of the cattle, and difficulty in ensuring fodder.
It was proposed to develop ancient traditions of Ukrainian peasantry on wholesale work, including and grazing
cattle on public pastures (flock), in the direction of public fodder production, providing not only increasing profitability for
conduct of economic activity of members of private households but also lead to the development of production and
service infrastructure in rural areas and will cause increasing rural employment.
Originality. It has been proposed for the first time innovative directions and ways of development livestock at the
farms by creating public fodder production.
Practical value. The obtained results of research are the basis for implementing conceptually new directions and
ways of livestock development at the farms, the implementation of which will lead to an increase in the number of cows
at these farms by 1.9 times, young of cattle – by 1.5 times, pigs – by 1.6 times and sheep and goats – by 1.8 times. Thus
the complexity caring for cattle at the farms practically no increase, because the key labor-intensive works on forage
production will be moved to the public structures of fodder production.
Key words: public fodder production, farms, livestock, cattle, gross agricultural production, norms of forage
consumption, economic and mathematical modeling.
Кропивко М.М. ОБЩЕСТВЕННОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВ
НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
Цель. Исследования современных особенностей развития животноводческой отрасли в хозяйствах
населения, а также научное обоснование предложения по развитию их животноводства путем создания
общественного кормопроизводства в Украине.
Методика исследования. Методологической и теоретической основой статьи является современное
законодательство, труды отечественных ученых, а также результаты собственных исследований. В статье
использованы диалектический метод познания и системный подход, а также приемы абстрактно-логического
метода, а именно: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и сопоставления – при исследовании
современных особенностей развития животноводческой отрасли в хозяйствах населения, а также при научном
обосновании предложений по развитию их животноводства путем создания общественного кормопроизводства.
Результаты. Исследованиями выявлено четыре основные причины, тормозящие развитие
животноводства в хозяйствах населения, а именно: слишком низкие цены на продукцию животноводства,
которые устанавливают для хозяйств населения посредники и переработчики их продукции, неразвитость
ветеринарного обслуживания, инфраструктуры первичной переработки и сбыта выращенной хозяйствами
продукции, большая трудоемкость работ по уходу за скотом, а также трудности в обеспечении кормами.
Предложено развивать давние традиции украинского крестьянства по колективному использованию труда,
в т.ч. и выпасе скота на общественных пастбищах, в направлении развития общественного кормопроизводства,
которое обеспечит не только повышение доходности ведения хозяйственной деятельности членов хозяйств
населения, но и приведет к развитию производственной и обслуживающей инфраструктуры в сельской
местности и обусловит увеличение занятости сельского населения.
Научная новизна. Впервые предложены новейшие направления и пути развития животноводства в
хозяйствах населения на основе создания общественного кормопроизводства.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой по внедрению
концептуально новых направлений и путей развития животноводства в хозяйствах населения, реализация
которых приведет к увеличению в этих хозяйствах поголовья коров в 1,9 раза, молодняка КРС − в 1,5 раза,
свиней − в 1, 6 раза, а овец и коз − в 1,8 раза. При этом трудоемкость ухода за скотом в хозяйствах населения
практически не увеличится, ведь основные трудоемкие работы по производству кормов будут перемещены в
структуры общественного кормопроизводства.
Ключевые слова: общественное кормопроизводство, хозяйства населения, животноводство, поголовье
животных, валовое производство сельскохозяйственной продукции, нормы расхода кормов, экономикоматематическое моделирование.

43

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2015[28]
Міжнародний науково-виробничий журнал

УДК 330.316.35
Майстренко О.В.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу,
Мазоренко О.В.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
Постановка проблеми. Соціальна відповідальність підприємства передбачає наявність
певних соціальних програм, які представляють собою сукупність науково обґрунтованих заходів по
визначеному комплексу соціальних проблем, реалізація яких сприяє найбільш ефективному їх
вирішенню. У центрі соціальних програм перебувають працівники, як основні об'єкти даних програм, а
також члени їх сім'ї. Соціальні програми безпосередньо залежать від економічного стану
підприємства: чим більш прибутковий бізнес, тим ширший спектр соціальних програм, тим
доцільніший розгляд їх структури. Саме це обумовлює актуальність дослідженої проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах таких вчених, як Ганеску М. С. [1],
Котлер Ф. [2], МакГюре Дж. В. [6], Сези С. П. [8], Василика С. К. [9] та ін. вже запропоновані складові
соціальних програм, але економічний розвиток вимагає запровадження сучасних практик взаємодії
держави та бізнесу, бізнесу та суспільства, які б дозволили створити умови для подальшого
стабільного розвитку підприємства, з урахуванням якомога більших інтересів.
Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності та структури
соціальної програми для підвищення її ефективності.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
− уточнити сутність поняття «соціальна програма»;
− узагальнити структуру соціальної програми на основі систематизації теоретичних поглядів
щодо її типів, напрямків, інструментів та управління;
− виявити особливості аналізу та оцінки ефективності соціальних програм.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз робіт вітчизняних та
зарубіжних вчених показав, що існує декілька основних поглядів щодо тлумачення соціальних
програм. Основні визначення соціальних програм наведені в табл.1.
Таблиця 1
Дефініції поняття «соціальна програма»
Визначення
Добровільно здійснювана компанією діяльність з охорони природи, розвитку персоналу, створення
сприятливих умов праці, підтримки місцевого співтовариства, благодійна діяльність і сумлінна
ділова практика. При цьому головним критерієм є відповідність програм цілям і стратегії розвитку
бізнесу.
Один із видів програм, які можна розглядати як різновид проектів.
Зміст і план діяльності з викладом основних цілей і завдань вирішення соціальних питань, які
потребують вирішення засобами соціального управління.
Джерело : складено авторами

Джерело
[1]
[6]
[8]

Узагальнюючи вищезазначені дефініції, можна визначити соціальну програму (СП) як сукупність
соціальних заходів, які спрямовані на вирішення конкретної соціальної проблеми. Така програма
визначає етапність здійснення задач, конкретні засоби і важелі їх реалізації, що веде до визначення
соціальних результатів. Узагальнення поглядів авторів [1; 3] дозволили сформувати схему соціальної
програми (рис. 1).
Соціальні програми створюються та діють з метою закріплення цінних, висококваліфікованих
фахівців, збільшення рівня їх матеріальної задоволеності, сприяють створенню додаткової мотивації
кар'єрного росту в трудовій діяльності. Соціальні програми дозволяють підвищити добробут
працівників. Загальна вартість (бюджет) таких соціальних програм визначається фінансовими
можливостями підприємства.
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ІНСТРУМЕНТИ СП:
1. Благодійні пожертви і спонсорська допомога.
2. Делегування співробітників компанії.
3. Грошові гранти.
4. Гранти.
5. Корпоративне спонсорство.
6. Корпоративний фонд.
7. Соціальні інвестиції.
8. Соціально значимий маркетинг.
9. Спонсорство – реклама про спонсора, його товари.

Рис. 1. Структура соціальної програми
Джерело :складено авторами
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НАПРЯМОК СП:
сумлінна ділова практика;
природоохоронна діяльність та ресурсозбереження;
розвиток місцевого суспільства;
розвиток персоналу;
соціально відповідальна реструктуризація;
соціальне інвестування.

УПРАВЛІННЯ СП:
визначення пріоритетів соціальної політики компанії;
створення спеціальної структури управління соціальними програмами;
проведення програм навчання у сфері соціальної відповідальності;
реалізація соціальних програм компанії;
визначення кількісних та якісних показників для оцінки ефективності
соціальної програми;
оцінка ефективності соціальної програми;
оцінка і доведення до відома зацікавлених сторін результатів соціальних
програм компанії.

ТИПИ СП:
власні програми компаній;
програми партнерства з місцевими, регіональними органами державного управління;
програми партнерства з некомерційними організаціями;
програми співпраці з громадськими організаціями та професійними об'єднаннями;
програми інформаційного співробітництва зі ЗМІ.
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Важливе місце в управлінні соціальною програмою посідає оцінка ефективності соціальних
програм, яка на сьогоднішній день не має універсальної методики. У роботах [1; 6; 9] показником
ефективності вважається оцінка реалізації довгострокових програм, оскільки соціальна програма
відбуватиметься в досить віддаленому для її розробників майбутньому, і в більшості випадків не ними,
а іншими людьми. Ця обставина певною мірою послаблює відповідальність, а з іншого боку її
посилює. Привабливі цілі стратегічного планування, гарні задумані технології все одно реалізуються
конкретними людьми. Тому механізм управління довгостроковими програмами, що включає підбір,
розстановку, управління наступністю кадрами – учасниками програм на різних часових етапах, має
вирішальне значення. Розробка такого механізму залежить від вибору мети управління, її формування
та обґрунтування. При цьому мета, як майбутній стан соціального об'єкта, може розглядатися з
урахуванням його минулого стану, справжнього стану, тенденцій розвитку. Стратегічне планування
при розробці соціальних програм повинно припускати соціальний прогрес, соціальне благополуччя,
інтеграцію соціальних інтересів різних соціальних груп і прошарків населення та членів
громадянського суспільства шляхом планомірного управління соціальними процесами та їх
модернізації, що є також показниками оцінки ефективності соціальних програм, як зазначає [6].
В роботах [1; 2; 4; 5; 8] визначають ефективність соціальної програми. За виконаними заходами
та іншими подіями, що реалізовані в межах програми, надаються заключні аналітичні та фінансові
звіти із зазначенням кількісних та якісних показників.
В роботі [8] кількісні показники визначаються:
− кількістю підтриманих програм у сфері соціального захисту, охорони здоров'я, освіти,
молодіжних ініціатив, культури і т.д.;
− кількістю укладених договорів (на підставі фінансування за кошторисами);
− кількістю проведених заходів при виконанні програм (до заходів відносяться: конференції,
семінари, тренінги, консультації тощо);
− кількістю учасників у реалізації заходів програми (кількість чоловіків і жінок, ветеранів праці);
− кількістю організацій і установ, які отримали підтримку ініціатив;
− кількістю організацій усіх форм власності, залучених до реалізації підтриманих програм.
В свою чергу, в тій же роботі [8] якісні показники визначаються:
− змістом вивчених і проаналізованих законів та інших нормативно-правових документів;
− змістом виданих брошур, бюлетенів, журналів, книг;
− змістом опублікованих статей, виступів у засобах масової інформації;
− профілем новостворених громадських об'єднань, некомерційних організацій;
− умовами створених нових робочих місць;
− різними навчальними заходами, в яких вивчають соціальну відповідальність;
− характером виконаних наукових досліджень з різними заходами програми.
Слід зазначити, що в даний час не існує єдиної системи чи методики оцінки ефективності та
якості діяльності закладів соціального обслуговування або системи соціальних послуг. Усі існуючі
оцінки не є комплексними, а охоплюють лише одну або декілька сторін діяльності досліджуваного
об'єкта.
Так, кількісні показники охоплення населення соціальними послугами, доступності установ,
набору їх функцій не дають уявлення про якісну сторону об'єкта; суб'єктивні оцінки клієнтами
діяльності соціальних служб є досить важливими, але, як встановлено теорією менеджменту, в
основному відображають їх емоції (скаржаться або захоплюються найчастіше ті, хто виявив деякі
відхилення в кращу або гіршу сторону, або особи з особливим складом характеру). Нарешті, ступінь
усвідомлення населенням потреби у соціальних послугах значно впливає на характер оцінки, що
ставиться клієнтами. Тому, хоча постійне дослідження думки клієнтів є обов'язковою частиною
діяльності соціальних служб, професіонали соціального управління повинні добре усвідомлювати
відносність результатів, отриманих з використанням такого інструментарію. Серед методів оцінки слід
окремо виділити соціальну експертизу.
Оцінка поточного стану соціального об'єкта, згідно з роботою [7], передбачає вирішення таких
завдань:
− аналіз за допомогою обраних оціночних критеріїв сильних і слабких сторін діяльності,
характеристика системи управління соціального об'єкта, його матеріальної бази, визначення ступеня
укомплектованості організації або органу професійними кадрами, перспектив розширення і т. ін.;
− ранжування недоліків діяльності установи: недоліки, які можуть бути усунені всередині самої
системи, силами співробітників даного об'єкта; недоліки, які не можуть бути усунені силами
співробітників даного об'єкта;
− визначення місця соціального об'єкта в соціальній структурі підвідомчій території;
моделювання його зв'язків з іншими об'єктами або системами соціальної сфери, залученими в процес
перетворення.
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Стадія оцінки поточного стану соціального об'єкта в процесі підготовки програми його
трансформації є однією з ключових. Результат такої оцінки і сформульовані на її основі висновки
складають підсумкову базову позицію для всієї подальшої процедури проектування. У зв'язку з цим
висновки повинні бути надійними, об'єктивними і повними. Вони покликані мотивувати керівника до
діяльності, створити у нього уявлення про реальну перспективу розвитку соціального об'єкта,
продемонструвати, чого можна домогтися в конкретній ситуації, які проблеми неможливо вирішити без
залучення інших ресурсів соціальної системи.
Великий ефект в економічному управлінні мають цільові програми. Вирішуючи переважно
економічні завдання, цільові програми у зв'язку з цим вирішують найрізноманітніші соціальні
проблеми. Соціальні заходи будь-якої цільової програми спрямовані на вдосконалення умов життя
людей, вони покликані попереджати або знижувати соціальну напруженість, запобігати соціальним
конфліктам [2].
Практично оцінка ефективності соціальних програм ведеться за двома взаємозалежними
напрямками: оцінка економічної ефективності та аналіз соціальної результативності програм.
Економічну ефективність визначити простіше, для цього в економічній науці існує чимало методик, що
дозволяють з необхідною повнотою проаналізувати економічну ефективність окремих заходів або
програм в цілому. Що ж стосується соціальної результативності програм, то поки ще формуються та
розробляються підходи до її визначення.
Висновки з проведеного дослідження. Як показав досвід розробки та реалізації програм,
необхідність у них виникає тоді, коли з'являється досить велика кількість економічних і соціальних
проблем, які не можуть бути вирішені в результаті стихійної взаємодії окремих виробників. Саме така
ситуація склалася в сьогоднішніх умовах.
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Майстренко O.В., Мазоренко O.В. СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
Мета – теоретичне обґрунтування сутності та структури соціальної програми для підвищення її
ефективності.
Методика дослідження. Методика дослідження ґрунтувалась на загальноприйнятих методах наукових
досліджень: монографічному – при обґрунтуванні теоретичних положень предмету дослідження; теоретичного
узагальнення та морфологічного аналізу – для удосконалення дефініції «соціальна програма» та розробки
структури соціальної програми; табличному і графічному методах – для унаочнення результатів дослідження;
аналізу, порівняння, конкретизації та абстрагування – при дослідженні особливостей аналізу та оцінки
ефективності соціальних програм.
Результати дослідження. Встановлено, що соціальна програма – сукупність соціальних заходів, які
спрямовані на вирішення конкретної соціальної проблеми. Визначено, що зазначена програма має етапність
здійснення завдань, конкретні засоби і важелі їх реалізації, які забезпечують отримання соціальних результатів.
Показано, що соціальні програми здатні визначити оптимальне співвідношення стратегічних і тактичних завдань,
поступальність їх руху.
Наукова новизна. Удосконалено дефініцію поняття «соціальна програма». Дістало подальшого розвитку
структура соціальних програм, яка, на відміну від існуючих, є сукупністю типів, напрямків, управління та
інструментів, які дають змогу більш досконаліше вивчати питання стосовно соціальних ініціатив підприємства.
Практична значущість. Результати дослідження поняття та узагальнення структури соціальних програм
підприємства можуть бути корисними для підприємств при роботі зі стейкхолдерами, завдяки чому відбудеться
ефективний та комплексний процес покращення результатів діяльності підприємства в будь-якій галузі.
Ключові слова: соціальна програма, ефективність, соціальна ефективність програм, інструменти
соціальної програми, соціальна результативність програм.
Maistrenko O.V., Mazorenko O.V. SOCIAL PROGRAMS: CONCEPT AND STRUCTURE
Purpose – theoretical justification of the essence and structure of social program aimed to increase its
effectiveness.
Methodology of research. Research methodology was based on generally accepted methods of scientific
research: the monographic – for substantiation of theoretical positions of research subject; the theoretical generalization
and morphological analysis – to improve the definition of "social program" and development the social programs
structure; the tabular and graphical methods – to illustrate the research results; analysis, comparison, concretization and
abstraction – to study features of analysis and estimation of social programs efficiency.
Findings. As a result of analysis it was concluded that social program is a set of social measures aimed to solve
particular social problem. Such program defines stages of the tasks realization, specific means and instruments for their
implementation, leading to the determination of social outcomes. It was demonstrated that social programs are able to
determine the optimal ratio of strategic and tactical tasks, and their movement as progressive.
Originality. The definition of “social program” is improved. The social programs structure, which, unlike existing,
is a set of types, directions, tools and management, which allow a more perfectly study the issue of an enterprise’s social
initiatives, is got further development.
Practical value. The results of definition research and enterprise’s social program structure generalization can be
useful for enterprises when dealing with stakeholders, due to which the effective and comprehensive process of
improving the performance of the enterprise in any industry will take place.
Keywords: social program, effectiveness, social efficiency of programs, social programs tools, programs’ social
impact.
Майстренко O.В., Мазоренко O.В. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА
Цель – теоретическое обоснование сущности и структуры социальной программы для повышения ее
эффективности.
Методика исследования. Методика исследования основывалась на общепринятых методах научных
исследований: монографическом – при обосновании теоретических положений предмета исследования;
теоретического обобщения и морфологического анализа – для усовершенствования дефиниции «социальная
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программа» и разработки структуры социальной программы; табличном и графическом методах – для
иллюстрации результатов исследования; анализа, сравнения, конкретизации и абстрагирования – при
исследовании особенностей анализа и оценки эффективности социальных программ.
Результаты исследования. Установлено, что социальная программа - совокупность социальных
мероприятий, направленных на решение конкретной социальной проблемы. Определено, что указанная
программа имеет этапность осуществления задач, конкретные средства и рычаги их реализации, которые
обеспечивают получение социальных результатов. Показано, что социальные программы способны определить
оптимальное соотношение стратегических и тактических задач, поступательность их движения.
Научная новизна. Усовершенствовано дефиницию понятия «социальная программа». Получила
дальнейшее развитие структура социальной программы, которая, в отличие от существующих, представляет
совокупность типов, направлений, управления и инструментов, которые позволяют более совершенно изучать
вопросы, касающиеся социальных инициатив предприятия.
Практическая значимость. Результаты исследования понятия и обобщение структуры социальных
программ предприятия могут быть полезными для предприятий при работе со стейкхолдерами, благодаря чему
возможен эффективный и комплексный процесс улучшения результатов деятельности предприятия в любой
отрасли.
Ключевые слова: социальная программа, эффективность, социальная эффективность программ,
инструменты социальной программы, социальная результативность программ.
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ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНТИНУУМУ ПОГЛЯДІВ НА
ДЕФІНІЦІЮ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
Постановка проблеми. Енергозбереження є домінантним вектором розвитку засад «зеленої»
економіки, її сталості. Розробка та імплементація системних заходів політики енергозбереження
надасть можливість підвищити конкурентоспроможність реального сектору економіки, забезпечить
енергоефективність, енергонезалежність та безпеку країни. Вирішення поставленої проблематики
доцільно розпочати з вивчення наукових доробок провідних учених, що обумовлено певним
парадоксом. Дефініція «енергозбереження» застосовується на теоретичному просторі й належать до
актуалітетів постіндустріального розвитку суспільства, проте категоріально-поняттєве навантаження і
функціональні можливості потребують подальшого удосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковому дискурсі смислові обсяги дефініції
«енергозбереження» визначені недостатньо точно, але значні інтенції у цьому векторі дослідження
вже існують, серед них праці низки провідних учених: Т. Л. Алибаєва, А. А. Андріжневского,
В. І. Володіна, Д. Є. Давидянца, В. Є. Жидкова, Л. В. Зубової та інших. Подальшого дослідження
потребує проблематика формування підходів до визначення категорії «енергозбереження» на засадах
системності.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розробленні науково-методичних положень
гносеологічного аналізу категоріально-поняттєвого апарату у сфері енергозбереження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно із Законом України [9] енергозбереження
визначається як діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), що спрямована на
раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії та природних
енергетичних ресурсів у національному господарстві й реалізується із використанням технічних,
економічних та правових методів.
У контексті комплексного вивчення континууму поглядів щодо визначення квінтесенції поняття
«енергозбереження» за основу використаємо семантичний аналіз. Виокремлюємо базові
характеристики поняття енергозбереження:
1. Система правових, організаційних, наукових, виробничих, технічних і економічних заходів;
2. Процес зниження кінцевого споживання енергетичних ресурсів;
3. Стан системи, за якого виконання її функцій відбувається з мінімальними витратами енергії;
4. Заходи щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів через впровадження
відновлювальних джерел енергії;
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5. Умова енергобезпеки та енергонезалежності країни;
6. Спосіб реалізації комплексу заходів щодо скорочення споживання енергоресурсів;
7. Діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна).
Результати семантичного аналізу базових характеристик запропонованого поняття представлено
в табл. 1.
Таблиця 1
Семантичний аналіз дефініції «енергозбереження»
№
з/п

Автор

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Питом
а вага,
%

Т. Алибаєв [1]
А. Андріжневський, В. Володін [2]
О. Гордієнко [3]
Д. Давидянц, В. Жидков, Л. Зубова [4]
О. Данилов, П. Костюченко [5]
В. Джеджула [7]
Г. Дзяна, Р. Дзяний [6]
В. Єфремов, Г. Маркман [8]
Закон України «Про енергозбереження» [9]
Е. Матарас, Л. Олехнович [11]
Р. Ойленбах [12]
В. Семенова [13]
Н. Сергеєв [14]
Г. Соколовська [15]
О. Суходоля [16]
«+»

1
+
6,67

2
+
+
+
19

«-»

93,33

81

Ключові характеристики (+/-)
3
4
5
6
+
+
+
+
+
+
12,33 12,33
6,67
6,67
87,67

87,67

93,33

93,33

7
+
+
+
+
+
+
39
61

«+ / -» - Наявність / відсутність запропонованих характеристик, визначених авторами
Джерело : розраховано автором

За результатами семантичного аналізу проведено градацію між базовими характеристиками
поняття «енергозбереження». Найбільше значення (40%) отримала базова характеристика поняття
енергозбереження під номером 7 – діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна).
Діяльність – це процес взаємодії досліджуваного об’єкта із зовнішнім середовищем. Ми погоджуємось
з думкою авторів, але пропонуємо реалізувати заходи із енергозбереження через призму системного
підходу, тобто ідентифіковану діяльність доцільно розглядати в контексті комплексності, системності.
Моніторинг наукових джерел показав, що сучасна наукова думка щодо визначення квінтесенції
«енергозбереження» базується на системному підході. Так, О. Л. Данилов, П. А. Костюченко [5]
зазначають, що енергозбереження – це система правових, організаційних, наукових, виробничих,
технічних і економічних заходів, спрямованих не лише на ефективне використання первинних
енергетичних ресурсів, але і на залучення до господарської діяльності для зниження вжитку
органічного палива нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.
В ракурсі системного підходу пропонуємо дослідити категоріально-поняттєвий апарат у сфері
енергозбереження. Система – це сукупність взаємопов’язаних елементів і відносин між цими
частинами.
Однією з характеристик процесів розвитку систем є час: по-перше, будь-який розвиток
здійснюється в реальному часі, по-друге, тільки часовий фактор виявляє спрямованість розвитку [17].
Пропонуємо наступні класифікаційні ознаки в контексті системних властивостей
енергозбереження залежно від прояву їх в часі: статичні властивості – ідентифікують специфіку
конкретного стану процесів енергозбереження в певний проміжок часу; динамічні властивості –
виявляються в процесі спостереження за функціонуванням системи в часі в умовах зовнішнього
середовища; синтетичні властивості – це інтегральні властивості, їх взаємодія проявляються
емерджентністю систем із зовнішнім середовищем. На рис. 1. представлено угрупування
властивостей енергозбереження через призму системного підходу.
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СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

СТАТИЧНІ

- гомеостатичність;
- стійкість;
- функціональність;
- цілісність;

- адаптивність;
ДИНАМІЧНІ

- гнучкість;
- енергоощадливість;
- керованість;
- стимулювання;

СИНЕРГІЙНІ

- доцільність;
- емерджентність;
- ентропійність;
- енергобезпека;
- комплексність;
-цілеспрямованість;

Рис. 1. Модель «Системні властивості енергозбереження»
Джерело : запропоновано автором

Використовуючи науково-методичні положення контент-аналізу [10], що надає можливість
охопити значну кількість різнопланової інформації, об’єднану категоріально-поняттєвим апаратом у
сфері енергозбереження, виокремлено сім стійких значень, які визначають сутність енергозбереження
та шістнадцять системних категорійних властивостей й побудовано поняттєво-категоріальну сітку
дефініції енергозбереження (табл. 2).
Таблиця 2
Поняттєво-категоріальна сітка дефініції енергозбереження
Категорії
контентаналізу
Система
Процес
Стан
Заходи
Умова
Спосіб

Початкові літери категоріальних характеристик
А

Г

Адап.

Гомеост.

Д

Е

К

Емердж.
Дин.

Доціл.

С

Ф

Стійк.
Керов.

Ентр.
Енергоощ.
Енергобез.

Ц

Компл.

Цілес.
Стійк.
Стим.
Стим.

Функц.
Функц.

Енергоощ.;
Ціліс.;
Компл.
Стим.
Енергобез.
Цілес.
Примітка: Адап. - адаптивна; Гомеост. - гомеостатична; Гнуч. - гнучка; Дин. - динамічний; Доціл. доцільності; Емердж. - емерджентна; Ентр. - ентропії; Енергоощ. - енергоощадливості; Енергобез. енегобезпеки; Керов. - керовані; Компл. - комплексні; Стійк. - стійка; Стим. - стимулювання; Функц. функціональний.
Джерело : побудовано автором на основі [15]
Діяльність

Гнуч.

Доціл.

На засадах системного підходу, семантичного аналізу встановлено частоту, з якою автори
використовують категорії та використовуючи категоріальні характеристики (табл. 3), обчислимо
показники їх значущості за формулою:

51

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2015[28]
Міжнародний науково-виробничий журнал

,
де Rk – показник питомої ваги або значущості категорії;
Qo – кількість одиниць аналізу, що фіксують дану категорію;
Tn – загальна кількість одиниць аналізу.

(1),

Таблиця 3
Результати кількісного аналізу категорій
Категорії контент-аналізу
Показник частоти використання
Система
6%
Процес
19%
Стан
12%
Заходи
12%
Умова
6%
Спосіб
6%
Діяльність
39%
Джерело : розраховано автором

Показник значущості
0,06
0,19
0,12
0,12
0,06
0,06
0,39

Аналіз квінтесенції «енергозбереження», що підлягала контент-аналітичному дослідженню
показав, що перш за все вона розглядається як діяльність з такими системними категоріальними
властивостями (гнучка, доцільна, комплексна, цілісна, цілеспрямована), що забезпечує
енергоощадність та безпеку країни. Цю категорію для визначення використали 39 % авторів
(Т. Алибаєв, А. Андріжневський, В. Володін, В. Джиджула, Р. Ойленбах, В. Семенова та ін.).
Деякі автори визначають енергозбереження, як: система (О. Данилов, П. Костюченко), умова
(Е. Матарас, Л. Олехнович), спосіб (Д. Давидянц, В. Жидков, Л. Зубова). За даними контент та
семантичного аналізів частота використання даних категорій однакова і складає 6%.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження
запропоновано комплексний підхід щодо визначення категоріально-поняттєвого апарату в сфері
енергозбереження, що, на відміну від існуючих, передбачає: на засадах семантичного та контентаналізів виокремлення класифікаційних ознак в контексті системних властивостей енергозбереження;
формування моделі «Системні властивості енергозбереження» та поняттєво-категоріальної сітки
даної дефініції, кількісного аналізу категорій та їх ознак.
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ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ
АНАЛІЗ
КОНТИНУУМУ
ПОГЛЯДІВ
НА
ДЕФІНІЦІЮ
«ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
Мета статті полягає у розробленні науково-методичних положень гносеологічного аналізу категоріальнопоняттєвого апарату у сфері енергозбереження.
Методика дослідження. Теоретико-методичним базисом проведеного дослідження стали методи
наукового пізнання та підходи щодо розробки у сфері енергозбереження, а саме: методи семантичного та
контент-аналізів, синтезу і логічного узагальнення використані для визначення базових характеристик поняття
енергозбереження; актуалізується увага на використанні системного підходу при побудові моделі «Системні
властивості енергозбереження».
Результати. Запропонований комплексний підхід щодо визначення категоріально-поняттєвого апарату в
сфері енергозбереження. Виокремлено класифікаційні ознаки в контексті системних властивостей
енергозбереження через призму їх прояву в часі: статичні, динамічні й синергійні. За результатами дослідження
виявлено, що найбільшою значущістю категорії «енергозбереження» є такі характеристики, як: комплексності,
цілеспрямованості, доцільності, стимулювання, стійкості, енергоощадливості, енергобезпеки. В процесі
дослідження розроблено модель «Системні властивості енергозбереження» та поняттєво-категоріальну сітку
даної дефініції, представлено результати кількісного аналізу категорій та їх ознак.
Наукова новизна дослідження полягає у формуванні комплексного підходу щодо визначення
категоріально-поняттєвого апарату в сфері енергозбереження в ракурсі системності, що надасть можливість
удосконалити науково-методичні положення щодо розуміння даного поняття, розробити систему управління
заходами енергозбереження та оптимізувати їх до вимог сучасних реалій економічної системи.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є базисом для вирішення проблематики
розуміння сутності енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів в практичну господарськокомерційну діяльність виробничо-економічної системи й суспільства зокрема.
Ключові слова: енергозбереження, енергобезпека, системний підхід, динамічність, семантичний аналіз,
емерджентність.
Klymchuk M.M. EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS CONTINUUM VIEWS ON DEFINITION OF "ENERGY
EFFICIENCY": A SYSTEMATIC APPROACH
Purpose is in the development of scientific and methodological provisions epistemological analysis categorialconceptual apparatus in the field of energy.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study were the methods of scientific
knowledge and approaches to development in the field of energy, namely methods of semantic and content analysis,
synthesis and logical generalization used to determine the basic characteristics of the concept of energy efficiency;
updated the attention on the use of a systematic approach in the model «System energy saving properties».
Findings. The proposed integrated approach for determining categorial-conceptual apparatus in the field of
energy. Thesis there is determined classification features in the context of energy saving system properties in terms of
their manifestation in time: the static, dynamic and synergistic categorical. The study found that the greatest significance
of the category of "saving" the characteristics as complexity, focus, where appropriate, incentives, sustainability. The
study developed a model of "Energy Saving System Properties" and conceptual-categorical definitions of the grid, the
results of quantitative analysis categories and their characteristics.
Originality of the research is to establish a comprehensive approach for determining categorial-conceptual
apparatus in the field of energy in the light of the systems, which will enable to improve the scientific and methodological
provisions for the understanding of the concept to develop a system of energy conservation and management measures
optimizing them to the requirements of modern realities of the economic system.
Practical value. The results of research are the basis for solving problems understanding the essence of energy
saving and energy efficiency measures in practical economic and commercial activity of production and economic
system and society in particular.
Key words: energy efficiency, energy security, system approach, dynamics, semantic analysis, emergence.
Климчук М.Н. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНТИНУУМА ВЗГЛЯДОВ НА ДЕФЕНИЦИЮ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Цель статьи заключается в разработке научно-методических положений гносеологического анализа
категориально-понятийного аппарата в сфере энергосбережения.
Методика исследования. Теоретико-методическим базисом проведенного исследования стали методы
научного познания и подходы к разработке в сфере энергосбережения, а именно: методы семантического и
контент-анализов, синтеза и логического обобщения использованы для определения базовых характеристик
понятия энергосбережения; актуализируется внимание на использовании системного подхода при построении
модели «Системные свойства энергосбережения».
Результаты. Предложенный комплексный подход по определению категориально-понятийного аппарата в
сфере энергосбережения. Выделены классификационные признаки в контексте системных свойств
энергосбережения через призму их проявления во времени: статические, динамические и синергийные. По
результатам исследования выявлено, что наибольшей значимостью категории «энергосбережения» являются
характеристики: комплексности, целенаправленности, целесообразности, стимулирования, устойчивости,
энергосбережения, энергобезопасности. В процессе исследования разработана модель «Системные свойства
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энергосбережения» и понятийно-категориальную сетку данной дефиниции, представлены результаты
количественного анализа категорий и их признаков.
Научная новизна исследования заключается в формировании комплексного подхода по определению
категориально-понятийного аппарата в сфере энергосбережения в ракурсе системности, что позволит
усовершенствовать научно-методические положения относительно понимания данного понятия, разработать
систему управления мероприятиями энергосбережения и оптимизировать их с требованиями современных
реалий экономической системы.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются базисом для решения
проблематики понимания сущности энергосбережения и внедрения энергоэффективных мероприятий в
практическую хозяйственно-коммерческую деятельность производственно-экономической системы и общества в
частности.
Ключевые слова: энергосбережения, энергобезопасность, системный подход, динамичность,
семантический анализ, эмерджентность.
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к.е.н., доцент кафедри маркетингу,
Одеська державна академія будівництва та архітектури

ДІАГНОСТИКА ДЕМОГРАФІЧНИХ, СОЦІОКУЛЬТУРНИХ
ТА ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ МАРКЕТИНГОВОГО
СЕРЕДОВИЩА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Діагностика маркетингового середовища будівельних підприємств
необхідна для визначення факторів, що впливають на діяльність суб’єкта господарювання
будівництва, та обрання необхідної стратегії функціонування, яка відповідатиме потребам суспільства
й сприятиме посиленню конкурентоспроможності підприємства на будівельному ринку. Будівельне
підприємство повинно постійно проводити моніторинг та досліджувати зовнішнє оточення, у якому
воно функціонує, щоб своєчасно реагувати й адаптуватись до змін, які відбуваються у ньому. Це
підтверджує значущість завдання дослідження маркетингового середовища будівельних підприємств
із діагностикою її стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі формування та розвитку маркетингу в
Україні та світі присвячені роботи таких наукових діячів, як: Багієв Л. Ю. (2008) – з питань основ
маркетингу [1], Балабанова Л. В. (2011) [2], Власенко Я. О. (2011) – з питань сучасного маркетингу [3],
Гаркавенко С. С. (2008) – з питань теорії маркетингу [4], Голубков Є. П. (2009) [5], Липчук В. В. (2003) –
з питань теорії й практики маркетингу [6], Котлер Ф. (2012) [7], Картаджайя X. (2012) [7], Сетиван A.
(2012) – з питань розвитку маркетингу [7], Сахацький М. П. (2012) [8], Запша Г. М. (2012) – з питань
управління маркетингом на підприємствах [8] та ін. Однак у більшості наукових розвідок мало уваги
приділено впливу факторів маркетингового середовища на маркетинг підприємств.
Оскільки у наведених наукових працях недостатньо розкрито значущість та ступінь впливу
факторів маркетингового макросередовища на ринкову діяльність будівельних підприємств, а зміни в
оточуючому середовищі вимагають постійної уваги до себе, то це свідчить про необхідність та
актуальність теми дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є діагностика демографічних, соціокультурних,
природних факторів маркетингового макросередовища будівельних підприємств, що сприятиме
посиленню конкурентоспроможності суб’єктів господарювання за рахунок використання наведених
даних під час розробки маркетингової стратегії підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетингове середовище будівельних
підприємств складається з макросередовища та мікросередовища. Діагностика маркетингового
макросередовища будівельного підприємства передбачає проведення дослідження факторів
опосередкованого впливу на маркетингову діяльність суб’єктів господарювання будівельної галузі,
серед яких вагоме місце займають демографічні, соціокультурні, природні фактори.
Щодо впливу демографічних факторів на маркетингову діяльність будівельних підприємств, то
доцільно проаналізувати динаміку чисельності і темпів зростання населення, територіальне
розміщення, щільність населення, міграційні потоки і тенденції, вікову та гендерну структуру
населення.
Негативна динаміка кількості наявного населення України у 2004-2014 рр. показує невпинне
падіння даного показника від 47,6 млн. осіб у 2004 р. до 45,37 млн. осіб у 2014 р. (див. рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількості наявного населення України у 2004-2014 рр.
Джерело : за авторським дослідженням з використанням відомостей Держкомстату України [9]

Причинами наведеної ситуації виступають несприятливі фактори оточуючого середовища, що
підтверджує наявність слабких місць у державному регулюванні, а саме – державної демографічної
політики. Дана тенденція також дає можливість прогнозу щорічного повільного зменшення попиту та
кількості споживачів й на будівельному ринку.
Протягом 2004-2014 рр. років у західних областях України, в Одеській області та Криму
відбулося найменше скорочення населення. Найбільше скорочення – на півночі країни, у
Кіровоградській області та на Донбасі. Це показує регіони, де на ринку будівництва можлива
найбільша потреба у будівельних послугах.
Зменшення чисельності населення країни відбулося за рахунок природного скорочення,
водночас зафіксовано незначний міграційний приріст населення у 2004-2013 рр. Щодо 2014 року, то
міграційний рух населення змінився у зв’язку з окупацією східних областей країни та відокремленням
Автономної республіки Крим [10].
Відсоток наявного населення у містах перевищує даний показник порівняно із селами. Він
повільно зростав у 2004-2014 рр.: від 67,5 % до 69 % відповідно. Це вказує на збільшення попиту на
будівельні послуги, такі, як будівництво житла та ремонт доріг у містах, й відповідного зменшення його
у сільській місцевості.
Відсоток чоловіків у загальній кількості населення складає 46%, що показує гендерну структуру
споживача – більшість жінок, а, відповідно, більше потреб та смаків жіночого характеру, у тому числі
на будівельні роботи й послуги.
Для сучасної демографічної ситуації характерне поступове старіння населення України [11]. Це
також вказує на наявність переваги кількості зрілих запитів та потреб у будівельних товарах.
Щільність населення України в середньому за 2014 р. складала 75,3 осіб на 1 кв. км. [12]. У
переліку країн за щільністю Україна посідає 99 місце зі 195 досліджуваних країн світу [13]. З чого
можна зробити висновок про потенційні можливості заселення країни та, відповідно, про потенційно
можливий розвиток ринку будівництва.
Соціокультурні фактори маркетингового макросередовища включають: культурний рівень
громадян, рівень освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, забезпеченості культурними
закладами тощо.
Культурний рівень громадян значною мірою обумовлює економічні досягнення суспільства. На
момент набуття Україною незалежності, за даними щорічних звітів ООН з розвитку людства, індекс
людського розвитку був вищий, ніж європейський та центральноазіатський (0.714 проти 0.701). Далі
цей показник поступово зменшувався – у 2013 р. він був меншим на 0.31 (0.740 проти 0.771) [14].
Найвищий показник України – рівень освіти – завжди позитивно впливав на імідж країни, адже
за світовим рейтингом грамотності Україна знаходилась у 2013 р. на 29 місці, проте економічні
показники, які визначають рівень життя населення (0,615 – Україна), негативно позначаються на
індексі розвитку людського потенціалу, знижуючи його до середньостатистичних показників
латиноамериканських держав. Динаміку індексів освіти України наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка індексу освіти України 1980–2013 рр. за даними United Nations
Development Programme
Примітка: Calculate dusing Mean Years of Schooling and Expected Years of Schooling
Джерело : [15]

Зважаючи на негативну динаміку рейтингу серед країн світу за індексом розвитку людського
потенціалу (2010 р. – 69 місце, 2012 р. – 78 місце), стає зрозумілим, що Україна, географічно
знаходячись в Європі, поступається у світових рейтингах країнам з менш розвинених частин світу [15].
Це вказує на необхідність змін у державному управлінні соціокультурним сектором країни.
В організаційно-правовому аспекті розрізняються підгалузі управління соціально-культурною
діяльністю, серед яких можна виділити: вищу освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт
тощо [16].
Щодо основних показників охорони здоров’я, то маємо таку переважно негативну динаміку за
2004-2013 рр.: кількість лікарів усіх спеціальностей (без урахування зубних лікарів) залишалась майже
незмінною, із незначними коливаннями у проміжку від 217 тис. осіб у 2013 р. до 225 тис. осіб у 2009 р.,
2010 р.; кількість середнього медичного персоналу щорічно поступово скорочувалась від 522 тис. осіб
у 2004 р. до 441 тис. осіб у 2013 р.; кількість лікарняних закладів також скорочувалась від 2,9 тис.
одиниць до 2,2 тис. одиниць відповідно у 2004-2013 рр. [17].
Звідси можна зробити таке спостереження, що медична сфера має тенденцію до скорочення
попиту на послуги підприємств будівельної галузі.
У сучасних умовах фізична культура і спорт інтегровані в інші галузі соціально-культурного
комплексу, мають свої об’єкти, установи і кадри. Щодо динаміки кількості спортивних споруд у 20042013 рр., то спостерігались такі позитивні зміни: поступове збільшення кількості футбольних полів (від
10996 од. у 2004 р. до 11658 од. у 2013 р.); загальне збільшення спортивних майданчиків (40021 од. у
2004 р. і 42514 од. у 2013 р.), у тому числі зростання кількості тенісних кортів (від 1180 од. у 2004 р. до
1372 од. у 2013 р.); незначний приріст плавальних басейнів (506 од. у 2004 р. і 552 од. у 2013 р.);
незначне збільшення спортивних залів площею не менше 162 кв. м (від 17136 од. до 17161 од. за
наведений період); легкоатлетичні ядра, що не входять до складу стадіонів, також збільшились у
кількості (211 од. у 2004 р. і 270 од. у 2013 р.); відбувся приріст майданчиків з тренажерним
обладнанням (з 11242 од. до 11655 од.), кінноспортивних баз (з 32 до 61 од.) та споруд зі штучним
льодом (з 11 до 67 од.) за наведений період [18, c. 489; 19, c. 463].
У кількості спортивних споруд спостерігались і негативні зміни у 2004-2013 рр.: скорочення
стадіонів з трибунами на 1500 місць і більше (з 1155 од. у 2004 р. до 1102 од. у 2013 р.); зменшення
стрілецьких тирів (від 6653 од. до 5083 од.); лижних баз на 100 пар лиж і більше (від 111 од. до 62 од.)
за наведений період.
Статистичні дані показують орієнтири населення у фізкультурно-спортивній сфері, а також
можна зрозуміти напрямки попиту будівельних робіт і послуг для організацій, що розширюють
діяльність у наведеному соціокультурному напрямку.
Щодо динаміки кількості вищих навчальних закладів України у 1995/96- 2013/14 навчальних
роках (рис. 3), то кількість закладів І-ІІ рівнів акредитації зменшувалась, із найвищім рівнем кількості у
1995/96 рр., одночасно відбувалось збільшення кількості закладів І-ІV рівнів акредитації, найвища
кількість яких спостерігалась у 2010/11 рр.
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Рис. 3. Динаміка кількості вищих навчальних закладів України за ступенем акредитації у
1995/96 – 2013/14 навчальних роках
Джерело : за авторським дослідженням з використанням відомостей Держкомстату України [9]

Динаміка кількості музеїв мала позитивний напрямок у 2004-2013 рр., та збільшилась на 40 %,
що показує пріоритетні напрямки розвитку культурних закладів України. Кількість театрів за
досліджуваний період майже не змінилась із незначними коливаннями у напрямку збільшення у
2010 р. (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка кількості музеїв та театрів України у 2004–2013 рр.
Джерело : [18, с. 477; 19, с. 448]

Динаміка кількості бібліотек мала нестабільний характер із загальною тенденцією до
зменшення. У 2007 р. відмічено пожвавлення у даному напрямку культурних закладів із поступовим
щорічним зменшенням їх кількості до попереднього рівня (див. рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка кількості бібліотек України у 2004–2013 рр.
Джерело : за авторським дослідженням з використанням відомостей Держкомстату України [9]

Динаміка кількості клубних закладів України у 2004-2013 рр. мала від’ємний характер,
зменшення відбулось на 5% за досліджуваний період часу (див. рис. 6).

Рис. 6. Динаміка кількості клубних закладів України у 2004-2013 рр.
Джерело : за авторським дослідженням з використанням відомостей Держкомстату України [9]

Динаміка кількості демонстраторів фільмів отримала негативний розвиток у 2004-2013 рр., що
відображено у їх зменшенні майже вдвічі – на 52% (див. рис. 7).
Щодо динаміки відвідування культурних закладів з 2000 р. по 2014 р., то, згідно статистичних
відомостей Держкомстату України, відвідування музеїв мало позитивну динаміку від 32 зі 100 осіб у
2000 р. до 49 зі 100 осіб у 2012 р.; відвідування театрів майже за лишалось незмінним у 2007-2013 рр.
на рівні 14-15 осіб зі 100, та збільшилось на 4% порівняно з 2000 р.; відвідування концертів також
мало незначну позитивну динаміку збільшення на 2% у 2013 р. порівняно з 2000 р., а саме досягло
рівня 11 осіб зі 100 у 2013 р.; відвідування сеансів демонстраторів фільмів мало коливання при
загальній позитивній динаміці від 12 зі 100 осіб у 2000 р. до 30 зі 100 осіб у 2013 р. із зменшенням
відвідування у 2009-2010 рр. до 23-20 осіб зі 100 відповідно та максимальним відвідуванням у 2012 р.
– до 35 осіб зі 100.
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Рис. 7. Динаміка кількості демонстраторів фільмів України у 2004-2013 рр.
Джерело : за авторським дослідженням з використанням відомостей Держкомстату України [9]

Позитивна динаміка росту кількості релігійних організацій показує зацікавленість нації у
духовних послугах та зростання загального духовного рівня населення України за 2005-2013 рр. (див.
рис. 8) [18, с. 22; 19, с. 22].

Рис. 8. Динаміка кількості релігійних організацій України у 2005–2013 рр.
Джерело : за авторським дослідженням з використанням відомостей Держкомстату України [9]

Можна також зробити висновок, що релігійні організації потребують будівельних послуг від
підприємств будівельної галузі для розширення сфери своєї діяльності.
Діагностика природних факторів передбачає насамперед аналіз cтану навколишнього
середовища та рівня її забруднення.
Найбільшій відсоток площі земель України має сільськогосподарське призначення – близько 71
%. Кількість заповідників і природних національних парків поступово збільшувалась у 2000-2013 рр.
від 31 до 64 одиниць із загальною площею 887,5-1576,1 тис. га відповідно.
Щодо викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, то
спостерігалась наступна динаміка у досліджуваному періоді: загальний рівень забруднення
збільшився за 2000–2013 рр. від 5908,6 тис. т до 6719,8 тис. т. відповідно, із найзначнішим рівнем у
2007 р. – 7380 тис. т (див. рис. 9).
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Рис. 9. Динаміка викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне
повітря у 2000-2013 рр.
Джерело : за авторським дослідженням з використанням відомостей Держкомстату України [9]

Наявність відходів І-ІІІ рівнів небезпеки в оточуючому середовищі України у 2000-2013 рр. мала
скорочення на 13602,5 тис. т. (52 %), що віддзеркалює позитивну тенденцію щодо скорочення темпів
забруднення природного оточення суспільства (рис. 10) [18, c. 520; 19, c. 493].

Примітка: до 2010 року включно наведено дані від економічної діяльності підприємств та організацій, з
2011 року – з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах

Рис. 10. Динаміка наявності відходів І-ІІІ рівня небезпеки у 2000-2013 рр.
Джерело : За авторським дослідженням з використанням відомостей Держкомстату України [9]

Але питання очищення від відходів залишилось невирішеним на тлі загального зростання
екологічних платежів від 228,8 млн. грн. у 2000 р. до 3050,6 млн. грн. у 2013 р., та зростання
капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища від
3224,3 млн. грн. у 2000 р. до 20377,8 млн. грн. у 2013 р.
Стан природних факторів маркетингового середовища вимагає будівельні підприємства
звернути увагу щодо скорочення відходів, їх утилізації та переходу до замкненого циклу виробництва.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, доходимо висновку, що демографічні,
соціокультурні та природні фактори мають свій опосередкований вплив на діяльність підприємств
будівельної галузі за наступними напрямками:
− зменшення кількості споживачів у зв’язку зі скороченням та зменшенням щільності населення у
країні;
− орієнтація смаків та переваг цільової аудиторії будівництва на товари більш зрілого та
жіночого характеру;
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− регіональна переорієнтація будівництва у зв’язку з міграційним рухом, спричиненим окупацією
східних областей та відокремленням АРК;
− підвищення попиту на будівельні послуги у визначених сферах соціокультурного розвитку –
будівництва спортивних споруд та релігійних закладів;
− накопичення небезпечних відходів вимагає від суб’єктів господарювання будівництва
працювати з мінімізацією або навіть з кругообігом будівельного сміття й побічних продуктів.
Також можна дійти висновку щодо удосконалення державного управління факторами
маркетингового макросередовища. Потребують особливої уваги: демографічна ситуація в Україні,
охорона навколишнього середовища, розвиток медичної та соціальної допомоги.
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Селезньова О.О. ДІАГНОСТИКА ДЕМОГРАФІЧНИХ, СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТА ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ
МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Мета – діагностика демографічних, соціокультурних, природних
факторів маркетингового
макросередовища будівельних підприємств, що сприятиме посиленню конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання за рахунок використання наведених даних під час розробки маркетингової стратегії
підприємства.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано наукові методи дослідження: монографічний
– при обґрунтуванні теоретичних положень предмету дослідження; узагальнення, аналізу та синтезу – при
обробці відомостей Державної служби статистики України та інших джерел, в тому числі ресурсів Інтернет.
Результати. У статті проведено діагностику демографічних, соціокультурних, природних факторів
маркетингового макросередовища будівельних підприємств України. Визначено динаміку та тенденції розвитку
показників наведених факторів. Розкрито напрямки впливу проаналізованих тенденцій на маркетингову та
господарську діяльність суб’єктів господарювання будівництва. Виявлено зменшення кількості споживачів,
переваги зрілого та жіночого попиту, регіональну переорієнтацію будівництва, підвищення попиту на будівництво
спортивних споруд та релігійних закладів, накопичення небезпечних відходів. Встановлено необхідність щодо
удосконалення державного управління факторами маркетингового макросередовища. Обґрунтовано доцільність
звернення особливої уваги до демографічної ситуації, охорони навколишнього середовища, розвитку медичної та
соціальної допомоги в Україні.
Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку визначення характеристики факторів маркетингового
макросередовища та їх впливу на маркетингову діяльність будівельних підприємств, що, на відміну від інших
підходів, розкрило сучасні крайові аспекти проблеми й спроможне адекватно відповісти потребам управлінського
складу суб’єктів господарювання будівництва для укріплення системи управління маркетинговою діяльністю.
Практична значущість. Використання здобутків дослідження спроможне підвищити ефективність
функціонування системи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств за рахунок своєчасної
відповідної реакції на фактори маркетингового макросередовища та, як наслідок, сприятиме посиленню
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
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Seleznova O.O. DIAGNOSIS OF DEMOGRAPHIC, SOCIOCULTURAL AND NATURE FACTORS OF
CONSTRUCTION COMPANIES’ MARKETING ENVIRONMENT IN UKRAINE
Purpose – diagnostics of demographic, cultural, natural factors of construction companies marketing, which will
contribute to strengthening the competitiveness of businesses through the use of these data in the development of
marketing strategy.
Methodology of research. Author use scientific research methods: monographic – for substantiation of
theoretical positions of the research subject; compilation, analysis, synthesis – processing of the data of the State
Statistics Service of Ukraine and other sources, including Internet resources.
Findings.This article presents the diagnostics of demographic, sociocultural, nature factors of construction
companies’ marketing macro environment in Ukraine. The dynamics and trends of listed factors indicators are
researched. The directions of analyzed trends influence at marketing and business activities of construction business
entities are revealed. It is discovered lowering the number of consumers, the high priority of a mature and female style in
demand, regional reorientation of construction, increasing demand for the construction of sports facilities and religious
institutions, the accumulation of hazardous waste. It is established the need for improving governance of environment
marketing factors. Author grounded address special attention to the demographic, environmental protection,
development of health and social care in Ukraine.
Originality. Entered further development of the marketing environment factors characteristic and their impact on
the marketing activities of construction companies that, unlike other approaches, revealed aspects of modern edge and
able to respond adequately to the needs of management of entities to strengthen construction management of marketing
activities.
Practical value. Using research achievements able to increase the efficiency of management marketing activity
of construction enterprises by timely response to the marketing environment factors, and as a result will strengthen the
competitiveness of businesses.
Key words: marketing environment for building enterprise, marketing activity, demographic factors, sociocultural
factors, nature factors.
Селезнева О.А. ДИАГНОСТИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ПРИРОДНЫХ
ФАКТОРОВ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Цель – диагностика демографических, социокультурных, природных факторов маркетинговой макросреды
строительных предприятий, что будет способствовать усилению конкурентоспособности субъектов
хозяйствования за счет использования приведенных данных при разработке маркетинговой стратегии
предприятия.
Методика исследования. В процессе исследования использованы научные методы исследования:
монографический – для обоснования теоретических положений предмета исследования; обобщения, анализа,
синтеза – при обработке сведений Государственной службы статистики Украины и других источников, в том
числе ресурсов Интернет.
Результаты. В статье проведена диагностика демографических, социокультурных, природных факторов
маркетинговой макросреды строительных предприятий Украины. Установлено динамику и тенденции развития
показателей приведенных факторов. Раскрыты направления влияния проанализированных тенденций на
маркетинговую и хозяйственную деятельность экономических субъектов строительного рынка. Выявлено
уменьшение количества потребителей, преимущество зрелого и женского спроса, региональную
переориентацию строительства, повышение спроса на строительство спортивных сооружений и религиозных
заведений, накопление опасных отходов. Установлена необходимость совершенствования государственного
управления факторами маркетинговой макросреды. Обоснована целесообразность обращения особого
внимания на демографическую ситуацию, охрану окружающей среды, развитие медицинской и социальной
помощи в Украине.
Научная новизна. Приобрело дальнейшее развитие определение характеристики факторов
маркетинговой макросреды и их влияния на маркетинговую деятельность строительных предприятий, что, в
отличие от других подходов, раскрыло современные краевые аспекты проблемы и способно адекватно ответить
потребностям управленческого состава субъектов хозяйствования строительства для укрепления системы
управления маркетинговой деятельностью.
Практическая значимость. Использование достижений исследования способно повысить эффективность
функционирования системы управления маркетинговой деятельностью строительных предприятий за счет
своевременной ответной реакции на факторы маркетинговой макросреды и, впоследствии, будет способствовать
усилению конкурентоспособности субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: маркетинговая среда, строительное предприятие, маркетинговая деятельность,
демографические факторы, социокультурные факторы, природные факторы.
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. Валютний ринок України відіграє важливу роль у сфері економічних
відносин. Будь-яка іноземна інвестиція, незалежно від того, з якими вона ринками пов’язана, – чи то
ринок цінних паперів, чи то нерухомість, чи то банківські депозити, – неодмінно повинна пройти через
валютний ринок. Тут відбувається узгодження інтересів як покупців, так і продавців валютних коштів.
Валютний ринок, як один з головних елементів світової валютно-фінансової системи, в останні
десятиліття характеризується посиленням процесів глобалізації, диверсифікації та трансформації.
Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність удосконалення функціонування
її валютного ринку. Таким чином, у результаті активного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на
економіку України та в умовах світової фінансової кризи проблеми вітчизняного валютного ринку
набувають особливої актуальності
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню валютного ринку України присвячено ряд
робіт таких науковців, як: Савлук М. І., Білоцерківець В. В., Філіпенко А. С., Мозговий О. М.,
Береславська О. І. та інші. Проте, попри їх вагомий науковий доробок, відкритим та дискусійним
питанням лишається проблема кон’юнктури валютного ринку в Україні.
Постановка завдання. Мета статті полягає у аналізі сучасного стану валютного ринку України,
визначенні основних проблем і перспектив його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування світової системи господарства,
інтернаціоналізація та глобалізація господарських зв’язків призвели до розвитку міжнародних
валютних відносин, які наділені ознаками хаотичності, що визначають прагнення окремих економічних
суб’єктів з урахуванням різноманітності їх інтересів та мотивації. У цьому сенсі саме валютний ринок
виступає об’єктивним організатором валютних відносин, який сегментує та впорядковує прагнення
різноманітних економічних агентів. Останні події у світі демонструють важливість впливу валютного
ринку на економіку. Розвиток кризи показав, наскільки тісно переплітаються валютна та фінансова
сфера і який може бути при певному збігу обставин масштаб їх впливу на основні сфери економічної
діяльності та фінансову безпеку взагалі [8].
Валютний ринок України, як і валютні ринки більшості країн світу, значною мірою відображає
стан економіки країни. Його коротка (за світовими мірками) історія представлена кількома періодами,
коли застосовувалися різні підходи до його регулювання. Формування валютного ринку в Україні
безпосередньо пов'язане з процесами розбудови української держави та реформуванням її
економіки [1].
Сьогоднi українська економiка є характерним прикладом прогресуючої неофiцiйної доларизацiї.
Для здійснення аналiзу доларизації економіки використовують такi показники, як: доларизація
грошової маси, доларизація депозитiв, доларизація кредитiв. Вiдповiдно до неї, рівень доларизації
економіки визначають на пiдставi спiввiдношення депозитiв у iноземнiй валютi до грошової маси.
Високоризикованою вважають економiку країни, якщо значення цього показника перевищує 30 %.
Рiвень доларизації економіки України, розрахований за методикою МВФ, є високим, що створює
загрозу до зниження лiквiдностi національної грошової одиниці [5].
Доларизація негативно впливає не тільки на стан валютного ринку, але й на економіку України в
цілому. Це неможливість повернення валютних кредитів фізичними та юридичними особами, загроза
стабільності українських банків, збільшення державного боргу, відплив ліквідності з країни,
неспроможність НБУ втримати курс гривні.
Високий рівень доларизації економіки України веде до виникнення валютних ризиків у разі різких
коливань валютного курсу гривні, що ми спостерігаємо на сучасному етапі розвитку внутрішнього
валютного ринку. З метою стабілізації валютного ринку України Національний банк має вирішити
проблеми щодо прийняття нового валютного законодавства. Нині в Україні немає єдиного
нормативного документа, який поєднував би в собі всі аспекти валютного регулювання і контролю. В
існуючій нормативній літературі не існує чіткого розподілу функцій валютного регулювання та
валютного контролю між державними органами, не визначено механізми встановлення режиму
валютного курсу, що, у свою чергу, ускладнює можливість прогнозувати валютний ринок [8].
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З початком розгортання світової фінансової кризи Україна була абсолютно непідготовленою до
глибоких впливів зовнішніх кризових явищ у сукупності з внутрішніми економічними і політичними
кризовими явищами. Задля мінімізації дефіциту іноземної валюти та зниження девальваційного тиску
на гривню НБУ проводив активні валютні інтервенції шляхом продажу доларів США. На початку
2011 р. в результаті відповідної кон’юнктури на світових фінансових і товарних ринках підвищилася
пропозиція іноземної валюти і НБУ мав змогу формувати міжнародні резерви, обсяг яких на початок
2012 р. становив 31,8 млрд. дол. США. Станом на 01.10.2013 р. обсяг валютних резервів дорівнював
24 546 млн. дол. США, а у 2014 р. ситуація на валютному ринку України кардинально змінилася.
Міжнародні резерви станом на 01.02.2014 р. дорівнювали вже 17 805,2 млн. дол. США [9].
В тому ж 2014 році, валютний ринок України розвивався вкрай несприятливому середовищі та
соціально-політично напруженому суспільстві. Протягом цього року національна валюта втратила
значну частину своєї вартості. Причин для такої тенденції декілька, зокрема негативні ділові
очікування, скорочення обсягу експорту, зменшення притоку прямих іноземних інвестицій та значні
витрати на обслуговування державного боргу, підтримка Національним банком України платежів НАК
«Нафтогаз Україна» за імпортований природний газ. Також сюди можна віднести військові дії, які
проходять на Сході України. Основними наслідками девальвації національної валюти є подорожчання
імпортної продукції, розрахунки за яку здійснюються в іноземній валюті, а згодом – продукції галузей
української економіки, в першу чергу, внаслідок подорожчання пального і збільшення транспортних
витрат. Додатково, очікується згортання довгострокового кредитування та скорочення обсягів
інвестиційної діяльності. Дефіцит іноземної валюти за одночасно високого рівня попиту з боку
населення обумовив виникнення незадоволеного валютного попиту та збільшення активності
«чорного валютного ринку» [4].
У 2014 році обсяг золотовалютних резервів склав 7,533 млрд. дол. США, скоротившись
протягом року майже на 70%, який на початок 2014 року становив 20,416 млрд. дол. США (рис. 1).

Рис. 1. Графік зміни золотовалютних резервів України за 2011-2015 рр.
Джерело : [6]

Проте, беручи до уваги офіційну позицію Голови НБУ Валерії Гонтаревої, до кінця 2015 року
Національний банк України розраховує на зростання золотовалютних резервів країни до рівня 17
млрд. дол. США за рахунок реалізації програми реформ і отримання міжнародної фінансової
допомоги. Найпоширенішим в міжнародній практиці критерієм достатності золотовалютних резервів є
покриття ними тримісячного обсягу імпорту країни [2].
Обсяг золотовалютних резервів НБУ на 1 вересня становить 12,617 мільярда доларів США.
Протягом серпня 2015 року золотовалютні резерви Національного банку України зросли на 2 млрд.
241 млн. доларів США і станом на 1 вересня становлять 12 млрд. 617 млн. доларів. Це майже вдвічі
більше, ніж на початку цього року [6].
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Проте, враховуючи інтеграцію України до світового співтовариства, необхідно вдосконалити
функціонування та стабілізувати валютний ринок, за допомогою якого здійснюється зв'язок між
світовою та вітчизняною фінансовою системою.
Цьому вдосконаленню сприяють як оперативні регуляторні заходи Національного банку України,
так і започаткування нової чотирирічної програми фінансової допомоги в рамках механізму
розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом. Зі слів директора Департаменту
відкритих ринків Національного банку України Олега Чурія, «співпраця в рамках нової програми з
Міжнародним валютним фондом сприяла покращенню ринкових очікувань та заклала підвалини
довгострокової стабілізації ситуації в економіці України». Суттєвий позитивний вплив на стабілізацію
ситуації здійснювало зменшення військової напруги на сході України. Вжиті Національним банком
України стабілізаційні заходи поєднали в собі як класичні монетарні інструменти, адміністративні
заходи, так і більш активну участь регулятора на валютному ринку. Зокрема збільшення облікової
ставки до 30% та відповідно ставок за активно-пасивними операціям Національного банку сприяло
досить стриманій динаміці грошової пропозиції – обсяг монетарної бази в березні збільшився лише на
0,1%. Посилення адміністративних важелів через застосування жорсткіших механізмів контролю за
здійсненням операцій з купівлі іноземної валюти та її переказу за кордон сприяло запобіганню
непродуктивному відпливу капіталу з країни [9].
Водночас більш активна участь Національного банку на валютному ринку в березні 2015 року
через здійснення інтервенцій як з купівлі, так і з продажу іноземної валюти сприяла згладжуванню
ситуативних пікових коливань попиту на іноземну валюту та її пропозиції [2].
Безперечно, Національний банк України і надалі докладатиме максимум зусиль для
підтримання стабільності на валютному ринку та зниження за рахунок цього ризиків для цінової
стабільності. Беручи до уваги думки українських вчених-економістів, слід зазначити, що вони
виділяють наступний ряд проблем, які характеризують стан валютного ринку та валютної політики
України [9]:
– відсутність стабільної економічної та фінансової ситуації в країні;
– слабкий експортний потенціал, що не забезпечує достатніх валютних надходжень країну;
– недостатнє залучення альтернативних зовнішніх джерел фінансування міжнародних
фінансових відносин України;
– неефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів;
– нестабільність гривні відносно провідних валют світу.
Результати аналізу стану валютного ринку України показують необхідність впровадження
комплексу законодавчих, нормативно-правових та інших заходів з метою стабілізації національної
грошової одиниці, розвитку валютного ринку, забезпечення інтеграції у світову економіку. Виходячи з
проведеного дослідження, можна стверджувати, що основні напрямки стабілізації валютного ринку
України такі [7]:
– затвердження програми співробітництва з МВФ, що дасть змогу поповнити валютні резерви і
підтримати гривню;
– підвищення прозорості і передбачуваності операцій НБУ на валютному ринку, що забезпечить
усім банкам рівний доступ до валютних інтервенцій НБУ;
– зменшення рівня доларизації української економіки через підвищення привабливості гривневих
активів;
– удосконалення структури внутрішнього валютного ринку з урахуванням міжнародної практики;
– удосконалення нормативної бази НБУ;
– посилення роботи з моніторингу валютних ризиків;
– удосконалення механізмів контролю та протидії спекуляціям;
– стимулювання експорту і забезпечення рівноваги платіжного балансу.
І, як результат, правлінням Національного банку України була прийнято ряд заходів, що
відобразились у постанові щодо врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках
України. Ними виступають наступні положення [2]:
1. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в ст. 1
та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», здійснюються у строк,
що не перевищує 90 календарних днів;
2. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України
надходжень в іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими
банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на
рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної
особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на
підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України. Надходження в іноземній валюті,
зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському
валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 75
відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та
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нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання. Не підлягають
обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті:
– на користь держави або під державні гарантії;
– за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових
організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з
якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним
фінансовим організаціям;
– за проектами міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
– на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених
банках;
– за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених
банках;
– на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за
агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Якщо
надходження в іноземній валюті підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів, які
обслуговуються в уповноважених банках, то уповноважені банки здійснюють обов’язковий продаж
надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту;
– за операціями з обміну іноземної валюти на рахунках резидентів, відкритих за межами України
на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України;
– що надійшли як благодійна допомога на користь її набувачів;
– повернені за ініціативою іноземного банку-отримувача/посередника за умови, що зазначені
кошти були повернені протягом двох днів після дня їх перерахування уповноваженим банком;
– що надійшли як помилковий переказ.
3. Після закінчення функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному
ринку України Національного банку України банк протягом наступних двох годин поточного дня подає
розгорнуту заявку щодо загального обсягу обов’язкового продажу іноземної валюти, запланованого на
наступний робочий день. Розгорнута заявка включає інформацію про загальний обсяг надходжень та
загальний обсяг обов’язкового продажу за кодами іноземної валюти, інформацію про вид
надходження і розширену інформацію для операцій, сума яких становить більше 50000 доларів США в
еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
України поточного робочого дня.
Висновки з проведеного дослідження. Як підсумок, можна сказати, що перспективи України
на міжнародному валютному ринку з фінансового погляду є негативними. Зменшення валютних
резервів, збільшення кредитної заборгованості, девальвація гривні, висока інфляція - усі ці показники
можуть у разі неприйняття зазначених вище заходів призвести до дефолту національної валюти, а,
отже, і всієї економіки України [4].
Завдяки тому, що Україна почала співпрацю з МВФ і вже отримала перший транш кредиту,
більш-менш стабілізувалася національна валюта і валютний ринок України вцілому, а також наявні
позитивні зрушення в економіці Україні. Також Національний банк України запровадив низку
стабілізаційних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках України, що теж є немало
важливим чинником для подальшого функціонування й розвитку валютного ринку України.
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Король М.М., Стасишина О.Р. ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ:СТАН, ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
Мета полягає у аналізі сучасного стану валютного ринку України, визначенні основних проблем і
перспектив його розвитку.
Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу роботи становлять праці вітчизняних і
зарубіжних вчених з питань забезпечення розвитку валютного ринку країни. У процесі наукового дослідження
використовувалася сукупність таких методів: монографічний – при дослідженні особливостей розвитку валютного
ринку України, як важливої складової національної економіки; системно-структурний підхід – при дослідженні
тенденційних змін розвитку валютного ринку України; статистично-економічний аналіз – для оцінки рівня й
динаміки розвитку валютного ринку країни; узагальнення та наукової абстракції – з метою формулювання
висновків та окреслення перспективних досліджень.
Результати. Охарактеризовано особливості розвитку валютного ринку України, виявлено тенденції його
розвитку та динаміку. Досліджено основні причини впливу та їх наслідки на динаміку та розвиток даного ринку.
Узагальнено науково-практичні підходи до моніторингу валютного ринку України. Визначено комплекс необхідних
заходів для забезпечення стабільності та розвитку валютного ринку України.
Наукова новизна полягає у виявленні тенденційних змін сучасного стану валютного ринку України з
метою окреслення підходів щодо стабілізації розвитку досліджуваного ринку країни.
Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що проведений аналіз стану та тенденцій
розвитку валютного ринку України може використовуватися при формуванні політики Національного банку
України.
Ключові слова: національна економіка, валюта, фінансова безпека, валютний ринок, Національний банк
України, валютний курс, золотовалютні резерви.
Korol M.M., Stasyshyna O.R. CURRENCY MARKET OF UKRAINE: CONDITION, PROBLEMS AND
PROSPECTS
Purpose is analyzing of the current state of the currency market of Ukraine, identifying the main problems and
prospects of its development.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the work are domestic and foreign scholars
on ensuring the foreign exchange market. During the research used a set of the following methods: monographic – the
study of characteristics of the foreign exchange market of Ukraine as an important component of the national economy;
system-structural approach – the study of tendentious changes of the foreign exchange market of Ukraine; statistical and
economic analysis – to assess the level and dynamics of the currency market; and generalization of abstraction – to
draw conclusions and outline promising research.
Findings. The peculiarities of the foreign exchange market of Ukraine revealed its trends and dynamics. The
basic causes of the impact and implications on the dynamics and development of the market. Overview of scientific and
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practical approaches to monitoring the currency market of Ukraine. The complex necessary measures to ensure the
stability and development of the foreign exchange market of Ukraine.
Originality is to identify biased change the current state of the currency market of Ukraine to outline approaches
to stabilization of the studied market.
Practical value of the study results is that the analysis of the status and trends of the currency market of Ukraine
may be used in the formation of the National Bank of Ukraine.
Key words: national economy, currency, financial security, currency market, the National Bank of Ukraine
exchange rate, reserves.
Король М.М., Стасишина О.Р. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Цель состоит в анализе современного состояния валютного рынка Украины, определении основных
проблем и перспектив его развития.
Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу работы составляют труды
отечественных и зарубежных ученых по вопросам обеспечения развития валютного рынка страны. В процессе
научного исследования использовалась совокупность следующих методов: монографический – при
исследовании особенностей развития валютного рынка Украины, как важной составляющей национальной
экономики; системно-структурный подход – при исследовании тенденциозных изменений развития валютного
рынка Украины; статистически-экономический анализ – для оценки уровня и динамики развития валютного рынка
страны; обобщение и научной абстракции – с целью формулирования выводов и определения перспективных
исследований.
Результаты. Охарактеризованы особенности развития валютного рынка Украины, выявлены тенденции
его развития и динамика. Исследованы основные причины влияния и их последствия на динамику и развитие
данного рынка. Обзор научно-практические подходы к мониторингу валютного рынка Украины. Определен
комплекс необходимых мероприятий для обеспечения стабильности и развития валютного рынка Украины.
Научная новизна заключается в выявлении тенденциозных изменений современного состояния
валютного рынка Украины с целью определения подходов к стабилизации развития исследуемого рынка страны.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что проведенный анализ
состояния и тенденций развития валютного рынка Украины может использоваться при формировании политики
Национального банка Украины.
Ключевые слова: национальная экономика, валюта, финансовая безопасность, валютный рынок,
Национальный банк Украины, валютный курс, золотовалютные резервы.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР В
УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Аграрна реформа в Україні призвела, з одного боку, до розукрупнення
колишніх колективних господарств, розвитку малих форм сільськогосподарського бізнесу (селянських
та особистих підсобних господарств та ін.), а з другого – до подальшої концентрації
сільськогосподарського бізнесу, створення агрофірм та агрохолдингів, у склад котрих включаються
декілька (іноді – декілька десятків) колишніх колгоспів та радгоспів.
Процес формування агрохолдингів розпочався в кінці 90-х років минулого століття в умовах
глибокої фінансово-економічної кризи: більшість сільськогосподарських підприємств були збитковими,
сумарна заборгованість по всіх зобов’язаннях перевищували річну суму виручки, а прострочена –
балансовий прибуток. В цих умовах поява на початку 2000-х років перших агрохолдингів сприймалась
як довгоочікуване джерело інвестицій у сільське господарство. Проте, як показують останні
дослідження та тенденції розвитку аграрної сфери останніх двох років, розвиток агрохолдингів та їх
значні інвестиції у сектор АПК України можливий лише за умов прибутковості галузей, в котрих вони
функціонують. У випадку різких змін світової ринкової кон’юнктури у напрямках власної діяльності
холдинги здатні виводити свої активи з них темпами, аналогічними швидкості їх залучення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесів формування аграрних
холдингових структур як явища у національній економіці почався з деяким запізненням, що пов’язуємо
із певною недооцінкою цих суб’єктів та тезою про тимчасовість їх функціонування в секторі АПК. Цим
пояснюється факт, що перший (і наразі – єдиний) нормативний акт, що стосується їх визначення
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(Закон України від 15.03.2006 р. № 3528-IV “Про холдингові компанії в Україні”), з’явився через 3-4
роки після формування перших агрохолдингів в сільському господарстві України [1].
Проте, починаючи із 2006-2007 років з’явилась низка наукових досліджень, присвячених
питанням розвитку, організаційній структурі та інвестиційній діяльності агрохолдингів. Серед них
особливо варто відмітити праці українських вчених – В. Андрійчука, С. Дем’яненка, М. Калінчика,
В. Юрчишина, та вчених пострадянських держав – В. П. Арашкукової, Г. Г. Котової, Є. С. Оглобліна,
О. А. Родіонової. Однак, єдиної позиції щодо економічної, соціальної та екологічної ефективності
холдингів не існує й досі, що зумовлює необхідність подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження причин та факторів, що вплинули на
формування агрохолдингів, як нового типу підприємств у агарній сфері, тенденцій їх розвитку та
діяльності в умовах кризових явищ в економіці України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стимули для створення агрохолдингів з’явились
в кінці минулого – початку нинішнього століття. В ході фінансової кризи 1998 року, в Україні відбулась
різка девальвація гривні, котра підняла конкурентоспроможність вітчизняного продовольства та
створила умови для імпортозаміщення. Окремі види сільськогосподарського бізнесу стали
прибутковими. Це створило умови для інвестиційної привабливості сільського господарства як виду
економічної діяльності, як галузі, в котрій зосередженні значні масиви землі та виробничих ресурсів.
Ключовою особливістю холдингових структур в аграрному бізнесі є можливість отримання
синергетичного ефекту. Зазвичай, у межах цих структур підприємства постачають вироблену
продукцію (або її частину) як давальницьку сировину, що поєднується із внутрішнім забезпеченням
виробництва. При цьому частка сільськогосподарської продукції, яку використовують для промислової
переробки, постійно зростає, перевищуючи 60 % [2]. Зважаючи на досвід індустріально розвинутих
країн, у яких цей показник сягає 90 %, а також на сучасні тенденції до прискореного розвитку
переробних виробництв, неважко передбачити, що у майбутньому роль сільського господарства як
постачальника сировини зростатиме [3, с. 183]. На відкритому ринку в основному закуповуються лише
продукція або засоби виробництва, яких не вистачає для реалізації замкнутого виробничофінансового циклу всередині формування [4].
Посилення таких зв’язків є закономірним явищем. У зв’язку з розвитком суспільного поділу праці
аграрний сектор втратив можливість до самостійного відтворення. З іншого боку, істотно підвищується
роль самого сільського господарства у розвитку і поглибленні міжгалузевих зв’язків у межах
АПК [2, с. 559]. Тобто, в межах агрохолдингів спостерігається значне розширення і поглиблення
міжгалузевих зв’язків за двома напрямами: з одного боку, у результаті задоволення всезростаючих
потреб сільського господарства продукцією фондоутворювальних галузей, а з іншого, – через
збільшення поставок сільськогосподарської сировини на промислову переробку галузям харчової та
легкої промисловості [5].
В даному випадку, доречною вважаємо думку А. Є. Данкевича, що “створення агрохолдингів –
своєрідна відповідь аграрної економіки України вимогам ринку, спрямована на відновлення порушених
міжгалузевих зв’язків і диспаритету цін між реалізованою сільськогосподарською продукцією та
матеріально-технічними ресурсами промислового походження, відновлення самодостатньої кредитної
системи” [6].
Вказані фактори призвели до стрімкого нарощування земельних та виробничих потужностей
холдингів. Зокрема, за 2005-2010 рр. сільськогосподарські підприємства, землекористування яких
перевищило 10 тис. га, збільшили питому вагу своїх площ в їхній загальній кількості по Україні з 2,5 до
11,4%, сумарно досягнувши 2450,9 тис. га [7; 8]. Уже в 2011 році 18 найбільших холдингів мали у
своєму використанні землі загальною площею понад 3 млн. га [9].
Станом на літо 2013 року межу в 200 тис. га орендованих сільгоспугідь подолали вже 8
холдингових структур (табл. 1).
Таким чином, тенденції останнього десятиліття ознаменувались безперервним нарощуванням
частки агрохолдингів на ринку сільськогосподарської продукції, що дозволяло прогнозувати подальше
посилення їх ролі у агропромисловому комплексі держави та встановлення повного контролю за
найбільш прибутковими його галузями.
Проте, як показує практика, негативні тенденції розвитку вітчизняної економіки та окупація
значної частини території України останнього року мали значний вплив на діяльність агрохолдингів,
що проявилось у значному уповільненні темпів консолідації земельних ресурсів під управлінням
великих аграрних компаній.
Зниження світових цін на основні зернові та олійні культури протягом останніх трьох сезонів
негативно позначилося на фінансовому стані сільськогосподарських підприємств, ослабивши
інвестиційний інтерес до аграрного сектору в цілому. Так, ціновий індекс FAO з 2011 по 2014 рік
знизився на 17% для зернових культур, та на 24% для рослинних олій – відповідно. В свою чергу,
боргові зобов’язання аграрних підприємств протягом 2011-2013 років збільшились із 58 до більш ніж
102 млрд. грн. Першими від цього постраждали ті агрохолдинги, акції котрих, розміщені на
закордонних біржах (табл. 2).
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Таблиця 1
Рейтинг холдингових структур в АПК України за величиною земельного банку (станом на
липень 2013 року)
Рейтинг

Назва

Спеціалізація

Регіон (область), де розташовані
орендовані земельні ресурси

1

Укрленд-фармінг

Цукор, кукурудза, зернові,
продукція тваринництва

2

NCH Capital

Рослинництво (зернові).

3

Кернел Групп

4

Агро-холдинг
“Мрія”

Виробництво соняшникової
олії
Цукрові, олійні, цукровий
буряк, картопля

5

МПХ

Птахівництво

6

Українські аграрні
інвестиції

Зернові та олійні

7

Астарта-Київ

Виробництво цукру

8

HarvEast Holding

Рослинництво, скотарство

Львівська, Тернопільська,
Хмельницька, Рівненська,
Житомирська, Полтавська
Хмельницька, Житомирська,
Вінницька
Одеська, Полтавська, Черкаська,
Хмельницька
Чернівецька, Львівська, ІваноФранківська, Тернопільська
Київська, Черкаська, Вінницька,
Житомирська
Чернігівська, Вінницька,
Кіровоградська, Сумська
Хмельницька, Вінницька,
Полтавська
Донецька, Запорізька, Черкаська,
Житомирська

Розміри
земельного
банку, тис. га
532,2
400,5
330,5
295,8
280,6
260,3
245,5
220,2

Джерело : розраховано автором на основі [10]

Таблиця 2
Динаміка капіталізації публічних агрохолдингів України
(станом на серпень 2013 р.)

Компанії

Вхід на
IPO/SPO

Біржа (SE)

Капіталізація
при вході на
біржу (млн. дол.
США)

Капіталізація станом
на серпень 2015 р.,
(млн. дол. США)

Зміна
вартості з
моменту
виходу на
біржу,%

Лондонська біржа

1662

1283

-23%

1302

695

-47%

450

306

-32%

648
206

291
15

-55%
-93%

123

83

-33%

98

107

9%

348

50

-86%

Миронівський
хлібопродукт
Кернел

2008/
2010
2007

Мрія*

2008

Астарта
Агротон*
Індустріальна
молочна компанія

2006
2010

Варшавська біржа
Франкфуртська
біржа
Варшавська біржа
Варшавська біржа

2011

Варшавська біржа

2010/
Нью-Йоркська біржа
2011
Мілкіленд
2010
Варшавська біржа
* Технічний дефолт.
Джерело : розраховано автором на основі [10]
AgroGeneration

Як демонструють дані табл. 2, сумарна капіталізація українських компаній в порівнянні з
моментом виходу на біржі упала більш ніж удвічі – із шести до трьох мільярдів доларів США. Більш
усього упала капіталізація компанії Агротон – до 15 мільйонів доларів. Значне падіння відбулось у
Астарти (55%), Мілкіленду (86%), Кернелу (-46%) та Авангарду (-43%). Також особливо варто
відмітити технічний дефолт Мрії.
Це призвело до значного зниження земельних ресурсів холдингових підприємств на 190 тис. га,
проте збільшення їх частки серед земель сільськогосподарського призначення із 27,4% до 27,9%,
через виключення з розрахунків сільськогосподарських земель Криму [10]. Загалом, станом на
листопад 2014 року під контролем агрохолдингів знаходилося 5,85 млн. га. сільськогосподарських
угідь.
Варто зауважити, що, на відміну періоду становлення холдингів, коли важливим чинником
низької економічної ефективності діяльності агрохолдингів була технологічна відсталість виробництва,
сьогодні загрозливим фактором є зниження ефективності управління самими структурами. Зокрема,
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за даними Українського Клубу Аграрного Бізнесу, управлінські витрати займають до 30% в структурі
собівартості продукції виробленої агрохолдингами, і їх частка має тенденцію до зростання [11].
Частково це пояснює парадокс, коли при урожайності зернових культур на 48% вищій за
аналогічний показник по Україні рентабельність їх виробництва у структурах агрохолдингів у 2013 році
склала -2,9% при середньому по Україні - 1,5%. Таким чином, протягом 2012-2013 років рівень
рентабельності виробництва зернових культур в Україні знизився на 9,5%, зокрема у холдингах – на
14,9%.
Проте, незважаючи на вкрай складні умови роботи бізнесу, криза стала тим каталізатором,
котрий змінив підхід холдингів до управління власними ресурсами. Так, з кінця 2013 року
проглядається тенденція відмови від незваженої, частково – хаотичної, консолідації земельних
ресурсів (табл. 3).
Таблиця 3
Земельні ресурси найбільших агрохолдингів України (тис. га.)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Компанія

Рік
2012
508
330
280
245
295
220

2013
532
400
330
280
260
220
295
220

УкрЛендФармінг
NCH Capital
Кернелл Групп
Миронівський Хлібопродукт
Українські аграрні інвестиції
Астарта Київ
Мрія агрохолдинг
HarvEast
*Станом на 03.04.2015 р.
Джерело : розраховано автором на основі [11]

2014
670
400
422
320
261
245
298
197

2015*
670
430
390
320
261
245
210
197

В наш час більшість компаній робить акценти на якість виробничих ресурсів, намагаючись
посилювати присутність у якомусь певному сегменті та розвивати інфраструктурні складові. При
такому підході розширення земельного банку, якщо і має місце, то носить суто локальний характер.
Висновки з проведеного дослідження. На нашу думку, на сьогодні є очевидним той факт, що
холдингові підприємства, починаючи з кінця 2013 року, вступили в нову, переломну фазу свого
розвитку, коли вже відчувається зворотна сторона ефекту масштабу, вплив котрої посилюється
низкою глобальних економічних та політичних факторів.
Подальший напрямок руху холдингових структур в системі АПК передбачити доволі важко,
проте, на нашу думку імовірними є два варіанти:
1) Реструктуризація земельних фондів холдингів та продаж непрофільних активів і, як наслідок,
– звуження спеціалізації діяльності;
2) Дотримання експансивної стратегії, розширення земельного банку та поступова втрата
контролю над власними підрозділами, оперативності прийняття рішень, збільшення управлінських
витрат та рух у напрямку банкрутства.
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Хірівський Р.П. ФУНКЦІОНУВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В
ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Мета – дослідження причин та факторів, що впливають на формування та специфіку діяльності
агрохолдингів в економіці України.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали праці відомих вітчизняних та
закордонних доcлідників, що здійснювали аналіз причин становлення та нарощування масштабів діяльності
холдингових структур в аграрній сфері країн пострадянського простору.
В ході дослідження використовувались такі методи: монографічний (для вивчення історії досліджень
холдингових структур в аграрному секторі пострадянських держав), аналізу (для виділення холдингів у складі АПК
України), порівняння (для співставлення величини земельних фондів та рівня капіталізації найбільших
агрохолдингів України), дедукційний (для формування висновків щодо тенденцій розвитку агрохолдингів в умовах
кризових явищ в економіці України).
Результати. Виявлено позитивний вплив синергетичного ефекту від інтеграції сільськогоспдарських
підприємств у межах однієї структури на ріст масштабів діяльності агрохолдингів. Проаналізовано процес
відновлення міжгалузевих зв’язків між сферою виробництва сільськогосподарської продукції та сферою її
переробки у межах холдингових структур. Визначено вплив росту світових цін на сільськогосподарську продукцію
на рентабельність діяльності агрохолдингів.
Наукова новизна полягає у визначенні впливу кризових явищ в економіці України на рівень капіталізації
агрохолдингів на міжнародних фондових ринках. Проаналізовано реструктуризацію ними основних виробничих
фондів в умовах падіння рівня рентабельності.
Практична значущість. Результати проведеного дослідження є аналітичним матеріалом для
вдосконалення державної політики підтримки холдингових структур в агропромисловому комплексі України.
Ключові слова: холдингові структури, агропромислова інтеграція, великотоварне виробництво, ефект
масштабу, кризові явища.
Khirivskyi R.P. FUNCTIONING OF THE HOLDING STRUCTURES IN THE TIMES OF ECONOMIC CRISIS IN
UKRAINE
Purpose – is the research of reasons and factors that influence the formation and specifics of agricultural
holdings in the economy of Ukraine.
Methodology of research. The methodological basis of the research was the work of famous domestic and
foreign researchers that analyzed the reasons for the formation of the scale and capacity of holding structures in the
agricultural sector of the post-Soviet states.
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The study used the following methods: monographic (for the history of research holding structures in the
agricultural sector post-Soviet states), analysis (for the selection of holdings consisting of AIC Ukraine), comparison (to
match the value of land assets and capitalization largest holdings Ukraine), deduction (to form conclusions about trends
of agricultural holdings in the conditions of the economic crisis Ukraine).
Findings. The study found positive effects from integration synergies agricultural enterprises within a single
structure on the scale of growth of agricultural holdings. The process of restoring linkages between the sphere of
production of agricultural products and their processing within holding structures. The influence of the growth of global
agricultural prices on the profitability of agricultural holdings.
Originality of researches consists in determining the impact of the economic crisis in Ukraine capitalization of
agricultural holdings in international stock markets. Analyzed restructure their fixed assets in the fall of profitability.
Practical value. The results of the study are analytical material for improving public policy support holding
structures in the agricultural sector of Ukraine.
Key words: holding structure agroindustrial integration, large commodity production, economies of scale, a crisis.
Хиривский Р.П. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ
Цель – исследование причин и факторов, влияющих на формирование и специфику деятельности
агрохолдингов в экономике Украины.
Методика исследования. Методологической основой исследования стали труды известных
отечественных и зарубежных исследователей, осуществлявших анализ причин становления и наращивания
масштабов деятельности холдинговых структур в аграрной сфере стран постсоветского пространства.
В ходе исследования использовались следующие методы: монографический (для изучения истории
исследований холдинговых структур в аграрном секторе постсоветских государств), анализа (для выделения
холдингов в составе АПК Украины), сравнение (для сопоставления величины земельных фондов и уровня
капитализации крупнейших агрохолдингов Украины), дедуктивный (для формирования выводов о тенденциях
развития агрохолдингов в условиях кризисных явлений в экономике Украины).
Результаты.
Виявлено
положительное влияние синергетического эффекта от
интеграции
сельскохозяйственных предприятий в пределах одной структуры на рост масштабов деятельности агрохолдингов.
Проанализирован
процесс
восстановления
межотраслевых
связей
между
сферой
производства
сельскохозяйственной продукции и сферой ее переработки в пределах холдинговых структур. Определено влияние
роста мировых цен на сельскохозяйственную продукцию на рентабельность деятельности агрохолдингов.
Научная новизна заключается в определении влияния кризисных явлений в экономике Украины на
уровень капитализации агрохолдингов на международных фондовых рынках. Проанализированы
реструктуризации ими основных производственных фондов в условиях падения уровня рентабельности.
Практическая значимость. Результаты проведенного исследования является аналитическим
материалом для совершенствования государственной политики поддержки холдинговых структур в
агропромышленном комплексе Украины.
Ключевые слова: холдинговые структуры, агропромышленная интеграция, крупнотоварное
производство, эффект масштаба, кризисные явления.
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ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. Важливим критерієм всіх дослідницьких установ має бути наукова
ефективність, інноваційність, перспективність наукових рішень.
Науковими установами НААН досягнуто значних напрацювань у селекції, генетиці, технологіях
вирощування рослин, утриманні тварин та зберіганні і переробці сільськогосподарської продукції.
Водночас щорічно іде недофінансування установи, що є причиною неможливості розв’язання
актуальних проблем у сфері наукового забезпечення агропромислового комплексу.
Очевидно, що потрібно удосконалювати управління наявними ресурсами та запроваджувати
нові методи управління.
∗
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реформуванню дослідної аграрної науки
присвячено праці таких дослідників як Кропивки М. Ф. [3; 5; 5], Мартина А. Г. [4], Орлова Т. С. [3],
Саблука П. Т. [5; 5], Третяка А. М. [11; 12] та інших. Проте аналіз європейського досвіду
функціонування аграрних академій наук недостатньо вивчений та не запропоновано дієвої концепції
функціонування НААН України, що актуалізує дослідження в даному напрямку.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз реструктуризації Академії
сільськогосподарських наук НДР та створення концепції функціонування спеціалізованої установи з
управління Національної академії аграрних наук України.
Завданням дослідження є вивчення досвіду реструктуризацій Академії сільськогосподарських
наук у НДР, розгляд функціонування school trust у США та надання авторської концепції
функціонування спеціалізованої установи з управління НААН України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Постановою Кабінету Міністрів України № 315 від
28.03.2012 року затверджено Статут Національної академії аграрних наук України, прийнятий
загальними зборами Академії 09 грудня 2011 року. Відповідно до нього, Національна академія
аграрних наук України (далі – Академія) є державною науковою організацією, яка заснована на
державній власності і користується правами самоврядності.
Самоврядність Академії полягає у:
1) колегіальності органів управління та їх виборності; здійсненні загальними зборами Академії
функцій її найвищого органу управління;
2) самостійному визначенні своєї структури і тематики наукових досліджень; вирішенні науковоорганізаційних і кадрових питань; провадженні господарської діяльності та здійсненні міжнародних
наукових зв'язків на основі законів України.
Основним завданням Академії є наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового
комплексу. Статтею 65 Закону України «Про землеустрій» встановлено, що наукове забезпечення
землеустрою здійснюється Національною академією наук України.
Академія, відповідно до законодавства, користується основними фондами, переданими їй
державою у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності, а також
обіговими коштами та земельними ділянками, що надаються їй у постійне користування або в оренду
відповідно до земельного законодавства.
Вилучення та надання земельних ділянок може здійснюватися лише за згодою президії
відповідно до Земельного кодексу України, науковим та іншим установам, підприємствам та
організаціям, що перебувають у її віданні, в установленому законодавством порядку.
Земельні ділянки, віднесені до особливо цінних земель, які перебувають у постійному
користуванні наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні
Академії, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених земельним законодавством.
У відповідності із статтею 84 Земельного кодексу України, до земель державної власності, які не
можуть передаватись у приватну власність, належать земельні ділянки, які використовуються для
забезпечення діяльності Національної академії аграрних наук України.
Постановою Президії НААН від 22 січня 20014 року (протокол № 1) затверджено Порядок
управління об’єктами майнового комплексу Національної академії аграрних наук України, з метою
ефективного використання та розпорядження, а також встановлення єдиних вимог та методичного
підходу до управління майновим комплексом Національної академії аграрних наук України.
Національна академія аграрних наук України – публічно-правова організація, головним
завданням якої є надання наукової підтримки аграрному сектору з метою збільшення
сільськогосподарського виробництва та покращення його ефективності. До структури НААН України
належать 279 інституцій, підприємств і організацій, 61 з них безпосередньо підпорядковані Академії.
Дослідницька робота в Академії проводиться у 6 галузях [9, с. 27]:
− землеробство, зрошування та механізація;
− рослинництво (в тому числі виробництво елітного насіння – 90 % потреби України;
− тваринництво (в тому числі селекція племінних тварин – 25 % потреб нашої держави);
− ветеринарія;
− аграрна економіка;
− науковий супровід та інновації.
Після розпаду СРСР у власність Академії перейшло близько 1 млн га землі, проте зараз в
Україні набув резонансу той факт, що за роки незалежності у власності залишилося менше половини.
На сьогодні НААН України має матеріальний потенціал, який включає десятки наукових установ,
152 дослідних господарства, які обробляють 385,4 тис. га сільгоспугідь [6, с. 1].
Граничні обсяги видатків на 2015 рік Національній академії аграрних наук України загального
фонду бюджету (при потребі 653,2 млн. грн.) буде профінансовано близько 400 млн. грн. Також варто
зазначити, що за роки незалежності нашої держави кадровий потенціал наукових установ скоротився
на 12,7 тис. працівників, або майже у 2,5 рази [2, с. 1].
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Зокрема, у 2013 році Державною фінансовою інспекцією України проведено ревізію фінансовогосподарської діяльності Національної академії аграрних наук України та виявлено, що через подання
недостовірних даних у 2011 році безпідставно отримано часткову компенсацію вартості виконаних
робіт у первинному насінництві на суму 1,7 млн. грн. [7, с. 1]. Аналогічно, через подання недостовірних
документів щодо здійснених витрат із закладання багаторічних насаджень винограднику незаконно
отримано фінансову підтримку на суму 2,2 млн. грн.
Ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Національної академії аграрних
наук України за ІІ півріччя 2010 року, 2011 рік та 9 місяців 2012 року встановлено наступне. Академією
в порушення вимог законодавства, без відповідного рішення президії та погодження Кабінету Міністрів
України, в квітні 2010 року передано нерухоме майно у м. Києві експертною вартістю 127,6 млн. грн.
При цьому, вказану будівлю віднесено до пам'яток культурної спадщини, що не підлягають
приватизації.
У 2008 року органами державної контрольно-ревізійної служби проведено державний
фінансовий аудит ефективності використання коштів державного бюджету на фундаментальні
дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням у бюджетній сфері за 2005-2008 роки [8, с. 1].
В рамках контрольного заходу досліджено ефективність виконання бюджетних програм
Національної академії наук України, Української академії аграрних наук України, Академії педагогічних
наук України та Академії правових наук України, за якими виконувались фундаментальні дослідження
та прикладні розробки із обсягом фінансування майже 8 млрд. грн. Результати аудиторської перевірки
засвідчили факти неефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих на
виконання наукових досліджень, в розмірі 412,7 млн. грн. Установами та організаціями Української
академії аграрних наук неефективно використано 75 млн. грн. коштів державного бюджету.
У ході перевірки, проведеною рахунковою палатою, встановлено, що ведеться недостатня
документація майнових цінностей та непрозора бухгалтерія, лише 10% результатів дослідницьких тем
спрямовані на реальні потреби та використовуються в економіці.
Очевидним є той факт, що наявні ресурси НААН України використовуються неефективно та
потребують ефективного розпорядника та керівника з урахуванням міжнародного досвіду.
У цьому ракурсі доцільним і важливим є досвід Німеччини, який відповідає принципам ринкової
економіки та структурної політики. Так, після об'єднання структура позауніверситетських досліджень у
Німеччині складається із 4 великих дослідницьких центри, які і є найважливішими виконавцями
досліджень з державним фінансуванням [9, с. 10].
Товариство ім. Макса Планка включає 82 інститути, які здійснюють фундаментальні
дослідження в галузі природничих, біологічних, соціальних наук та гуманітарних дисциплін в інтересах
загалу. Воно на 80% фінансується з федерального бюджету, решта 20% залучається від третіх осіб.
Товариство ім. Гельмгольца здійснює стратегічні та програмні дослідження актуальних питань
суспільства, науки та економіки у шести галузях: енергія, земля та довкілля, здоров’я, ключові
технології, структура матерії та авіація, космонавтика та транспорт. Фінансування здійснюється
приблизно на 70% з бюджетних коштів і на 30% – з коштів третіх осіб.
Наукове товариство ім. Готфрида Вільгельма Лейбніца (WGL) об’єднало 89 самостійних
дослідницьких установ. Сфера їхніх досліджень простягається від природничих, інженерних та
екологічних наук через економічні, географічні та соціальні науки до гуманітарних дисциплін. Науковці
працюють у дослідницьких сферах, які вимагають опрацювання фундаментальних і прикладних
дослідницьких питань, надають консультації та послуги для зацікавлених груп у науці та поза нею.
Його фінансування на 77% складається з коштів федерації та федеральних земель і на 23% – з
коштів, наданих третіми особами. Оцінка результатів установи орієнтується на внутрішньонаукові
критерії та на науково-політичні очікування Федеративної Республіки та земель.
Щонайменше раз на сім років Загальна наукова конференція Федеративної Республіки та
земель (Загальна наукова конференція є комісією Федеративної Республіки та федеральних земель з
фінансування установ і проектів наукових досліджень за межами вузів) перевіряє, чи виконано
передумови спільного фінансування.
Товариство ім. Фраунгофера є найбільшою дослідницькою організацією в галузі прикладних
наук на теренах Європи. Науковці проводять дослідження задля безпосередньої користі підприємств
та на благо всього суспільства. Наразі структуру товариства становлять понад 80 дослідницьких
установ, з них 67 інститутів переважно природничого чи інженерного спрямування. Частка
дослідницьких проектів, що фінансуються індустрією та державою, становить 90 %, решта 10 %
додається федерацією та федеральними землями насамперед на дослідження можливого
застосування наукових результатів.
Фінансування аграрних досліджень з федеральних коштів становило в останні роки від 550 до
600 млн. євро, у 2013 р. було надано 668 млн. євро.
Визначальним для реструктуризації Академії сільськогосподарських наук НДР було чітке
розділення досліджень в університетах, досліджень в інститутах Товариства ім. Лейбніца в окремих
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галузях та дослідження (якщо проблеми тісно пов’язані із владними функціями держави), які
стосувалися окремих земель, які мали на меті безпосереднє використання нових результатів у
сільському господарстві на практиці.
Постійно ведеться робота щодо залучення до фінансування третіх осіб та публікацій наукових
робіт у міжнародних виданнях.
Також важливим фактором задля досягнення результату, було проведення оцінки компетенції
та ефективності співробітників, адже кількість робочих місць у нових установах скоротилася на 30 %
від попередньої та проведена оцінка інститутів у вигляді анкетування.
З метою встановлення конкурентоспроможності Національної академії аграрних наук України
міжнародним критеріям, вона має виконувати виключно дослідницькі завдання. Нами пропонується
передати попередні виробничі завдання та розпорядження необоротними активами суб’єкту
посередницької діяльності – трастовій організації. Майно трасту не належить ні засновнику (він
втрачає право власності на нього з моменту передачі майна керуючому), ні керуючому (він тільки
управляє цим майном і є формальним власником титулу на майно), ні бенефіціарам до дати
припинення трасту. Трастова установа лише передає в користування наявні ресурси, а виручені
кошти направляє на дослідницьку діяльність Академії. Цей процес має відбуватися якомога швидше,
щоб НААН України могла сконцентруватися на своїх безпосередніх завданнях.
Так, наприклад, у Мінесоті (США) діє практика school trust, завданням яких є максимальна
довгострокова економічна вигода на основі раціонального використання природних ресурсів та їх
охорони [1, с. 1]. Trust school підпорядковані та управляються Департаментом природних ресурсів
Мінесоти (DNR). Дохід, отриманий від розпорядження землями, зараховується на постійний рахунок
школи. Основні види діяльності, які приносять прибутки: оренда, лізинг, сервітут, продаж нерухомості
для приватного будівництва та комерції, добування мінеральних ресурсів, продаж деревини тощо. У
2013 році у ході проведення інвентаризації було виявлено, що управління землями school trust
складає 46 % від усіх державних земель, розпорядником яких є Департамент природних ресурсів
(DNR). Площа земель переданих до трастової організації становить близько 1020057 га.
Отже, на нашу думку, для раціонального управління активами НААН України потрібно передати
управління трасту, з метою та в інтересах відповідної особи – бенефіціарія. Довірчий власник щодо
третіх осіб виступає як власник, який несе відповідальність перед засновником трасту і бенефіціарієм
за належне використання майна та його зберігання. Також у структурі трасту доцільним було б
передбачити наявність спеціальної особи (custodian), у повноваження якої буде входити контроль за
його діяльністю.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дозволило виявити
характерні особливості реструктуризації Академії сільськогосподарських наук НДР. Урахування
європейського досвіду функціонування НААН України слід вважати важливою передумовою
підвищення ефективності використання наявних ресурсів та самофінансування.
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Ярова Б.М. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ:
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ
Мета – аналіз реструктуризації Академії сільськогосподарських наук НДР та створення концепції
функціонування спеціалізованої установи з управління Національної академії аграрних наук України.
Методика дослідження. У роботі, як методологічна основа, застосовувалися наукові методи пізнання, що
базуються на системному підході до розв’язання поставлених проблем. Для досягнення поставленої мети
використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний, монографічний (при
опрацюванні наукових публікацій), історичний (при аналізі застосування методів та інструментів реструктуризації
Академії сільськогосподарських наук НДР), системного аналізу (при дослідженні функціонування НААН України та
Академії сільськогосподарських наук НДР), абстрактно-логічний (при визначенні наукових засад концепції
функціонування спеціалізованої установи з управління Національної академії аграрних наук України), метод
аналогій та порівнянь (при дослідженні світового досвіду), комплексний аналіз (при формуванні висновків та
пропозицій щодо вирішення поставлених завдань), статистичний (при опрацюванні статистичних даних щодо
функціонування НААН України та Академії сільськогосподарських наук НДР) та ін.
Результати. Проаналізовано досвід та виявлено характерні особливості реструктуризацій Академії
сільськогосподарських наук НДР, функціонування school trust у Сполучених Штатах Америки та запропоновано
шляхи удосконалення управління ресурсами НААН України.
Наукова новизна. Запропонована авторська концепція функціонування спеціалізованої установи з
управління Національної академії аграрних наук України, яка базується на передачі управління активами трасту,
з метою та в інтересах відповідної особи – бенефіціарія.
Практична значущість. Одержані висновки можуть бути використані у подальшому з метою ефективного
та раціонального управління земельними ресурсами НААН України, шляхом передачі управління активами
трасту, з метою та в інтересах відповідної особи – бенефіціарія.
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Ключові слова: Національна академія аграрних наук України, управління, державна власність, траст.
Yarova B.M. LAND USE OF THE UKRAINIAN ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES: PROSPECTS OF
IMPLEMENTATION THE NEW MODEL OF TRUST MANAGEMENT
Purpose – analysis of restructuring the Academy of Agricultural Sciences of the GDR and the creation of the
concept of functioning of the specialized agency of management the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences (UAAS).
Methodology of research. The work as a methodological basis used scientific methods of learning based on a
systemic approach to solution of problems. To achieve this goal used a number of general and specific scientific
methods of research: dialectical, monographic (with the elaboration of scientific publications), historical (the analysis of
the application of methods and tools restructuring Academy of Agricultural Sciences of the GDR), systems analysis (the
study of the functioning of UAAS and the Academy of Agricultural Sciences GDR), abstract and logical (in determining
the scientific foundations of the concept of operation of the specialized agencies of UAAS), the method of analogies and
comparisons (the study of international experience), comprehensive analysis (when forming opinions and suggestions on
the task) statistical (while processing the statistics on the operation of UAAS and the Academy of Agricultural Sciences
GDR) and others.
Findings. The experience and the characteristics found of restructurings the Academy of Agricultural Sciences to
of the GDR and the functioning of school trust in the USA were analyzed, ways of management improving UAAS were
suggested.
Originality. The author concept functioning specialized agency of UAAS, which is based on the transfer of the
asset management trust for the purposes and in the interest of the person – the beneficiary.
Practical value. The resulting findings can be used to further the effective and efficient land administration NAAS
by transferring asset management trust for the purposes and in the interest of the person - the beneficiary.
Key words: The Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, management, state property, trust.
Яровая Б.Н ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК УКРАИНЫ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Цель – анализ реструктуризации Академии сельскохозяйственных наук НДР и создания концепции
функционирования специализированного учреждения по управлению Национальной академии аграрных наук
Украины.
Методика исследования. В работе как методологическая основа применялись научные методы
познания, основанные на системном подходе к решению поставленных проблем. Для достижения поставленной
цели использован ряд общих и специальных научных методов исследования: диалектический, монографический
(при обработке научных публикаций), исторический (при анализе применения методов и инструментов
реструктуризации Академии сельскохозяйственных наук НДР), системного анализа (при исследовании
функционирования НААН Украины и Академии сельскохозяйственных наук НДР), абстрактно-логический (при
определении научных основ концепции функционирования специализированного учреждения по управлению
Национальной академии аграрных наук Украины), метод аналогий и сравнений (при исследовании мирового
опыта), комплексный анализ (при формировании выводов и предложений по решению поставленных задач),
статистический (при обработке статистических данных о функционировании НААН Украины и Академии
сельскохозяйственных наук НДР) и др.
Результаты. Проанализирован опыт и выявлены характерные особенности реструктуризации Академии
сельскохозяйственных наук НДР, функционирование school trust в Соединенных Штатах Америки и предложены
пути совершенствования управления ресурсами НААН Украины.
Научная новизна. Предложенная авторская концепция функционирования специализированного
учреждения по управлению НААН Украины, которая базируется на передаче управления активами трасту, с
целью и в интересах заинтересованного лица - бенефициара.
Практическая значимость. Полученные выводы могут быть использованы в дальнейшем в целях
эффективного и рационального управления земельными ресурсами НААН Украины, путем передачи управления
активами трасту, с целью и в интересах заинтересованного лица – бенефициара.
Ключевые слова: Национальная академия аграрных наук Украины, управление, государственная
собственность, траст.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ
ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ
Постановка проблеми. Глобальні фінансові дисбаланси, фінансова глобалізація та
інтернаціоналізація, зростання глобальної ліквідності, нестабільність валютних курсів та інші суттєві
зміни, які відбуваються на світовому фінансовому ринку, актуалізували дослідження проблем
ефективного управління золотовалютними резервами (ЗВР). В умовах світової фінансової кризи
валютні резерви відіграють ключову роль в забезпеченні стабільності національної валюти та
досягненні макроекономічної рівноваги.
Важливість дослідження сучасних тенденцій у формуванні та використанні золотовалютних
резервів зумовлюють актуальність даної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам, пов’язаним із експансією глобальних
валютних резервів, її причинам та наслідкам, зміні ролі золотовалютних резервів у глобальній
економіці присвяченні праці таких вчених-економістів: Ж. Айзенман [1], Г. Генберг[2], В.В. Козюк [3],
М. Обстфельд [4]. Вагомий внесок у розробку теоретичних та методологічних основ управління
золотовалютними резервами зробили такі вченні: О.В. Дзюблюк [5], В.С. Стельмах [6], А.М. Мороз та
М.Ф. Пуховкіна [7], Т.Д. Косова та О.О. Папаіка [8].
Незважаючи на значний обсяг напрацювань у зазначеній сфері, і до тепер не вирішеними до
кінця залишаються проблеми, пов’язанні із суттєвим зростанням золотовалютних резервів та їх роллю
в забезпеченні глобальної фінансової стабільності. Усе це визначає актуальність обраної теми та
спонукає до подальших пошуків.
Постановка завдання. Метою дослідження є уточнення поняття золотовалютні резерви та їх
призначення, дослідження сучасних тенденції у формуванні міжнародних резервів.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах розвинутої ринкової економіки
основними інструментами валютної політики центрального банку є економічні інструменти, можливість
ефективного використання яких в значній мірі залежить від ефективності управління
золотовалютними резервами.
Згідно із визначенням Міжнародного валютного фонду, міжнародні резерви – це зовнішні активи,
які знаходяться у вільному розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання та контролюються
ними в цілях задоволення потреби у фінансуванні платіжного балансу, проведення інтервенцій на
валютних ринках для здійснення впливу на валютний курс та в інших відповідних цілях [9, с. 111].
Розглянемо традиційні погляди щодо призначення золотовалютних резервів (табл. 1).
Таблиця 1
Узагальнення поглядів щодо призначення золотовалютних резервів
Автори / Джерело
1
МВФ / Balance of payments and international
investment position manual. Sixth Edition
Карбау Р. / Міжнародна економіка: підручник
Стельмах В.С. / Монетарна політика
національного банку України: сучасний стан
та перспективи змін
Косова Т.Д., Папаїка О.О. / Центральний
банк і грошово-кредитна політика : навч.
посіб.

*

Призначення золотовалютних резервів
2
1. фінансування платіжного балансу;
2. проведення інтервенцій на валютних ринках для впливу на
валютний курс;
3. підтримання довіри до національної валюти та економіки
4. основа для іноземних запозичень [9, с.111].
1. фінансування тимчасової нерівноваги платіжної позиції
країни [10, с. 611].
1. забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової
одиниці [6, с. 171].
1. здійснення міжнародних розрахунків;
2. проведення валютних інтервенцій з метою регулювання
курсу національної грошової одиниці [8, с. 287].

Науковий керівник: Сохацька О.М. – д.е.н., професор
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продовження табл. 1
1

2
1. забезпечення міжнародних торгово-економічних і кредитнофінансових відносин, що здійснюються на рівні держав,
належною кількістю платіжних засобів;
Дзюблюк О.В. / Валютна політика: підручник
2. покриття дефіциту платіжного балансу;
3. проведення девізної політики центральним банком через
валютні інтервенції на ринку [5, с. 327].
Мороз А.М., Пуховкіна М.І., Савлук М.І. та ін. 1. підтримання на потрібному рівні попиту на гроші і пропозиції
/ Центральний банк та грошово-кредитна
грошей
політика: підручник
2. підтримання обмінного курсу національної валюти [7, с. 25].
Джерело : складено автором на основі [5-10]

Більшість авторів сходяться на думці, що призначенням золотовалютних резервів є
фінансування дефіциту платіжного балансу. Але більш правильною нам видається позиція Роберта
Карбау, який зазначає, що ЗВР дозволяють фінансувати тимчасовий дефіцит платіжного балансу [10,
с. 611].
Призначенням золотовалютних резервів є також проведення валютних інтервенцій. Це є більш
актуальною для країн, які проводять політику фіксованого валютного курсу або керованого плавання.
Крім того валютні резерви можуть використовуватись для цілей грошово-кредитної політики. Купуючи
та продаючи іноземну валюту за національну на внутрішньому валютному ринку, монетарні органи
країни можуть впливати на пропозицію грошей в країні.
Гіпертрофія міжнародних резервів у 2000-х роках, що пов’язана із Азійською кризою, спонукала
багатьох вчених до перегляду традиційної ролі ЗВР у монетарній політиці [1; 2; 4]. Дослідники
зійшлись на думці, що в умовах формування нової фінансової архітектури зростає роль міжнародних
резервів, як важелів протистояння глобальним фінансовим кризам. Тому, на додачу до традиційних
поглядів щодо призначення золотовалютних можна додати самострахування від імперфекцій
глобальних ринків капіталу [3, с. 410].
Визначимо основні вимоги, яким повинні відповідати валютні резерви, щоб ефективно
виконувати свої функції. Оскільки золотовалютні резерви є важливим елементом монетарної політики
загалом та валютної політики зокрема, вони повинні знаходитись в розпорядженні органу грошовокредитного регулювання та під його прямим контролем. Так як орган грошово-кредитного регулювання
повинен мати можливість в короткий термін отримати необхідну кількість міжнародних ліквідних
засобів платежу для цілей валютної політики, то другою вимогою до золотовалютних резервів є їх
легко доступність для використання.
Враховуючи основні характерні ознаки золотовалютних резервів, можна дати наступне
визначення. Офіційні золотовалютні резерви – запаси міжнародних платіжних засобів та іноземних
ліквідних активів, які належать державі, знаходяться в розпорядженні та під прямим контролем органів
грошово-кредитного-регулювання і є легкодоступними для використання з метою фінансування
тимчасового дефіциту платіжного балансу, забезпечення міжнародних розрахунків держави належною
кількістю платіжних засобів, проведення девізної політики та страхування від імперфекцій глобальних
ринків капіталу.
Згідно із даними Світового банку, станом на 31 грудня 2013 року сукупні золотовалютні резерви
світу становили 12,6 трлн. дол., що складає 16,68% від сукупного ВВП світу. В 1960 р. сукупні
золотовалютні резерви світу становили 0,06 трлн. дол. або 4,4% від сукупного ВВП світу [11]. Таким
чином, за період у 53 роки сукупні обсяги ЗВР зросли у 209 разів, а відношення ЗВР до ВВП - у 3,79
раза.
За 53 роки ланцюговий приріст золотовалютних резервів був від’ємним 8 разів, тобто близько
15% часу (рис 1). Одне скорочення відбулось в 60-х роках на 7,81 % після значного росту на 14,41 %,
наступне - у 70-х роках на 10,27% після сильного росту на 43,8%. В першій половинні 80-х років
відбулось три скорочення ЗВР на 22,8%, 8,39% та 7,4%, і ще одне скорочення трапилось в другій
половинні 1980-х років після сильного росту на 31,86 %. Починаючи із 1990 року, суттєвих скорочень
ЗВР не відбувалось.
Як видно із рис. 1, темпи приросту демонстрували певну циклічність, значне їх зростання
відбувалось протягом періодів від 3 до 5 років, причому закінчувались ці періоди раптово із від’ємним
темпом в наступному році, що свідчить про певну циклічність та періодичність. Дана особливість
зникла, починаючи із 1997 року, коли відбулось незначне скорочення ЗВР на 0,56 %. Можна зробити
висновок, що із середини 1990-х років ХХ століття характер динаміки золотовалютних резервів
змінився і потребує окремого вивчення без врахування попередніх років. Розглянемо динаміку ЗВР за
період з 1998 по 2013 рр. (рис. 2).
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Рис. 1. Ланцюговий темп приросту золотовалютних резервів за період 1960-2013 рр.
Джерело : побудовано автором на основі [11]

Рис. 2. Динаміка золотовалютних резервів за період 1998-2013 рр., млрд. дол.
Джерело : побудовано автором на основі [11]

На початку вибраного періоду золотовалютні резерви залишались відносно стабільними.
Починаючи із 2002 року, вони почали стабільно приростати до 2013 р., коли приріст уповільнився.
Середнє значення коефіцієнту росту ( x ) становило 12,96%, коефіцієнт росту змінював своє значення
за вказаний період в діапазоні від 2,03% до 28,87%, при цьому стандартне відхилення (σ) становило
8,32%.
Оскільки в кінцевому підсумку джерелом поповнення ЗВР є валовий внутрішній продукт,
розглянемо динаміку золотовалютних резервів у відношенні до ВВП. Для більш детального
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порівняння характеру зміни обсягів ЗВР та ВВП визначимо їх числові характеристики за десятирічні
періоди (табл. 2; 3).
Таблиця 2
Показники динаміки золотовалютних резервів світу за 1960-2013 рр.
Рік

ЗВР, млрд.
дол.

Коефіцієнт
росту

Середньо-річний
коефіцієнт росту

Кількість років
падіння обсягів
ЗВР

Приріст ЗВР,
млрд. дол.

1,046
1,261
1,023
1,059
1,172
1,067
1,106

1
1
4
2
0
0
8

34
865
240
922
8 266
2 230
12 557,07

1960
60,26
1970
94,52
1,57
1980
959,38
10,15
1990
1 199,38
1,25
2000
2 121,01
1,77
2010
10 387,18
4,90
2013
12 617,32
1,21
Весь період
209
Джерело : складено автором на основі [11]

Таблиця 3
Показники динаміки ВВП світу за 1960-2013 рр.
Рік

ВВП, млрд.
дол.
1 369
2 954
11 161
22 519
33 227
65 238
75 622

Коефіцієнт
росту

Середньорічний
коефіцієнт росту

1960
1970
2,16
1,080
1980
3,78
1,142
1990
2,02
1,073
2000
1,48
1,040
2010
1,96
1,070
2013
1,16
1,050
Весь
період
55
1,079
Джерело : складено автором на основі [11]

Кількість років падіння
обсягів ЗВР

Приріст
ВВП

0
0
1
2
2
0

1 585
8 207
11 358
10 708
32 010
10 384

5

74 253

ЗВР/ВВП,
%
4,4
3,2
8,6
5,3
6,4
15,9
16,7

В таблицях 2 та 3 можна побачити, що за розглянутий період середньорічні темпи росту ЗВР
становили 1,106, а ВВП – 1,079. При цьому, ВВП зростало швидше ніж ЗВР протягом двох з п’яти
десятиліть (1960-1970 рр., 1980-1990 рр.). Варто відмітити, що протягом 1970-1980 рр. та 2000-2010
рр. золотовалютні резерви зросли в 10,15 та 4,9 разів відповідно, при цьому на стільки суттєвого
зростання ВВП не відбулось, внаслідок чого частка резервів по відношення до ВВП за ці періоди
зросла з 3,2 % у 1970 р. до 8,6 % у 1980 р. та з 6,4 % у 2000 р. до 15,9 % у 2010 р. При тому, що
золотовалютні резерви зростали швидше ніж ВВП, кількість років, коли відбувалось скорочення ЗВР
було більшою ніж кількість років коли скорочувалось ВВП (8 проти 5). Тому можна зробити висновок,
що динаміка ЗВР є більш непередбачуваною ніж динаміка ВВП.
Розглянемо динаміку ЗВР у відсотках від ВВП за вказаний період (рис. 3). Як видно із графіка,
ЗВР у відсотках від ВВП змінювався не рівномірно, на фоні довгострокового зростання були періоди
коли даний показник скорочувався (1961-1969 рр. та 1981-1992 рр.), а починаючи із 1992 року,
формується довгостроковий тренд стабільного зростання, який значно посилюється, починаючи із
2002 року та закінчуючись у 2012 році. За цей період розмір ЗВР у відсотках до ВВП зріс із 6,74% у
2001 р. до 16,82% у 2012, тобто на 10,8%, що склало в середньому 0,92% за період в одинадцять
років, хоча був один рік (2008), коли даний показник скоротився на 0,08%.
Можна зробити припущення, що, починаючи із 2013 року, довгостроковий тренд стабільного
зростання ЗВР по відношенню до ВВП закінчився. Визначимо емпіричну функцію регресії за період з
1992 р. по 2013 р. Для визначення типу зв’язку між ЗВР та ВВП побудуємо поле кореляції (рис. 4).
Виходячи із характеру розміщення точок на рис. 5, можна зробити припущення про лінійний
характер зв’язку між ЗВР та ВВП. Методом найменших квадратів визначимо параметри емпіричної
функції регресії.
Рівняння має вигляд: y=0,23x-5300. На рис. 4 зображено фактичні значення обсягів ЗВР та
отриману нами емпіричну лінію регресії. Середня відносна помилка апроксимації становить 13,11%.
2
Значущість рівняння регресії R =0,9757.
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Рис. 3. Золотовалютні резерви світу у % від ВВП за період 1950-2013 рр.
Джерело : побудовано автором на основі [11]

Рис. 4. Поле кореляції між золотовалютними резервами і ВВП світу та емпірична функція
регресії.
Джерело : побудовано автором на основі [11]

Згідно прогнозу Світового банку, оціночне значення зростання ВВП світу в 2014 році становить
2,60%, при цьому фахівці банку прогнозують щорічне зростання на наступні 3 роки: 2015 -3,00%, 2016
- 3,30%, 2017 - 3,20% [12]. Підставивши прогнозні значення ВВП в рівняння регресії, отримаємо
прогнозні значення обсягів золотовалютних резервів: 2015 р. - 13 025 млрд. дол., 2016 р. - 13 629
млрд. дол., 2017 р. - 14 235 млрд. дол.
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За період з 1960 р. по 2013 р. обсяги золотовалютних резервів світу суттєво приросли. З
середини 90-х років минулого століття незначне скорочення золотовалютних резервів відбулось лише
раз, у 2008 році на початку світової фінансової кризи. Це на перший погляд суперечить уявленню про
призначення золотовалютних резервів. Можна зробити висновок, що під час кризи органи грошовокредитного регулювання прийняли рішення не використовувати золотовалютні резерви з метою
уникнення девальвації національних валют по відношенню до долара США. Із вищезазначеного
виникає логічне запитання, що ж є причиною зростання золотовалютних резервів, якщо вони більше
не слугують засобом пом’якшення наслідків валютно-фінансових криз. Проте, якщо взяти до уваги
призначення ЗВР, згідно Р.Карбау, та той факт, що криза 2008 року носила системний глобальний
характер, то реакція органів грошово-кредитного регулювання видається більш зрозумілою. Адже
головне призначення міжнародних резервів, згідно Карбау, полягає у фінансуванні саме тимчасового
дефіциту платіжного балансу. У випадку системної глобальної кризи девальвація національних валют
дозволяє швидше пристосуватись до нових зовнішніх умов.
Висновки з проведеного дослідження. Гіпертрофія міжнародних резервів у 2000-х роках
зумовила перегляд традиційної ролі ЗВР у монетарній політиці. До традиційних поглядів щодо
призначення золотовалютних резервів можна додати самострахування від імперфекцій глобальних
ринків капіталу. Таким чином, золотовалютні резерви можна визначити як запаси міжнародних
платіжних засобів та іноземних ліквідних активів, які належать державі, знаходяться в розпорядженні
та під прямим контролем органів грошово-кредитного-регулювання і є легкодоступними для
використання з метою фінансування тимчасового дефіциту платіжного балансу, забезпечення
міжнародних розрахунків держави належною кількістю платіжних засобів, проведення девізної
політики та страхування від імперфекцій глобальних ринків капіталу.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що період експоненціального зростання
золотовалютних резервів завершився, хоча розміри ЗВР продовжують зростати і, згідно прогнозу, до
2017 р. досягнуть рівня 14 235 млрд. дол.
Проблеми подальшого росту золотовалютних резервів є надзвичайно важливими як з позиції
глобальних монетарних процесів, так і з позиції управління активами надлишкових резервів.
Подальших
досліджень
потребують
проблеми
ефективного
управління
надлишковими
золотовалютними резервами, формування їх оптимальної валютної та інвестиційної структури.
Бібліографічний список
1. Aizenman J., Cheung Y.-W., Ito H. International Reserves Before and After the Global Crisis: Is
There No End to Hoarding? // NBER Working Paper. – 2014. – No. 20386. [Electronic resource]. – Access
mode: http://www.nber.org/papers/w20386.pdf
2. International reserves : IMF concerns and country perspectives / [prepared by an IEO team led by
Hans Genberg]. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2012. [Electronic resource]. – Access
mode: http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/IR_Main_Report.pdf
3. Козюк В.В. Монетарні засади глобальної фінансової стабільності : монографія / В.В. Козюк. –
Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 725 с.
4. Obstfeld M., Shambaugh J. C., Taylor A. M. Financial Stability, the Trilemma, and International
Reserves. // NBER Working Paper. – 2008. – №14217 [Electronic resource]. – Access mode:
http://www.nber.org/papers/w14217
5. Дзюблюк О.В. Валютна політика : підручник / О.В. Дзюблюк. – К. : Знання, 2007. – 422 с.
6. Стельмах В.С. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та
перспективи змін / В.С. Стельмах. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2009. – 404 с.
7. Центральний банк та грошово-кредитна політика : підручник / А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна,
М.І. Савлук та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с.
8. Косова Т.Д. Центральний банк і грошово-кредитна політика / Т.Д. Косова, О.О. Папаіка та ін.
– К. : Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.
9. Balance of payments and international investment position manual. Sixth Edition. Washington,
D.C., 2009. – International Monetary Fund. – 351 p. [Electronic resource]. – Access mode:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf.
10. Карбау Р. Міжнародна економіка / Р. Карбау. – Суми: Козацький вал, 2004. – 652 с.
11. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://data.worldbank.org/indicator/all
12. Global Economic Prospects 2015: Having Fiscal Space and Using It. Washington, DC: World Bank,
2015. [Electronic resource]. - Access mode: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economicprospects/summary-table

86

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

References
1. Aizenman, J., Cheung, Y.-W., Ito, H. (2014), International Reserves Before and After the Global
Crisis: Is There No End to Hoarding? NBER Working Paper, available at: http://nber.org/papers/w20386.pdf
2. IMF (2012), International reserves: IMF concerns and country perspectives, [prepared by an IEO
team
led
by
Hans
Genberg],
Washington,
available
at:
http://ieoimf.org/ieo/files/completedevaluations/IR_Main_Report.pdf
3. Koziuk, V.V. (2009), Monetarni zasady hlobalnoi finansovoi stabilnosti [Monetary foundations of
global financial stability], TNEU, Ternopil, 725 p.
4. Obstfeld, M., Shambaugh, J.C. and Taylor, A.M. (2008), Financial Stability, the Trilemma, and
International Reserves, NBER Working Paper №14217, available at: http://nber.org/papers/w14217
5. Dziubliuk, O.V. (2007), Valiutna polityka [Monetary policy], Znannia, Kyiv, Ukraine, 422 p.
6. Stelmakh, V.S. (2009), Monetarna polityka Natsionalnoho banku Ukrainy: suchasnyi stan ta
perspektyvy zmin [The monetary policy of the National Bank of Ukraine: Current State and Prospects of
changes], Tsentr naukovykh doslidzhen NBU, Kyiv, Ukraine, 404 p.
7. Moroz, A.M., Pukhovkina, M.F. and Savluk, M.I. (2005), Tsentralnyi bank ta hroshovo-kredytna
polityka [The Central Bank and monetary policy], KNEU, Kyiv, Ukraine, 556 p.
8. Kosova, T.D. and Papaika, O.O. (2011), Tsentralnyi bank i hroshovo-kredytna polityka [The Central
Bank and monetary policy], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, 328 p.
9. IMF (2009), Balance of payments and international investment position manual, Washington, 351
p., available at: http:// http://imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf.
10. Karbau, R. (2004), Mizhnarodna ekonomika [International Economics], Kozatskyi val, Sumy,
Ukraine, 652 p.
11. The World Bank official site [WWW resource], available at: http://data.worldbank.org/indicator/all
12. World Bank (2015), Global Economic Prospects 2015: Having Fiscal Space and Using It,
Washington, available at: https://worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/summary-table
Вінницький С.І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ
РЕЗЕРВІВ
Мета. Метою дослідження є уточнення поняття золотовалютні резерви та їх призначення, дослідження
сучасних тенденції у формуванні міжнародних резервів.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною базою даного дослідження стали наукові праці
вітчизняних і зарубіжних учених з проблем, пов’язаних із управлінням офіційними золотовалютними резервами. У
процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: наукової
абстракції та логічного аналізу (для уточнення сутності процесу управління золотовалютними резервами та їх
призначення), кореляційно-регресійного аналізу (для прогнозування динаміки золотовалютних резервів).
Результати. Уточнено поняття золотовалютні резерви, систематизовано погляди різних вчених на
призначення золотовалютних резервів. Проаналізовано сучасні тенденції у формуванні міжнародних резервів, на
основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу зроблено прогноз динаміки золотовалютних резервів.
Наукова новизна. Уточнено сутність поняття золотовалютні резерви, проаналізовано сучасні тенденції
нагромадження золотовалютних резервів та зроблено прогноз їх динаміки.
Практична значущість. Отриманні результати дослідження можуть бути використанні при формуванні
інвестиційної декларації управління золотовалютними резервами.
Ключові слова: міжнародні резерви, динаміка золотовалютних резервів, призначення золотовалютних
резервів.
Vinnytskyi S.I. CURRENT TRENDS IN THE FORMATION AND USE OF INTERNATIONAL RESERVES
Purpose. The study aims to clarify the concept of reserves and their purpose, the study of modern trends in the
formation of international reserves.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study were scientific works of domestic
and foreign scientists on issues related to the management of official reserves. The study used general scientific and
special methods of scientific knowledge, in particular: abstraction and logical analysis (to clarify the nature of foreign
exchange reserves management process and functions), correlation and regression analysis (to predict the dynamics of
reserves).
Findings. Specified the concept of reserves, systematized views of different scientists on purpose of international
reserves. Analyzed current trends in the formation of international reserves, on the basis of correlation-regression
analysis of the dynamics FX reserves forecast is done.
Origanality. Specified the essence of the concept of reserves, analyzed current trends of foreign reserves
accumulation and the forecast of their dynamics is done.
Practical. The obtained results of the study can be used in the formation of investment management declarations
of FX reserves.
Key words: international reserves, foreign reserves dynamics, purpose of FX reserves.
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Винницкий С.И. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ
Цель. Целью исследования является уточнение понятия золотовалютные резервы и их назначения,
исследования современных тенденции в формировании международных резервов.
Методика исследования. Теоретико-методологической базой данного исследования стали научные
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам, связанным с управлением официальными
золотовалютными резервами. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы
научного познания, в частности: научной абстракции и логического анализа (для уточнения сущности процесса
управления золотовалютными резервами и их назначения), корреляционно-регрессионного анализа (для
прогнозирования динамики золотовалютных резервов).
Результаты. Уточнено понятие золотовалютные резервы, систематизированы взгляды различных ученых
на назначение золотовалютных резервов. Проанализированы современные тенденции в формировании
международных резервов, на основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа сделан прогноз
динамики золотовалютных резервов.
Научная новизна. Уточнена сущность понятия золотовалютные резервы, проанализированы
современные тенденции накопления золотовалютных резервов и сделан прогноз их динамики.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы при
формировании инвестиционной декларации управления золотовалютными резервами.
Ключевые слова: международные резервы, динамика золотовалютных резервов, назначение
золотовалютных резервов.
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СУТНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ
НЕОБХІДНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Існуюча в Україні система органів виконавчої влади не задовольняє
потреби суспільства. Тому у країні необхідно реалізувати низку реформ політичного та соціальноекономічного характеру, зокрема комплексну децентралізацію, спрямовану на підвищення
ефективності державного сектору економіки країни та значне покращення якості життя населення,
вдосконалення захисту прав та законних інтересів громадян.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми здійснення децентралізації вивчали такі
науковці, як О. Бабич [1; 2], А. Бондаренко [4], В. Борденюк [5], І. Грицяк [6], В. Карпенко [7],
А. Коваленко [8], А. Крусян [9], А. Матвієнко [11], О. Молдован [12; 13], І. Пахомов [15], Т. Сало [17],
О. Скрипнюк [18] та ін. Переважним чином згадані автори намагались дати узагальнене визначення
терміну «децентралізація» без конкретного контексту, а тому залишається потреба здійснити
обґрунтування необхідності здійснювати згаданий процес в контексті реформування діючої системи
органів влади в Україні. Усе це свідчить про актуальність теми, необхідності вивчення завдань
децентралізації з урахуванням інтересів як центральних органів влади, органів місцевого
самоврядування, так і представників територіальних громад.
Постановка
завдання.
Метою
дослідження
є
обґрунтування
сутності
терміну
«децентралізація» в контексті необхідності реформування системи влади в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід до децентралізованого управління є
характерною ознакою для великої кількості як розвинених країн, так і країн, що розвиваються.
Зазначений процес зумовлений прагненням країн до підвищення ефективності надання державних
послуг, усунення макроекономічної нестабільності та прискорення процесу економічного зростання.
Децентралізація виступає однією з форм розвитку демократії, що дозволяє при збереженні
держави та її інститутів розширити місцеве самоврядування, активізувати населення на вирішення
власних потреб та інтересів, звузити сферу впливу держави на суспільство, замінюючи цей вплив
механізмами саморегуляції, виробленими самим суспільством, зменшити витрати держави і платників
податків на утримання держапарату і його матеріальних придатків – армію, міліцію тощо [18].
За даними Світового банку, 63 із 75 трансформаційних країн і великих країн, що розвиваються, в
* Науковий керівник: Крисоватий А.М. - д.е.н., професор
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середині 90-х років ХХ століття здійснили кроки в напрямі децентралізації [4].
Однією із проблем багатьох країн, що розвиваються, є те, що вже тривалий час центральний
уряд не здатен забезпечити належного рівня послуг рівномірно на всій державній території. Жителі
великих міст мають порівняно легкий доступ до державних послуг, у той час, коли у віддалених
районах послуги установ центрального уряду відсутні взагалі.
За таких умов для проведення ефективної децентралізації виникає потреба у нових фінансових
ресурсах, що дасть змогу забезпечити рівномірніше надання державних послуг населенню на всій
території країни [17].
Таким чином, децентралізація викликана потребою змінити ситуацію в країні, що пов’язана із
реалізацією інтересів як держави в цілому, так і окремих територіальних громад.
Існуюча система державного управління в Україні є внутрішньо суперечливою, незавершеною і
відірваною від людей. Після декількох спроб її реформування система залишається в цілому
неефективною, оскільки поєднує як старі інститути, що залишились у спадок від радянської доби, так і
нові інститути, які сформувалися у період незалежності України [2, с. 110].
Упродовж значного періоду часу рівень довіри людей до держави залишається критично
низьким. За показниками довіри до інститутів влади Україна, за даними Європейського соціального
дослідження, посідає останні місця серед європейських країн. Так, у 2011 році довіра українців до
парламенту становила 1,99 бала за 10-бальною шкалою (останнє місце серед 26 європейських країн),
довіра до судово-правової системи становила 2,26 бала (останнє місце), довіра до міліції – 2,5 бала
(останнє місце). За довірою до політиків (1,85 бали) Україна випереджає лише Грецію, а за довірою
політичним партіям (1,99 бала) випереджає лише Грецію і Хорватію і розміщується на одному рівні з
Болгарією. Порівняння чотирьох хвиль дослідження засвідчує, що найвищі показники рівня довіри до
державних інститутів були у 2005 році, а найнижчі – у період кризи 2009 року [20].
Ситуація із довірою населення до інститутів влади і у поточному періоді також залишається
вкрай низкою, про що свідчать результати онлайн дослідження, проведеного компанією TNS у квітні
2015 року. Більшість (68 %) опитаних українців оцінюють роботу уряду незадовільно, лише 8 %
респондентів зазначили, що уряд працює задовільно [16]. Згідно з даними опитування, при оцінюванні
роботи президента 51 % українців абсолютно або скоріше не задоволені діяльністю глави держави.
Частка тих, хто частково або повністю задоволений, дорівнює 17 %. В цілому 31 % респондентів
оцінюють дії влади щодо стабілізації ситуації в країні як абсолютно незадовільні, ще 28 % вважають,
що влада переважно не виконує своїх обов'язків, 37 % респондентів вважають, що влада щось
робить, але не в повному обсязі і несвоєчасно. Тільки 1 % респондентів упевнені, що керівництво
країни повністю виконує покладені на неї функції.
Така оцінка дій уряду пов'язана з низкою прийнятих непопулярних законів, пов'язаних з
тарифною політикою держави, а також з низкою життєво-необхідних для країни законів з
реформування держави.
Зазначимо, що суспільні відносини в системі влада-громада характеризуються багатьма
негативними ознаками: вкрай заплутаний механізм розв’язання проблем пересічного громадянина;
певна стабільність (за офіційними даними) фактів корупції, марнотратства, недбальства; нав’язування
платних послуг та непрозорих дозвільних процедур органами державної влади.
Низька ефективність державного сектору підтверджується щорічним глобальним дослідженням
The Global Competitiveness Index, яке здійснюється Всесвітнім економічним форумом. Так, у 2015 році
Україна в цілому посіла 76 місце серед 144 країн світу. Разом із тим, за критерієм якості роботи
державних установ – 131 місце, ефективністю дій уряду – 130 місце, рівнем корупції – 120 місце [25].
Згідно іншого світового рейтингу, Україна знаходиться у переліку країн з найвищим рівнем
корупції. Так, в 2014 році наша країна посіла 142 місце зі 175 країн світу (на рівні Уганди та
Комодорських островів), що підтверджують дані дослідження Transparency International від неурядової
міжнародної організації із боротьби з корупцією та виявленню рівня корупції по всьому світу [22].
Окремої уваги заслуговує низький рівень якості життя в Україні, про що свідчать дані,
опубліковані у 2015 році на міжнародному порталі Movehub [24]. Згідно цих даних, у списку з 86 країн
лідирують Швейцарія, Німеччина і Швеція, тоді як Україна посіла 75-е місце.
Отже, така ситуація вимагає невідкладного реформування державного механізму, розвитку
українського суспільства та задоволення потреб кожного громадянина. Одним із напрямів
реформування політичного та соціально-економічного характеру в Україні поряд із процесами
демократизації, дерегулювання виступають деконцентрація та децентралізація влади.
Проблема децентралізації є давно сформованою. Так, ще в 2010 році в аналітичній доповіді
«Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості економічного зростання»
Національного інституту стратегічних досліджень [13] також йдеться про те, що децентралізація дійсно
є нагальним завданням для України, зокрема визначено низку суттєвих недоліків наявної бюджетної
системи, а саме:
- низька зацікавленість органів місцевої влади у формуванні сприятливого інвестиційного
клімату в регіоні та активізації економічної діяльності;
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- низька зацікавленість органів місцевої влади в реалізації фіскального потенціалу відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
- інертність місцевої влади в питаннях соціально-економічного розвитку регіону.
Основною причиною того, що місцева влада має досить обмежений перелік повноважень, обсяг
відповідальності та фінансових ресурсів, є те, що центральна влада не зацікавлена у проведенні
децентралізації бюджетно-податкової системи, тому що це автоматично призведе до обмеження її
повноваження та звуження ресурсної бази.
Децентралізація (від латинського de - «заперечення», centralize - «середній, центральний»)
означає «знищення, скасування або ослаблення централізації і розширення прав низових органів
управління» [19, с. 164].
Децентралізаційна теорія виникла під назвою «decentralization», яка передбачала поділ усіх
адміністративних прав на ті, що належать тільки до компетенції держави, і такі, що «...надаються
громаді шляхом делегації» [14, с. 82], тобто делеговані. Таке тлумачення ототожнює децентралізацію
із самоврядуванням.
Пізніше вчені стали розглядати децентралізацію як розширення компетенцій місцевих
адміністративних органів, що діють у межах своєї компетенції самостійно та незалежно від
центральної влади.
Разом із тим, В.І. Борденюк вважає, що децентралізацію державної влади треба відрізняти від
делегування повноважень органам місцевого самоврядування [5, с. 21]. За децентралізації відповідні
повноваження первісно належать їм за законом, делегованими є повноваження, які первісно
закріплені за відповідним органом законом чи іншим нормативно-правовим актом, виконувати які він
має право в силу того ж закону і передавати менш повноважним органам, у тому числі і органам
місцевого самоврядування. Якщо для делегування повноважень потрібна згода органу, якому
передаються ці повноваження, то за децентралізації такої згоди не потрібно. Якщо делеговані
повноваження можуть бути відкликані органом, який їх делегував, то децентралізовані повноваження
9
не можуть бути відкликані [ , с. 24].
В системі менеджменту під децентралізацією розуміють процес перерозподілу або делегування
функцій, повноважень, людей або речей від центрального управління [23].
В системі державного управління децентралізація, на думку О.М. Бабича, є одним із принципів
реалізації управління в державі [1, с. 109].
Існує точка зору щодо визначення децентралізації державного управління як «діяльності
незалежного місцевого самоврядування в наслідок передачі (не шляхом делегування, а шляхом
перетворення державних функцій у самоврядні) повноважень державою. Якщо процеси
деконцентрації поширюються лише на державну виконавчу владу на місцях, то децентралізаційні дії
своїм об’єктом мають сферу місцевого самоврядування» [7, с. 88].
І.В. Пахомов визначає місцеве самоврядування взагалі як форму децентралізації виконавчої
влади. Він акцентує увагу на тому, що «...чим більшу кількість загальних інтересів... вони охоплюють,
тим більшою мірою вони здобувають суспільно-політичний характер.., у результаті вони підпадають у
залежність від загальнодержавних інтересів і входять до складу державного управління» [15, с. 18-19].
А. Коваленко вважає, що сутність децентралізації полягає в тому, що «політико-правові
елементи взаємовідносин громади і держави утворюють особливий правовий режим, що надає
місцевим органам самостійність і ієрархічну незалежність від органів як державного управління, так і
самоврядування» [8, с. 3-4].
Ю.А. Тихомиров [21, с. 168] та І. Грицяк [6, с. 54] під децентралізацією управління розуміють
процес розширення і зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних одиниць або
нижчих органів та організацій при одночасному звуженні прав і повноважень відповідного центру.
Кожен із наведених поглядів заслуговують на увагу, адже вони розкривають зміст такого
інституту, як делегування повноважень, з одночасним визначенням його місця в системі державної
влади України і органів місцевого самоврядування. Разом із тим, у думках вищезазначених авторів не
простежується єдності поглядів. У загальному вигляді суть децентралізації полягає в тому, що функції
та повноваження із здійснення єдиної державної влади, первісно належить народові і поділяються між
відповідними органами державної влади, з одного боку, та органами державної влади і органами
місцевого самоврядування, з іншого. У першому випадку йдеться про розподіл функцій і повноважень
із здійснення єдиної державної влади насамперед між вищими органами держави, що відображається
у принципі поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.
Децентралізація є одним з фундаментальних принципів системи державного управління
розвинених країн. В її основі лежить гіпотеза теорії менеджменту про те, що звуження кола завдань
призводить до підвищення якості їх виконання та поліпшення результатів роботи [12].
Провідна ідея децентралізації полягає в передачі органам місцевого самоврядування
компетенції для розв’язання питань, пов’язаних із місцевими потребами. Місцеві інтереси набагато
краще можуть бути оцінені на місцях, ніж центральною владою, яка задовольняє останні за вищу ціну,
ніж при забезпеченні їх місцевою владою [10, с. 13]. Цю ж думку поділяв і відомий російській фінансист
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початку XX століття Д. Боголєпов, який зауважував, що «окрім тих функцій, які держава виконує як
єдине ціле, у кожній її частині існує цілий ряд потреб, що не мають загальнодержавного інтересу, але
є суттєво важливими для окремої території. З одного боку, забезпечити задоволення таких інтересів
держава не в змозі. З другого боку, на місцях краще знають потреби й уподобання населення, тому
передача окремих функцій держави на локальний рівень сприяє задоволенню інтересів жителів
окремих територій» [3, с. 98].
Наведене вище свідчить, що більшість дослідників під децентралізацією розуміли розширення
прав і компетенцій місцевих органів управління у вирішенні питань локального значення.
На нашу думку, децентралізацію варто розуміти не як одноразову передачу владних
повноважень від органів державної влади до органів місцевого самоврядування, а як комплексний
процес, що охоплює цілісну низку елементів. А. С. Матвієнко до таких елементів відносить [11, с. 3]:
- спроможність органів державної влади передати низку управлінських повноважень органам
місцевого самоврядування;
- здатність органів місцевого самоврядування отримати й ефективно розпорядитися владними
повноваженнями,
- обсяг повноважень, який необхідно передавати від центральних до місцевих органів влади;
- механізм передачі владних повноважень;
- механізм взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування;
- питання адміністративно-територіальної реформи тощо.
З врахування вищенаведеного, нами запропоновано авторське визначення терміну
«децентралізації», під яким варто розуміти комплексний процес переходу від існуючої системи
державного регулювання, що передбачає високий рівень монополізації влади на рівні державних
органів управління, до нової системи суспільних відносин, яка передбачатиме одночасне підвищення
ефективності державного сектору економіки країни та якості життя населення.
Потрібно розуміти, що сама по собі децентралізація не є ознакою ослаблення центральної
влади. Децентралізація - це, швидше, ефективний інструмент поліпшення якості управління державою
і фінансовими потоками.
Також зазначимо, що в інтересах безпеки країни, збереження унітарності та державного устрою
децентралізація не повинна передбачати абсолютного розподілу, повного відокремлення державних
структур від самоврядних.
Висновки з проведеного дослідження. Децентралізація є досить перспективною ідеєю,
реалізація якої може піти на благо держави. Вона дозволяє зміцнити центральну владу, надавши їй
можливість сконцентрувати увагу і ресурси на завданнях національного рівня і звільнивши її від
безлічі поточних питань, які куди більш ефективно можуть вирішуватися на місцевому рівні. У
подальшому варто дослідити основні форми децентралізації, а також складові елементи процесу
децентралізації, щоб отримати змогу здійснити реформи політичного та соціально-економічного
характеру найбільш повно і в інтересах державної влади, органів місцевого самоврядування та
представників територіальних громад.
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Остапчук В.О. СУТНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НЕОБХІДНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Мета. Метою дослідження є обґрунтування сутності терміну «децентралізація» в контексті необхідності
реформування системи влади в Україні.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої цілі було використано наступні методи дослідження:
діалектичний метод пізнання – при дослідженні теорії децентралізації в системі менеджменту та публічного
управління; ретроспективний аналіз – для виявлення динаміки основних показників рівня конкурентоспроможності
країни, рівня ефективності інститутів державної влади та рівня довіри до них населення, абстрактно-логічний
метод для формування висновків та узагальнень.
Результати. Основним результатом дослідження є авторське визначення терміну «децентралізація», під
яким варто розуміти комплексний процес переходу від існуючої системи державного регулювання, що передбачає
високий рівень монополізації влади на рівні державних органів управління, до нової системи суспільних відносин,
яка передбачатиме одночасне підвищення ефективності державного сектору економіки країни та якості життя
населення.
Наукова новизна. Авторське бачення терміну «децентралізація» дозволило трактувати цей термін не з
позиції технічного процесу, а з точки зору комплексної стратегії, яка дозволить відійти від існуючої моделі
управління країною до більш ефективної, яка сьогодні використовується у більшості прогресивних країн світу.
Практична значущість. Здійснене автором дослідження дозволяє використовувати термін
«децентралізація» у контексті підвищення ефективності державного управління та реалізації інтересів і запитів
громади.
Ключові слова: децентралізація, система державного управління, реформування державного механізму,
делегування функцій та повноважень, місцеве самоврядування.
Ostapchuk V.O. ESSENCE OF DECENTRALIZATION IN THE CONTEXT OF THE NEED TO REFORM THE
EXECUTIVE POWER IN UKRAINE
Purpose. The purpose of research is substantiation the essence of the term "decentralization" in the context of
the need to reform the system of government in Ukraine.
Methodology of research. To achieve this purpose it were used the following methods: dialectical method of
knowledge - the study of the theory of decentralization of the system of management and public administration;
retrospective analysis - to identify key indicators of the dynamics of country's competitiveness, efficiency of government
institutions and the level of confidence in these people, abstract-logical method for forming conclusions and
generalizations.
Findings. The main result of the study is the author's definition of the term "decentralization", which is necessary
to understand as the complex process of transition from the current system of state regulation, which provides a high
level of monopolization of power at the level of public administration, to a new system of social relations that involve the
simultaneous increase of efficiency of the country’s public sector and quality of life of population.
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Originality. Author’s vision of the term "decentralization" enables to interpret this term with the position of a
technical process, but in terms of a comprehensive strategy that allows to move away from the current model of
governance to a more efficient, which is used in most advanced countries.
Practical value. Provided by the author study allows to use the term "decentralization" in the context of improving
the efficiency of public administration and pursue the interests and concerns of the community.
Key words: decentralization, system of governance, reforming of the state mechanism, the delegation of
functions and powers, local government.
Остапчук
В.А.
СУЩНОСТЬ
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В
КОНТЕКСТЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ
Цель. Целью исследования является обоснование сущности термина «децентрализация» в контексте
необходимости реформирования системы власти в Украине.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы
исследования: диалектический метод познания - при исследовании теории децентрализации в системе
менеджмента и публичного управления; ретроспективный анализ - для выявления динамики основных
показателей уровня конкурентоспособности страны, уровня эффективности институтов государственной власти и
уровня доверия им населения, абстрактно-логический метод для формирования выводов и обобщений.
Результаты. Основным результатом исследования является авторское определение термина
«децентрализация», под которым следует понимать комплексный процесс перехода от существующей системы
государственного регулирования, предполагающий высокий уровень монополизации власти на уровне
государственных органов управления, к новой системе общественных отношений, предусматривающая
одновременное повышение эффективности государственного сектора экономики страны и качества жизни
населения.
Научная новизна. Авторское видение термина «децентрализация» позволило трактовать этот термин не
с позиции технического процесса, а с точки зрения комплексной стратегии, которая позволит отойти от
существующей модели управления страной к более эффективной, которая сегодня используется в большинстве
прогрессивных стран мира.
Практическая значимость. Осуществленное автором исследования позволяет использовать термин
«децентрализация» в контексте повышения эффективности государственного управления и реализации
интересов и запросов общества.
Ключевые слова: децентрализация, система государственного управления, реформирования
государственного механизма, делегирование функций и полномочий, местное самоуправление.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ
ІНДУСТРІЇ НА СЕЛІ
Постановка проблеми. Пріоритетним напрямом розвитку села є зрівноваження основних його
сфер - економічної, соціальної та екологічної, тобто забезпечення сталого розвитку, що відповідає
основним напрямам політики розвитку сільських територій у країнах – членах ЄС.
Висока актуальність проблеми сталого розвитку сільських територій зумовлюється, з одного
боку, наростаючою кризою сільського життя, пов’язаною із зростанням рівня безробіття на селі, а з
другого боку – підвищенням попиту на об’єктивні ресурсні переваги сільського життя над міським.
Упродовж низки років загострюються проблеми у сфері збереження і розвитку трудового потенціалу
села, що пов’язано з невдалими економічними реформами, демографічною та економічної кризами. В
результаті українське село втрачає свою привабливість для проживання, роботи і розвитку
особистості. Тобто, основна проблема полягає у вирішенні питання щодо підвищення рівня добробуту
сільських жителів та рівня життя на селі до рівня міського.
Економічний аналіз засвідчує, що сільські території мають значні потенціальні можливості в
покращенні життя на селі за рахунок раціонального використання наявних ресурсів природного
походження шляхом розвитку на сільських територіях промислової індустрії. Володіючи значними
запасами піску, глини та іншої будівельної сировини, економічно доцільно розвивати місцеву
будівельну індустрію, що сприятиме вирішенню проблеми зайнятості сільського населення, зростання
його доходності та забезпечуватиме індустріальний розвиток сільських територій, оскільки
виробництво будівельних матеріалів пов’язане з капітальним будівництвом та галузями, які його
обслуговують.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти розвитку сільських територій широко
вивчаються у дослідженнях вітчизняних вчених, серед яких: О.М. Бородіна, В.К. Збарський,
В.С. Кравців, Ю.Я. Лузан, А.В. Лісовий, І.В. Прокопа, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та інші. У їхніх працях
відображено ґрунтовні результати досліджень основних шляхів і чинників розвитку сільських
територій, зокрема сільського господарства як складового елемента. Особливості розвитку сільських
територій європейських країн досліджували Л. Лисенко, К. Бєлокрилов, Є. Авайкіна, К. Шаптала.
Однак, незважаючи на цінність проведених досліджень, на позитивні зрушення в сільському
господарстві України, існує ще багато невирішених проблем. Зокрема, на регіональному рівні все ще
зберігається тенденція щодо недооцінки ролі сільських територій у загально економічному розвитку
країни, структурі економіки областей України. Крім того, основним видом господарювання на сільських
територіях залишається аграрне виробництво при нерозвинених несільськогосподарських видах
діяльності. Ця незбалансованість структури посилює кризові тенденції в розвитку сільських територій,
активізує процеси міграції працездатного сільського населення до міст.
Питання розвитку індустріалізації сільських територій, зокрема галузі виробництва будівельних
матеріалів розглянуто в наукових публікаціях таких українських вчених, як Дейнеко Л.В., Коваленко
О.В., Кондратенко В.А., Мариуц С., Маршак М., Назукін Ю.М., Стороженко Л.О., Чайка В.А., Червяков
Ю.Н., В. Шевченко, Шелудько Е.І. У результатах їх дослідження аналізуються основні тенденції
розвитку галузі, порівнюється динаміка виробництва різних груп будівельних матеріалів, аналізується
структура виробництва та співвідношення експорту до імпорту.
Аналіз результатів дослідження підтверджує доцільність продовження вивчення поставленої
проблеми. Зокрема, при розгляді питання соціально-економічного розвитку села слід розмежовувати
сільські території та сільськогосподарське виробництво, оскільки сільську територію не можна
визначати лише як просторову базу для агровиробництва, а доцільно також розглядати питання,
пов’язані з індустріальним розвитком сільських територій.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності і напрямів розвитку
підприємств будівельної індустрії на селі як основи покращання вирішення проблеми зайнятості
сільського населення, зростання його доходності та забезпечення індустріального розвитку сільських
територій.
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Основним завданням дослідження є обґрунтування передумов, принципів і факторів
розміщення, структури та розвитку промисловості будівельних матеріалів в сільській місцевості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільська територія, як економічне формування,
де проживає третина населення нашої держави і припадає 90% її площі, характеризує собою складну і
багатофункціональну природу, соціально-економічну й виробничо-господарську структуру та
характеризується сукупністю властивих кожній з них особливостей: площею земельних угідь, на яких
вона розміщена; чисельністю населення; обсягами і структурою виробництва; розвитком соціальної й
виробничої інфраструктури; формою зайнятості у виробництві тих, хто проживає на ній та іншими
рисами [5; 10; 11].
Сільські території — це не тільки просторовий базис виробництва, а й природне середовище та
місце життєдіяльності людей. Саме тому від людини, її культурно-освітнього рівня, професійної
підготовки, навичок, вмотивованості, бажання та вміння працювати і господарювати залежить
ефективність використання території [5; 10; 11].
Незважаючи на значний наявний природно-ресурсний потенціал, сільські території
характеризуються бідністю населення, що пов’язано з недостатньо ефективним використанням
ресурсів села, непривабливістю ведення бізнесу в сільській місцевості, оскільки природні ресурси
залишаються в розпорядженні органів державної влади або великих приватних структур, в результаті
чого сільське населення вимушене мігрувати.
Одним з найважливіших напрямів вирішення зазначених проблем є розвиток будівельної галузі
на селі.
Будівництво – це багатофункціональна система з великою кількістю зв’язків і залежностей, що є
самостійною галуззю національного господарства і охоплює нове будівництво, реконструкцію, ремонт і
реставрацію будівель і споруд. Це – галузь матеріального виробництва, продукцією якої є закінчені
будівництвом і підготовлені для експлуатації виробничі підприємства, житлові будинки, громадські
будинки і споруди та інші об’єкти. Будівництво визначає рівень розвитку будь якого суспільства та
умови життя людини. Основне завдання будівництва – створення і поновлення основних засобів
національного господарства, що призначаються для розвитку сільських територій громадського
виробництва та вирішення національних проблем [1; 15].
В структурі галузі будівництва центральне місце займає будівельна індустрія, яка поділяється
на дві стадії: виробництво будівельних матеріалів і виробів й безпосередньо будівництво.
Як відомо усі будівельні матеріали поділяються на природні і штучні. При цьому природні
матеріали є як у вигляді матеріалів (цемент), так і у вигляді конкретних виробів (бетонна балка, цегла,
черепиця, шифер, металоконструкція) [1; 15].
Природні неорганічні матеріали називають також нерудною сировиною, тому що їх, як і рудну
сировину, добувають із надр землі, але тільки відкритим способом, тобто в кар’єрах. Нерудна сировина
– це глина, пісок, піщаник, вапняк, щебінь, брущатка, камінь, граніт, гравій, туф, мармур, пемза [1].
Природні неорганічні матеріали при необхідності проходять операцію подрібнення, грохочення
та сортування. Напрямки, в яких використовують ці матеріали: як заповнювачі при виготовленні
розчинів і бетонів; як облицювальні матеріали; як матеріали для фундаментів (граніт); як підлоговий
матеріал при будівництві доріг [1].
Розвиток будівельної індустрії на селі (рис. 1), яка є провідною галуззю національного
господарства, позитивно впливає на структуру і ефективність функціонування сільської території, на
рівень зайнятості сільського населення.
СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ

Будівництво

Запаси мінеральної (будівельної) сировини

Видобування і первинна обробка мінеральної сировини

Інші виробництва

Виробництво в’яжучих матеріалів

Виробництво стінових матеріалів

Рис. 1. Структура будівельної індустрії на сільських територіях
Джерело: розробка автора
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Об’єктивна необхідність розвитку будівельної індустрії на селі пов’язана з тим, що природний
ресурсний потенціал України представлений багатогранним спектром мінеральних ресурсів,
придатних для виробництва будь-якого виду будівельних матеріалів: цегли керамічної і силікатної,
бетонних і залізобетонних виробів, покрівельних матеріалів, столярних виробів тощо.
На даний час на території України виявлено близько 20000 родовищ і проявів 111 видів
природних і техногенних корисних копалин, з яких 9051 родовище (з урахуванням комплексності) і 96
видів корисних копалин мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів, у
тому числі: родовищ нафти і газу – 984, метану вугільних родовищ – 127, вугілля – 766, торфу – 1568,
металічних корисних копалин – 358, неметалічних корисних копалин – 3907, підземних вод – 1067. До
числа розвіданих належать 7667 родовищ 96 видів корисних копалин [1]. Серед них – родовища
вогнетривких глин, високоякісний каолін (Полісся та Центральний район), облицювальний камінь
(Житомирське Полісся). В усіх регіонах країни є запаси сировини для виготовлення будівельних і
конструкційних матеріалів. Помітною є частка їх у структурі мінерального потенціалу Полісся,
Карпатського, Центрального та Південного економічних регіонів [1].
На більшій території України поширені родовища спонділової глини, придатної для виробництва
керамічної цегли, найбільші з них знаходяться у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській
областях та східній частині Київської області. Окремі її родовища відомі в Луганській, Вінницькій,
Рівненській та інших областях [1; 4].
Територіальне й економічно ефективне розміщення підприємств з виробництва будівельних
матеріалів зумовлене сукупністю складних факторів, які включають кількісні запаси і якісний склад
природних ресурсів, умови їх експлуатації та використання, особливості кліматичних, гідрогеологічних,
енергетичних та інших ресурсів. Важливе значення мають екологічні, техніко-технологічні, соціальнодемографічні та інші фактори.
В Україні налічується декілька тисяч підприємств, які містяться у всіх регіонах України, та
поділяються на декілька груп: видобування та первинна обробка сировини (пісок, глина, гравій,
щебінь, камінь тощо); виробництво в’яжучих матеріалів (цемент, вапно, гіпс); виробництво стінових
матеріалів (цегла, блоки, бетон, залізобетон) та інші (плитка, віконні рами, шифер та ін.). Діяльність
цих підприємств тісно пов’язана з попитом на будівельну продукцію, який формується у галузі
будівництва [2; 8].
Теорія і практика підтверджують, що будівельна галузь стрімко розвивається в роки
економічного підйому країни й першою відчуває кризові явища в економіці. Попит на продукцію
підприємств-виробників будівельних матеріалів формується не лише під впливом циклічних хвиль в
економіці, він тісно пов’язаний з порою року. Природно, що в теплу пору року збільшуються обсяги
будівництва і, як наслідок, збільшується попит на продукцію виробників будівельних матеріалів. Тобто,
будівельна продукція характеризується сезонним попитом, а отже, сезонними коливаннями у
виробництві. Тому для стабільного й ефективного функціонування підприємств галузі виробництва
будівельних матеріалів важливим є передбачення попиту на свою продукцію та можливість отримання
точних і достовірних прогнозів для зменшення підприємницьких ризиків [2; 3; 8].
В економічній літературі, присвяченій проблемам розвитку будівельної індустрії, зустрічаються
різні думки щодо характеру виробництва будівельних матеріалів. Ряд учених [3; 8] вважає, що галузь з
виробництва будівельних матеріалів має місцевий, внутрішньорайонний характер. Цьому сприяють такі
фактори, як більш-менш рівномірне територіальне розташування сировинних ресурсів, відносна
незалежність від інших галузей (за винятком будівництва) тощо.
У той же час окремі економісти-дослідники заперечують виключно місцевий характер
виробництва будівельних матеріалів. Вони вважають, що ця концепція не враховує особливостей
локальної концентрації нерудних копалень, шлаків, золи та інших супутніх продуктів – сировини для
виробництва будівельних матеріалів, в обмеженій кількості економічних районів і областей,
транспортного балансу, географічного положення, мережі залізничного сполучення, судноплавних і
автомобільних шляхів, наявності трудових ресурсів, транспортабельності сировини та готової
продукції та інших факторів і особливостей [4; 15].
Необхідно враховувати, що Україна займає зручне географічне положення, досить добре
забезпечена транспортними шляхами, має розгалужену мережу залізниць. У той же час економічні
райони та області України ще не забезпечені в повному обсязі стіновими матеріалами, їх виробництво
знаходиться нижче рівня самозабезпечення. Як наслідок, це призводить до недовикористання
виробничого потенціалу, нераціональних перевезень сировини та будівельних матеріалів, через що
підвищується собівартість будівельних матеріалів, одночасно погіршуються їх якісні властивості,
дорожчає вартість будівництва, перевантажується транспорт та збільшуються обсяги вантажнорозвантажувальних робіт. Для забезпечення ефективного функціонування і розвитку підприємств
будівельної індустрії, зокрема виробництва стінових будівельних матеріалів, в основу їх розташування
повинен бути покладений територіальний підхід, що має особливе значення для ефективного
розвитку сільських територій [2; 4; 8].
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Головним завданням спеціалістів даної галузі є формування раціональної структури
виробництва стінових будівельних матеріалів, яке б враховувало необхідність збільшення випуску
прогресивних, високоякісних, комфортних виробів з урахуванням сукупності сприятливих економічних,
географічних і природних умов в інтересах досягнення найвищої окупності капіталовкладень у
промисловість будівельних матеріалів.
Промисловість виробництва будівельних матеріалів пов’язана з іншими сферами національного
господарства, адже вона є споживачем продукції багатьох галузей. У будівництві використовується
10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає
вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних матеріалів
потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою
частиною вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в собівартості будівництва становлять біля
25% [2; 4; 8; 15].
Поряд із географічним фактором актуальною проблемою є недостатня активність підприємстввиробників будівельних матеріалів, яка пов'язана з недооцінкою маркетингу як головного інструмента
вивчення ринку та виведення продукції на ринок.
В умовах ринкової економіки вивчення ринку повинно бути комплексним і визначальним як для
виробників будівельних матеріалів, так і для підприємств торгівлі та будівельних організацій.
Зростання уваги до цільового маркетингу виробництва та послуг останнім часом обумовлюється також
тенденцією до універсалізації діяльності, коли виробники започатковують гуртову та роздрібну
торгівлю, а фірми-продавці намагаються налагодити власне виробництво. Близько третини
організацій паралельно з продажем та виробництвом будівельної продукції ще й надають ремонтнобудівельні послуги [15].
Така універсальність потребує чіткої орієнтації на ринок – кожне підприємство повинно
планувати виробництво виключно "під споживача".
Виробництво цегли та інших стінових будівельних матеріалів в Україні поки-що погано
адаптується до зміни попиту споживачів. Маркетингові дослідження майже не проводяться або
проводяться формально. Серед провідних виробників стінових будівельних матеріалів в Україні
далеко не на кожному підприємстві службі маркетингу приділяється належна увага.
На думку фахівців [9; 15], мінімум, що потрібно знати про потенційного покупця, це: що він
будує, в яких масштабах, де, скільки йому потрібно цегли і якої саме. Ця нібито нескладна формула
вивчення споживача обов’язково виправдає себе на практиці.
Створення інформаційної бази на основі сучасної обчислювальної техніки і комп'ютерних мереж
є потужним засобом підтримки управлінських рішень не тільки у сфері маркетингу і збуту, а й у сфері
виробництва, фінансів, управління кадрами тощо.
На наш погляд, галузь виробництва будівельних матеріалів потребує проведення великої
роботи з інформатизації для створення інформаційно-довідкової бази даних підприємств будівельної
індустрії та будівельних матеріалів, яка могла б бути доступною для всіх зацікавлених осіб через мережу
Інтернет та спеціальні друковані видання;
Одним з основних стінових матеріалів, що традиційно використовується в Україні є керамічна
цегла. Сільські підприємства з виробництва керамічної цегли є важливою складовою виробничої
інфраструктури сільських територій.
Перевагою керамічних виробів є: висока міцність, морозостійкість, водостійкість, вогнестійкість. І
як результат – довговічність. Недолік – неможливість виготовлення деталей великих розмірів. Розміри
звичайної червоної цеглини 250х120х65, полуторної 250х120х88 мм, маса – 2,75-3 кг [3; 6; 7; 13].
Виготовляють цеглу за такою схемою: приготування глиняної суміші, формування, сушіння,
випалювання. За міцністю цегла поділяється на такі марки: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 [3; 7; 13].
Цеглу і керамічні блоки використовують для кладки зовнішніх та внутрішніх стін. Для
облицювання як зовнішніх, так і внутрішніх стін використовують облицювальну цеглу, керамічні камені
та керамічну плитку.
Широке застосування набули пористі вогнетривкі матеріали. Вони дають змогу економити
теплову енергію, або при тих же енерговитратах – зменшувати товщину стін [14].
Підприємства з виробництва керамічної цегли є важливою складовою виробничої
інфраструктури сільської території, підпорядковуються спільним економічним і енергетичним
проблемам агропромислового комплексу та користуються спільним ресурсним потенціалом.
Враховуючи виробничо-галузеву специфіку підприємств з виробництва керамічної цегли, серед
існуючих концепцій стратегічного управління в умовах ринку можна виділити найбільш прийнятні:
товарно-цінову (якість продукції, її рентабельність, асортимент, потреби, ціна, ринкова кон’юнктура,
рівень конкуренції, перспективи); виробничу (сировинна база, кваліфікація кадрів, ефективність
використання виробничого потенціалу і виробничих потужностей, технологія виробництва, якість
менеджменту); збутову (наявність мережі збуту і каналів просування продукції на ринок, сегмент
ринку, упаковка продукції, реклама тощо). На основі зазначених показників систематизують критерії
ефективності функціонування цегельних підприємств, які характеризують рівень управління
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внутрішньогосподарською діяльністю, у тому числі використання потенціальних можливостей з
врахуванням специфіки і характерних особливостей цегельного виробництва [2; 3; 4; 12; 13]..
За рівнем потужності дослідники [3; 15] розділили підприємства з виробництва цегли на
відповідні групи:
1) невеликі сільські цехи з річною потужністю від 1 до 3 млн шт. умовної цегли (такими вважаються
вироби з габаритами 250×120×65 мм). Питома вага продукції, яку випускають ці заводи від загальної
кількості по Україні становить 10%;
2) заводи, у тому числі сільські, обладнані старими кільцевими печами, що виробляють до 5 млн
шт. цегли на рік. Питома вага продукції, яку випускають ці заводи від загальної кількості по Україні
становить 23%;
3) понад сотня нових підприємств, підпорядкованих Мінагропролітики, потужністю від 5 до 25
млн шт. умовної цегли на рік. Питома вага продукції, яку випускають ці заводи від загальної кількості
по Україні становить 31%;
4) серія виробництв, підпорядкованих корпорації "Будматеріали", продуктивністю від 30 млн шт.
умовної цегли на рік;
5) нове покоління заводів – 60-ти мільйонники, п’ять з яких працюють на імпортному
устаткуванні: у Києві, Новоолександрівці Дніпропетровської області та Чапаєвці Запорізької (на
чеському устаткуванні) областей, в Івано-Франківську та Ромнах Сумської області (на болгарському
устаткуванні). Питома вага керамічної цегли, яку випускають заводи 4-ї і 5-ї груп від загальної кількості
по Україні становить 36% інші 64% припадають на сільські заводи, які знаходяться в межах
відповідних сільських територій [3; 15],
Проведений аналіз стану і рівня використання керамічних заводів свідчить, що понад 80%
підприємств побудовані ще на початку і в середині минулого сторіччя. Устаткування цих підприємств
морально і фізично дуже застаріло, а виробничі можливості використовуються не повністю. Виявлено,
що підприємства з проектними потужностями: від 1 до 3 млн шт. цегли на рік використовують свої
виробничі можливості всього на 53,5%; від 3 до 8 млн шт. цегли на рік – на 58,2 %; від 8 до 15 млн шт.
цегли на рік – на 74,7%; понад 15 млн шт. цегли на рік – на 69,2%. Причиною такого стану є
недостатнє забезпечення ресурсами, зокрема паливно-енергетичними або відсутністю коштів на їх
придбання, а також відсутністю коштів на заміну чи модернізацію застарілого зношеного устаткування.
Всі аналізовані заводи потребують докорінного переоснащення, реконструкції і модернізації, без чого
неможливо впровадити новітні, прогресивні та ресурсозберігаючі технології [3; 15].
Слід зауважити, що значна частина підприємств по виробництву будівельних матеріалів,
зокрема керамічної цегли функціонує у межах сільських територій. Так склалося історично і
географічно, що найважливішими факторами, що обумовлювали райони і пункти будівництва цих
підприємств були: сировинний, трудовий, паливно-енергетичний, водний, кліматичний, фактор
рельєфу та сейсмічності, близькість до транспортних ресурсів і споживача. Такі підприємства
функціонують як самостійні формування, так і у складі аграрних комплексів.
Галузь виробництва будівельних матеріалів, зокрема підприємства з виробництва керамічної
цегли, виконуючи своє головне призначення, задовольняти потреби основного виробництва аграрного
сектору і населення сільських територій, роблять свій внесок в економіку сільської території. Крім того,
вона створює додаткові робочі місця, забезпечуючи повнішу зайнятість населення.
Свого часу (1990 р.) Україна посідала одне з чільних місць за кількістю виробленої цегли.
Керамічну та силікатну цеглу випускали на великій кількості заводів і заводчиків, деякі поки ще
функціонують і сьогодні. Загальна потужність підприємств з виробництва цегли в Україні – понад 10,6
млрд. штук на рік. Зараз ця потужність використовується на 30 %. Половина підприємств, які
випускають цеглу –нерентабельні. Це пов’язано, перш за все , з тим, що постійно зростає собівартість,
виробництва цегли - через збільшення витрат, зокрема, на сировину, на утримання й експлуатацію
обладнання [3; 6; 7; 13].
Крім цегли, одним з найперспективніших стінових матеріалів, виробництво яких можна
здійснювати на сільських територіях, є пористі бетонні блоки з перлітовим, керамзитовим,
аглопоритовим та іншими заповнювачами. Технологічний процес виробництва пористих бетонних
виробів включає п’ять основних стадій [1; 4; 13; 14]: підготовка сировинних матеріалів; приготування
вапняно-піщаної суміші; приготування силікатобетонної суміші; формування виробів на
віброплощадках; твердіння відформованих виробів в автоклаві.
Особливої уваги заслуговує технологія виробництва газобетону YTONG, яка була
запатентована ще в 1924 році шведським вченим Акселем Ерікссоном [1; 14]. У промисловому
масштабі блоки YTONG були виготовлені в 1929 році. У наступні десятиріччя почалося процвітання
виробництва газобетону. Газоблоки почали виробляти на території Німеччини та Польщі. Ці роки
датовані початком істинного розвитку технології виробництва блоків з пористого бетону.
Для виробництва блоків YTONG застосовується натуральна сировина: пісок, вапно, вода і
невелика кількість цементу і ангідриту. Піноутворювач - алюмінієва паста, вступаючи в реакцію з
гідроксидом кальцію, розпушує масу, що дає можливість утворення мільйонам дрібних пор. Дуже
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ретельний відбір сировини і добре налагоджений технологічний процес з комп'ютерним управлінням
системи дозування дозволяє виробляти однорідний матеріал з дуже високими і сталими
експлуатаційними характеристиками.
Газобетон YTONG поєднує в собі дві найбільш важливі для житла характеристики: міцність
і теплоізоляцію, які гарантують мільйони дрібних пор.
Вся продукція YTONG характеризується дуже високою паропроникністю. Будівлі, виконані
з одношарової технології з елементів YTONG, забезпечують відповідний рівень вологості без
конденсації водяної пари усередині стіни. Як одношарові, так і двошарові стіни, зведені в даній
технології, гарантують оптимальний мікроклімат приміщень і характеризуються повільною віддачею
тепла. Це забезпечує високий тепловий комфорт приміщень: взимку - тепло, влітку - прохолодно.
YTONG - це матеріал з міцністю, яка дозволяє зведення конструкційних стін будівель до 3-4
поверхів. Блоки YTONG є ідеальним матеріалом для кладки одношарових стін в приватному
односімейному будівництві. Найтепліші і найсучасніші продукти з серії YTONG - це блоки YTONG
ENERGO. Ці блоки виробляються з легкого пористого бетону PP2/0,35 і об'єднують три основні
характеристики будівельних матеріалів: міцність, легкість і теплоізоляцію. YTONG ENERGO
дозволяють зведення найтепліших одношарових стін без додаткового утеплення.
Існуючий рівень виробництва стінової кераміки значно відстає від сучасних вимог. Це пов'язано
з високою енергоємністю, використанням на підприємствах фізично та морально застарілого
устаткування, що не дозволяє забезпечити необхідний ступінь переробки сировинних сумішей, не дає
можливості застосовувати багатокомпонентні суміші з використанням відходів промислових
виробництв і, таким чином, розширити сировинну базу.
Серед важливих проблем в сфері виробництва будівельних матеріалів є: не завжди
обґрунтоване територіальне розміщення підприємств; недостатній розвиток маркетингових
досліджень ринку будівельних матеріалів на підприємствах; слабке впровадження нових
інформаційних технологій тощо.
Раціональне розміщення промисловості стінових будівельних матеріалів передбачає
врахування географічної близькості до сировинних ресурсів, споживачів, наявність робочої сили тощо.
В сучасних умовах, коли енергоносії постійно дорожчають, на заводах будівельних матеріалів
необхідно впроваджувати нові безвідходні та маловідходні технології. Такі технології – це основа зниження
ресурсоспоживання на стадії виробництва продукції та підвищення її якості, яка означає економію ресурсів
на стадії експлуатації. За умов розвиненого ринку процеси ресурсозбереження регулюються конкуренцією,
яка у поєднанні з ринковим ціноутворенням представляє собою головну рушійну силу ефективності
виробництва, у тому числі й за рахунок раціонального ресурсоспоживання. Конкуренція, з одного боку,
змушує постійно підвищувати якість продукції, а з іншого – зменшувати витрати на її виробництво.
Забезпечення сталого розвитку підприємств промисловості будівельних матеріалів потребує
вирішення важливого завдання щодо підвищення ефективності управління матеріальними ресурсами,
що може бути забезпечено на підставі використання сучасних логістичних підходів, спрямованих на
доведення будівельних матеріалів до споживачів в обумовлений термін з мінімальними витратами і,
на підставі цього, максимальне задоволення попиту та підвищення прибутковості діяльності.
В ринкових умовах логістика має високий потенціал економічної ефективності, який виявляється
у високому рівні організації виробництва і, як наслідок, в економії матеріальних і фінансових ресурсів,
а ефект залежить від масштабів поширення логістики [8; 12; 15].
Слід відзначити, що в даний час у будівельному комплексі створені усі умови, які необхідні для
переходу від стихійних логістичних зв’язків до цілеспрямованого формування ланцюгів постачань
будівельних матеріалів. Відправною точкою створення обґрунтованої логістичної системи є вивчення
пропозицій конкурентів та потреб клієнтів, таких як: своєчасна доставка товару; готовність
постачальника виконати замовлення; обережне поводження з товаром під час вантажнорозвантажувальних робіт; готовність постачальника приймати та швидко замінювати дефектні товари
назад; готовність постачальника зберігати товарно-матеріальні запаси на вимогу клієнта.
Ефективність логістики конкретизується такими натуральними показниками: 1) рівень запасів; 2)
час проходження матеріалів логістичним ланцюгом; 3) тривалість циклу виконання замовлення, якість та
рівень сервісу; 4) розміри партії вантажів; 5) рівень використання виробничих потужностей; 6) час реакції
на претензії споживачів; 7) тривалість виробничого циклу від замовлення на ресурси до виготовлення
продукції; 8) маневреність, адаптивність та стійкість роботи та ін. [3; 13; 15]. При цьому має
враховуватися сукупність понесених витрат на закупку та поставку сировини, виробничих,
інформаційних витрат, витрат на зберігання запасів готової продукції на складах та витрат на товарорух.
Сільські підприємства будівельної індустрії, життєвий цикл яких у середині 80-х років минулого
століття знаходився на стадії підйому і розквіту, протягом останніх 25 років опинились на стадії спаду.
Вони працювали буквально на знос, що в умовах економічних перетворень поставило їх на межу
розвалу. Через технологічну відсталість та монополізм великих державних підприємств будівельної
індустрії при сьогоднішньому співвідношенні рівнів купівельної спроможності і цін будівельний ринок
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перенасичений дорогими матеріалами. Проте будівництво потребує високоякісних, довговічних,
екологічно безпечних матеріалів та виробів, які б забезпечували комфорт і дизайн будівель та споруд.
Попит на ринку будівельних матеріалів стає все більш вибірковим. З одного боку, він
переміщується до відносно дешевих нетрадиційних будівельних матеріалів, які мають високі споживчі
якості (вироби з пористого бетону, матеріали із золошлакових та інших відходів виробництва), з іншого –
підвищується попит на престижні і дорогі матеріали для індивідуального та офісного будівництва
(черепиця, високоякісні керамічні, фаянсові та столярні вироби, опоряджувальні матеріали, предмети та
системи автономного життєзабезпечення садиб та будинків) [2; 7; 15].
Враховуючи, що будівельна промисловість відноситься до числа галузей індустріального
виробництва, вона повинна розвиватися дуже високими темпами. Державна політика розвитку сільських
територій покликана забезпечувати формування сприятливого інституційного, організаційного та
економічного середовища на загальнонаціональному та регіональному рівнях, стимулювати
налагодження дієвих механізмів залучення вітчизняних і закордонних інвестицій у сільську місцевість, а
також створювати комфортні умови для проживання і роботи мешканців українського села.
Висновки з проведеного дослідження. Сільські території мають значні потенціальні
можливості в покращанні життя на селі за рахунок раціонального використання наявних ресурсів
природного походження шляхом розвитку на сільських територіях промислової будівельної індустрії.
Володіючи значними запасами піску, глини та іншої будівельної сировини економічно доцільно
розвивати місцеву будівельну індустрію, що сприятиме вирішенню проблеми зайнятості сільського
населення, зростання його доходності та забезпечуватиме індустріальний розвиток сільських
територій, оскільки виробництво будівельних матеріалів пов’язане з капітальним будівництвом та
галузями, які його обслуговують.
Для забезпечення ефективного розвитку будівельної індустрії на селі важливо при розміщенні
підприємств будівельних матеріалів враховувати географічну близькість до сировинних ресурсів,
споживачів, робочої сили тощо.
В сучасних умовах, коли енергоносії постійно дорожчають, на заводах будівельних матеріалів
необхідно впроваджувати нові безвідходні та маловідходні технології.
Забезпечення сталого розвитку підприємств промисловості будівельних матеріалів потребує
вирішення важливого завдання щодо підвищення ефективності управління матеріальними ресурсами,
яке може бути забезпечено на підставі використання сучасних логістичних підходів, спрямованих на
доведення будівельних матеріалів до споживачів в обумовлений термін з мінімальними витратами і,
на підставі цього, максимальне задоволення попиту та підвищення прибутковості діяльності.
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Стельмащук А.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ НА СЕЛІ
Мета. Метою статті є обґрунтування доцільності і напрямів розвитку підприємств будівельної індустрії на
селі як основи покращання вирішення проблеми зайнятості сільського населення, зростання його доходності та
забезпечення індустріального розвитку сільських територій.
Методика дослідження. У процесі наукового дослідження використовувалася сукупність таких методів:
монографічний – при обґрунтуванні сутнісної характеристики сільських територій, структурної системи
будівництва та будівельної індустрії; системно-структурний підхід – при визначенні структури будівельної індустрії
на сільських територіях та потенціалу природної сировини для виробництва будівельних матеріалів; статистичноекономічний аналіз – для визначення раціонального розміщення підприємств будівельної індустрії і оцінки їх
ефективного функціонування; узагальнення та наукової абстракції – для обґрунтування напрямів підвищення
ефективності функціонування і розвитку підприємств будівельної індустрії на сільських територіях.
Результати. Здійснена сутнісна характеристика сільських територій як економічного формування,
соціально-економічної й виробничо-господарської структури, просторового базису виробництва та природного
середовища і місця життєдіяльності людей.
Дана характеристика будівництву як багатофункціональній системі з великою кількістю зв’язків і
залежностей, будівельній індустрії з поділом її на стадії виробництва будівельних матеріалів і безпосередньо
будівництва та визначена структура будівельної індустрії на сільських територіях.
Охарактеризовано сировинний потенціал країни для виробництва будівельних матеріалів. Визначено
фактори раціонального розміщення підприємств з виробництва будівельних матеріалів. Обґрунтовано чинники
ефективного функціонування підприємств з виробництва будівельних матеріалів.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до розгляду проблем розвитку сільських територій їх
індустріалізації за рахунок раціонального розміщення і ефективного функціонування та розвитку підприємств з
виробництва будівельних матеріалів.
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Практична цінність. Отримані результати дослідження направлені на вирішення проблеми зайнятості
сільського населення, покращання життя зростання його доходності на селі за рахунок раціонального
використання наявних ресурсів природного походження шляхом розвитку на сільських територіях підприємств
промислової будівельної індустрії.
Ключові слова: сільська територія, підприємства будівельної індустрії, будівництво, природна будівельна
сировина, будівельні матеріали, чинники ефективності.
Stelmashchuk A.M. THE EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF BUILDING
INDUSTRY IN RURAL AREAS
Purpose. The aim of the article is the substantiation of expediency and directions of development of the
enterprises of building industry in rural areas as the basis for solving the problem of improving rural employment,
increasing its profitability and ensuring industrial development of rural areas.
Methodology of research. A set of the following methods were used during the research process: monographic –
in substantiating the essential characteristics of rural areas, structural systems of building and building industry; system and
structural approach – in determining the structure of building industry in rural areas and the potential of natural raw materials
for the production of building materials; statistical and economic analysis – to determine the rational distribution of
enterprises of building industry and evaluate of their effective functioning; generalization and scientific abstraction – to
substantiating ways of increasing efficiency of operation and development of enterprises of building industry in rural areas.
Findings. The essential characteristic of rural areas as an economic formation, social and economic, industrial
and economic structure and spatial basis of production and the natural environment and places of human activity have
been carried out.
This characteristic for building as a multifunctional system with a lot of relationships and dependencies, the
buildings industry with the division on the stages of production of building materials and directly construction has been
carried out and the structure of building industry in rural areas has been defined.
Raw material potential of the country for the production of building materials has been characterized. Factors for
rational distribution of enterprises with producing building materials have been determined. The factors of effective
functioning of enterprises with producing building materials have been substantiated.
Originality. Comprehensive approach was used to consideration of problems of rural development of their
industrialization through rational allocation and efficient functioning and development of enterprises with producing
building materials.
Practical value. The obtained results of research are aimed at solving the problem of rural employment,
improvement of living increase its profitability in the countryside through the rational use of available resources of natural
origin through the development of enterprises of the industrial building industry in rural areas.
Key words: rural areas, enterprises of building industry, building, natural building materials, building materials,
factors of efficiency.
Стельмащук А.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ НА
СЕЛЕ
Цель. Целью статьи является обоснование целесообразности и направлений развития предприятий
строительной индустрии на селе как основы улучшения решения проблемы занятости сельского населения, рост
его доходности и обеспечения индустриального развития сельских территорий.
Методика исследования. В процессе научного исследования использовалась совокупность следующих
методов: монографический - при обосновании сущностной характеристики сельских территорий, структурной
системы строительства и строительной индустрии; системно-структурный подход - в определении структуры
строительной индустрии на сельских территориях и потенциала природного сырья для производства
строительных материалов; статистически-экономический анализ - для определения оптимального размещения
предприятий строительной индустрии и оценки их эффективного функционирования; обобщение и научной
абстракции - для обоснования направлений повышения эффективности функционирования и развития
предприятий строительной индустрии на сельских территориях.
Результаты. Осуществлена сущностная характеристика сельских территорий как экономического
формирования, социально-экономической и производственно-хозяйственной структуры, пространственного
базиса производства и природной среды и места жизнедеятельности людей.
Дана характеристика строительству как многофункциональной системе с большим количеством связей и
зависимостей, строительной индустрии с разделением ее на стадии производства строительных материалов и
непосредственно строительства и определена структура строительной индустрии на сельских территориях.
Охарактеризован сырьевой потенциал страны для производства строительных материалов. Определены
факторы рационального размещения предприятий по производству строительных материалов. Обоснованы
факторы эффективного функционирования предприятий по производству строительных материалов.
Научная новизна. Использован комплексный подход к рассмотрению проблем развития сельских
территорий их индустриализации за счет рационального размещения и эффективного функционирования и
развития предприятий с ви¬роб¬ництва строительных материалов.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования направлены на решение проблемы
занятости сельского населения, улучшения жизни рост его доходности на селе за счет рационального
использования имеющихся ресурсов природного происхождения путем развития в сельских территориях
предприятий промышленной строительной индустрии.
Ключевые слова: сельская территория, предприятия строительной индустрии, строительство,
естественная строительное сырье, строительные материалы, факторы эффективности.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Постановка проблеми. Економічні перетворення, що відбуваються в сучасній фінансовій
системі, викликані процесами глобалізації визначають рух, розвиток і еволюцію фінансових ресурсів.
Основними глобалізаційними тенденціями руху та еволюції фінансових ресурсів в сучасному світі є
вільний рух капіталу між країнами і регіонами, формування системи наднаціонального регулювання
міжнародних фінансів, суперечливі тенденції щодо ризику і невизначеності.
Виходячи з того, що відбувається в останнє десятиліття, процесно-істотні трансформації
фінансової системи, формування єдиного світового фінансового простору істотно ускладнюється
взаємодією виробничих підприємств з зовнішньої і внутрішньої фінансовими середовищами,
змінюються передумови та можливості фінансової діяльності виробничих підприємств у стратегічному
періоді, загострюються проблеми розробки та реалізації стратегії управління фінансовими ресурсами
[4]. Виробничі підприємства повинні враховувати ці процеси у своїй фінансовій діяльності, націленої
на перспективу. Свідома розробка і реалізація стратегії управління фінансовими ресурсами в умовах
фінансової глобалізації повинні замінити поступовий рух до глобального бізнесу.
Виявлення основних глобалізаційних тенденцій руху та еволюції фінансових ресурсів в сучасній
фінансовій системі, розуміння сутності стратегічного управління фінансовими ресурсами виробничих
підприємств, дослідження сфер дії факторів зовнішнього і внутрішнього фінансових середовищ,
напрямів вдосконалення стратегічного управління фінансовими ресурсами допомагають найбільш
повно визначити особливості та можливі напрямки стратегічного фінансового розвитку виробничих
підприємств в умовах глобалізації, обґрунтувати рекомендації до розробки та реалізації стратегії
управління фінансовими ресурсами [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку проблем формування загальної
стратегії організації значний внесок внесли фундаментальні роботи таких вчених, як P. I. Акоффа,
І. Ансоффа, Л. E. Басовского, О. С. Віханського, Б. Карлоффа, М. І. Круглова, В. Д. Маркової,
С. А. Кузнєцової, З. П. Румянцевої, Р. А. Фатхутдінова, А. П. Градова, М. Х. Мескона, Ф. Хедоурі,
Е. А. Уткіна, Г. Б. Клейнера та ін. Фундаментальним дослідженням у галузі проблем управління
фінансами присвятили свої праці такі вчені, як І. Т. Балабанов, І. А. Бланк, Р. Брейлі, А. Г. Грязнова,
В. В. Ковальов, Г. Маркович, М. Міллер, Е. С. Стоянова, А. Д. Шеремет та ін. Роботи цих учених
визначають теоретичну основу вивчення фінансової діяльності підприємств.
У світовій економічній літературі практично відсутні роботи, присвячені системному
дослідженню проблем стратегічного управління фінансовими ресурсами виробничих підприємств в
умовах фінансової глобалізації. Актуальність проблеми, а також недостатня теоретична і практична
розробленість багатьох її сторін визначили вибір теми цього дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є розвиток теоретичних і практичних аспектів
стратегічного управління фінансовими ресурсами виробничих підприємств, визначення системи умов і
факторів, що враховуються в процесі її розробки та реалізації, розробки шляхів її вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основний зміст стратегічного управління
ресурсами в проекті часто зводиться до маневрування саме фінансовими ресурсами з метою
вирішення виникаючих завдань, оскільки вони представляють собою «кровоносну систему»
підприємства [6].
Стратегічне управління фінансовими ресурсами є поєднанням фінансового та стратегічного
аспектів управління виробничим підприємством. Стратегічне управління фінансовими ресурсами
підприємств – один з найважливіших видів функціональної стратегії, що забезпечує раціональне
використання фінансових ресурсів, що враховує фінансову глобалізацію і альтернативні прогнози
зовнішнього і внутрішнього фінансових середовищ [1; 2].
Для забезпечення стратегічного управління фінансовими ресурсами виробничих підприємств в
умовах фінансової глобалізації фінансовий менеджмент повинен бути вільний від національних
обмежень і повинен розглядати і досліджувати досвід світових фінансових ринків, враховувати рух
світових фінансових потоків. Стратегічне управління фінансовими ресурсами виробничих підприємств
має бути націлене на максимізацію фінансових результатів.
Виробничі підприємства, в процесі стратегічного управління фінансовими ресурсами, повинні
враховувати альтернативні прогнози зовнішнього і внутрішнього фінансових середовищ для
проникнення на нові фінансові ринки і для відкриття нових джерел надходження фінансових ресурсів з
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метою ефективного їх розміщення та використання. Ці альтернативи мають різні впровадження
фінансових ресурсів виробничих підприємств.
Фінансові ресурси підприємства – це частина грошових коштів у формі доходів і зовнішніх
надходжень, призначених для виконання фінансових зобов'язань і здійснення витрат по забезпеченню
розширеного відтворення. Вони утворюються в результаті виробничо-господарської діяльності
господарюючих суб'єктів шляхом отримання грошей за продані товари, вироблені ними, а також
мобілізації коштів на фінансовому ринку [3].
Стратегічне управління фінансовими ресурсами виробничих підприємств, що розробляється
для виходу і проникнення на галузеві, регіональні, міжнародні ринки, повинно враховувати чинні
міжнародні норми права, спеціальні норми внутрішньодержавного і міжнародного законодавства.
Підприємство є ефективним, коли воно фінансово стійке, це може бути досягнуто за рахунок
збільшення обсягу власних фінансових ресурсів шляхом скорочення суми постійних витрат, зниження
рівня змінних витрат, своєчасної реалізації невикористаного майна, а також шляхом скорочення
обсягу споживання власних фінансових ресурсів за рахунок здійснення дивідендної політики,
адекватної кризовому фінансовому розвитку підприємства з метою збільшення чистого прибутку, що
спрямовується на виробничий розвиток, скорочення зовнішніх соціальних та інших програм
виробничого підприємства, що фінансуються за рахунок його прибутку, оптимізації інвестиційної
активності [7].
Підвищення фінансової стійкості виробничого підприємства можливо за допомогою
реструктуризації бізнесу за наступними напрямками: розмежування прав власності між власниками
підприємства для визначення економічних інтересів учасників; ліквідація, скорочення, консервація,
передача в оренду нерентабельних виробництв і активів; створення дочірніх підприємств для
підвищення відповідальності керівників підрозділів і зниження податкового тягаря.
Основним напрямком використання фінансових ресурсів підприємства є фінансування витрат
на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. Стратегічне управління фінансовими ресурсами
представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні
необхідного рівня фінансування його виробничого розвитку.
Головною метою формування фінансових ресурсів виробничого підприємства є повне
задоволення його фінансових потреб, які забезпечують передбачені темпи його стійкого зростання в
майбутньому періоді. Процес формування фінансових ресурсів підприємства будується на основі
наступних принципів [5]:
1. Врахування перспектив розвитку господарської діяльності виробничого підприємства. Процес
формування обсягу і складу фінансових ресурсів підприємства підпорядкований цілям забезпечення
сталого його зростання на всіх етапах стратегічного періоду. Забезпечення цієї перспективності
формування фінансових ресурсів підприємства досягається в процесі довгострокового планування їх
обсягу і складу.
2. Виділення в загальному обсязі фінансових ресурсів інвестиційної їх частини. Загальна
потреба в інвестиційних ресурсах підприємства ґрунтується на розрахунках обсягів інвестування, що
забезпечує реалізацію як корпоративної його стратегії, так і функціональних його стратегій, а також
стратегій окремих бізнес-одиниць.
3. Забезпечення оптимальної структури джерел формування фінансових ресурсів з позицій
фінансової безпеки виробничого підприємства. Оптимальна структура джерел формування
фінансових ресурсів забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного
розвитку.
4. Мінімізація вартості залучення фінансових ресурсів по кожному з джерел їх формування. Така
мінімізація сприяє зниженню середньозваженої вартості капіталу підприємства, а, відповідно, і
зростання рівня його фінансової рентабельності.
Реалізація цих принципів становить основний зміст процесу стратегічного управління
формуванням фінансових ресурсів виробничого підприємства в системі забезпечення його фінансової
безпеки.
Ефективний розвиток виробничого підприємства за інших рівних умов залежить від мобілізації
всіх джерел отримання фінансових коштів. Найбільш важливими для виробничого підприємства з
точки зору їх величини і самостійності є фінансові ресурси, утворені за рахунок власних і прирівняних
до них коштів, а також позикові кошти. При цьому важливо відзначити, що кожне джерело
характеризується специфікою свого утворення. Отримання прибутку пов'язане з багатьма
обставинами. Умовно їх можна розділити на чотири основні групи [5]:
1. Вибір виробництва таких товарів і надання послуг, які користуються попитом у населення.
2. Вміле використання виробничих і господарських факторів, що забезпечують випуск товарів з
витратами виробництва нижче суспільно необхідних і високої якості.
3. Уміння ефективно здійснювати збут продукції і постачання виробництва сировиною,
матеріалами і т. д. за прийнятними цінами.
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4. Фактори економічного зростання на основі розширення виробництва, впровадження нових
технологій, техніки та освоєння нових продуктів, що дозволяють забезпечувати отримання прибутку.
Власні кошти включають в себе: статутний капітал, резервний фонд, фонди накопичень, цільові
фінансові надходження, кошти від інших організацій і приватних осіб, надходження від здачі майна в
оренду, нерозподілений прибуток минулих років, прибуток звітного року. Позикові кошти включають в
себе довгострокові і короткострокові кредити і позики банків та організацій [9].
Дослідження свідчить про те, що власні кошти, як правило, використовуються на розширення
виробництва, модернізацію обладнання і на довгострокову перспективу. Найбільш кращим джерелом
подібного фінансування є нерозподілений прибуток. Але якщо цих коштів не вистачає, то вдаються до
позикових коштів. Основними формами їх отримання є кредити, позики, лізинг і т. д.
В ході поточної діяльності фінансові кошти можуть знадобитися на поповнення запасу на складі
або оплату непередбачених витрат. Ці потреби носять, як правило, короткостроковий характер. Їх
фінансування здійснюється переважно за рахунок позикових коштів у формі взяття кредиту.
Залучений капітал, як свідчить зарубіжна практика, – це засіб, що надходить на підприємство за
рахунок позики позичкових організацій або через продаж боргових зобов'язань.
Вірно вибрана форма і джерело фінансування дозволять значно скоротити витрати на
використання зовнішнього залученого капіталу, що, в свою чергу, підвищує рентабельність і
привабливість до діяльності виробничого капіталу.
Власний капітал створюється за рахунок продажу акцій. Нові акції, як свідчить досвід зарубіжних
країн, звичайно випускаються за вищою вартістю, ніж старі. Вважається, що підприємство протягом
якогось часу домагається стійкої ефективності своєї роботи, тому вартість його акцій повинна бути
вищою за початкову.
Таким чином, можна зазначити, що фінансові ресурси за джерелами утворення поділяються на
власні (внутрішні) і залучені на різних умовах (зовнішні), що мобілізуються на фінансовому ринку і
надходять у порядку перерозподілу. Фінансові ресурси використовуються виробничим підприємством
в процесі виробничої та інвестиційної діяльності, а основним напрямком використання фінансових
ресурсів підприємства є фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг [1;
3].
Ефективна діяльність виробничого підприємства неможлива без розумного управління
фінансовими ресурсами. Неважко сформулювати цілі, для досягнення яких необхідно раціональне
стратегічне управління фінансовими ресурсами: виживання підприємства в умовах конкурентної
боротьби; запобігання банкрутству і великих фінансових невдач; лідерство в боротьбі з конкурентами;
максимізація ринкової вартості фірми; прийнятні темпи зростання економічного потенціалу фірми;
зростання обсягів виробництва та реалізації; максимізація прибутку; мінімізація витрат; забезпечення
рентабельної діяльності і т. д. [4].
Пріоритетність тієї чи іншої мети може вибиратися підприємством залежно від галузі, положення
на даному сегменті ринку і від багато чого іншого, але вдале просування до обраної мети багато в
чому залежить від досконалості стратегічного управління фінансовими ресурсами виробничого
підприємства.
Таким чином, стратегічне управління фінансовими ресурсами представляє собою частину
загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного рівня
фінансування його розвитку.
Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємства здійснюється за такими
основними етапами [6]: на першому етапі вивчається загальний обсяг формування фінансових
ресурсів, відповідність темпів приросту власного і позикового капіталів темпам приросту майна та
обсягу реалізованої продукції підприємства, динаміка питомої ваги власних і позикових ресурсів у
загальному обсязі формування фінансових ресурсів в передплановому періоді; на другому етапі
аналізу розглядаються джерела формування фінансових ресурсів, вивчається співвідношення
зовнішніх і внутрішніх джерел формування фінансових ресурсів, а також вартість залучення власного і
позикового капіталів за рахунок різних джерел; на третьому етапі аналізу оцінюється достатність
фінансових ресурсів, сформованих на підприємстві у звітному періоді; на четвертому етапі
проводиться оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних і
позикових фінансових ресурсів.
Методами, пов'язаними з оцінкою і подальшим стратегічним управлінням фінансовими
ресурсами, є методи економічного аналізу і зокрема фінансовий аналіз. На підставі фінансового
аналізу поточного стану ресурсів підприємства проводиться розробка рекомендацій, які дозволили б
оптимізувати їх структуру [2].
Ключовими проблемами підприємств в області стратегічного управління фінансовими
ресурсами є: управління фінансовими потоками; дефіцит грошових коштів; складання фінансового
плану, бюджетування; освоєння системи управлінського обліку; антикризове управління; розробка
фінансово-економічної стратегії; управління витратами; оргструктура фінансової служби та ін.
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Стратегічне управління фінансовими ресурсами виробничого підприємства, зважаючи на
багатоваріантність його прояву, на практиці неможливо здійснювати без професійної організації цієї
роботи.
Для стратегічного управління фінансовими ресурсами виробничого підприємства повинен
використовуватися фінансовий механізм – система управління фінансовими ресурсами з метою
ефективного впливу на кінцеві результати діяльності підприємства.
Підприємство при організації адекватної часу фінансової роботи стикається з великими
труднощами. Досвід успішно працюючих підприємств показав, що найкоротший шлях вирішення цієї
проблеми знаходиться в руках керівника підприємства. Сьогодні визнання одержали два підходи до
реорганізації фінансової служби фірми [6]:
1. Якщо керівник – професійний фінансист, він сам координує реорганізацію фінансової служби.
Це оптимальний варіант, але у вітчизняній практиці це швидше виняток, ніж правило.
2. Керівник, що розуміє завдання і функції сучасної фінансової служби фірми, але, не будучи
професійним фінансистом, який не знає тонкощів цієї професії, залучає сторонню організацію для
постановки і впровадження на практиці необхідної моделі організації фінансової роботи.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, визначено, що стратегічне управління
фінансовими ресурсами підприємств, є одним з найважливіших видів функціональної стратегії, який
забезпечує раціональне використання фінансових ресурсів, що враховує фінансову глобалізацію і
альтернативні прогнози фінансових середовищ. Основними методами, пов'язаними з оцінкою і
подальшим стратегічним управлінням фінансовими ресурсами є методи економічного аналізу і
зокрема фінансовий аналіз. На підставі фінансового аналізу поточного стану ресурсів підприємства
проводиться розробка рекомендацій, які дозволили б оптимізувати їх структуру. В статті узагальнено
основні шляхи збільшення обсягу власних фінансових ресурсів, сформовані напрямки підвищення
фінансової стійкості та принципи формування фінансових ресурсів за для оптимізації структури
фінансових ресурсів.
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Олійник Т.В. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ВИРОБНИЧОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
Мета – розвиток теоретичних і практичних аспектів стратегічного управління фінансовими ресурсами
виробничих підприємств, визначення системи умов і факторів, що враховуються в процесі її розробки та
реалізації, розробки шляхів її вдосконалення.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є сучасні положення
економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з проблем стратегічного управління
діяльністю підприємства.
Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань у статті використано методи й прийоми наукового
мислення: аналізу і синтезу – для формування понятійного апарату та узагальнення теоретичних підходів до
стратегічного управління фінансовими ресурсами, індуктивний і дедуктивний – для визначення системи умов і
факторів, що враховуються в процесі її розробки та реалізації; методи емпіричного дослідження, такі як
спостереження, порівняння, формалізації – для розробки шляхів оптимізації стратегічного управління
фінансовими ресурсами.
Результати. Визначено стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств як один з
найважливіших видів функціональної стратегії, яке забезпечує раціональне використання фінансових ресурсів,
що враховує фінансову глобалізацію і альтернативні прогнози фінансових середовищ.
Наукова новизна. В статті узагальнено основні шляхи збільшення обсягу власних фінансових ресурсів,
визначено напрямки підвищення фінансової стійкості та принципи формування фінансових ресурсів, що, на
відміну від існуючих, сприяють більш ефективній оптимізації структури фінансових ресурсів на виробничих
підприємствах.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для аналітичного
супроводження розробки та реалізації стратегічного управління фінансовими ресурсами на виробничих
підприємствах з метою оптимізації структури фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансові ресурси, стратегічне управління, виробниче підприємство, фінансові стратегії,
фінансовий механізм, фінансова стійкість.
Oliinyk T.V. STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT IN MANUFACTURING ENTERPRISE
Purpose is the development of theoretical and practical aspects of strategic financial management of
manufacturing enterprises, the definition of conditions and factors that are taken into account in the process of
developing and implementing, developing ways to improve it.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study is the position of modern economic
theory, scientific works of domestic and foreign scientists and economists on issues of strategic management of the
company.
To achieve this goal and meet the challenges of the article used methods and techniques of scientific thinking,
analysis and synthesis – to form definitions and generalization of theoretical approaches to strategic management of
financial resources, inductive and deductive – for definition of conditions and factors that are taken into account in the
process of development and implementation, empirical research methods such as observation, comparison,
formalization – to develop ways to optimize the strategic management of financial resources.
Findings. In the article the strategic management of financial resources as one of the most important functional
strategy that ensures efficient use of financial resources, taking into account the financial globalization of financial
forecasts and alternative media.
Originality. The article summarizes the main ways of increasing its financial resources generated ways of raising
financial stability and principles of financial resources, unlike existing contribute to more effective structure optimization of
financial resources for industrial enterprises.
Practical value. Results of the study may be proposed analytical support for the development and
implementation of strategic financial management in manufacturing plants with the aim of optimizing the structure of
financial resources.
Key words: financial resources, strategic management, production enterprise, financial strategies, financial
mechanism, financial stability.
Олейник
Т.В.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
НА
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Цель – развитие теоретических и практических аспектов стратегического управления финансовыми
ресурсами производственных предприятий, определение системы условий и факторов, учитываемых в процессе
ее разработки и реализации, разработки путей ее совершенствования.
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Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются современные
положения экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по
проблемам стратегического управления деятельностью предприятия.
Для достижения поставленной цели и решения задач в статье использованы методы и приемы научного
мышления: анализа и синтеза - для формирования понятийного аппарата и обобщение теоретических подходов
к стратегическому управлению финансовыми ресурсами, индуктивный и дедуктивный – для определения
системы условий и факторов, учитываемых в процессе ее разработки и реализации; методы эмпирического
исследования, такие как наблюдение, сравнение, формализации – для разработки путей оптимизации
стратегического управления финансовыми ресурсами.
Результаты. В статье определено стратегическое управление финансовыми ресурсами предприятий как
один из важнейших видов функциональной стратегии, которое обеспечивает рациональное использование
финансовых ресурсов, учитывающий финансовую глобализацию и альтернативные прогнозы финансовых сред.
Научная новизна. В статье обобщены основные пути увеличения объема собственных финансовых
ресурсов, сложившиеся направления повышения финансовой устойчивости и принципы формирования
финансовых ресурсов, которые, в отличие от существующих, способствуют более эффективной оптимизации
структуры финансовых ресурсов на производственных предприятиях.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложены для аналитического
сопровождения разработки и реализации стратегического управления финансовыми ресурсами на
производственных предприятиях с целью оптимизации структуры финансовых ресурсов.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, стратегическое управление, производственное предприятие,
финансовые стратегии, финансовый механизм, финансовая устойчивость.

УДК 005.95:331.104
Хмелевська А.Ю.,
аспірант кафедри комп’ютерних систем і технологій,
Харківський національний економічний
університет імені С. Кузнеця
∗

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИМ КЛІМАТОМ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. За умов сучасних соціально-економічних трансформацій, які
проявляють
себе,
насамперед,
зростаючою
конкуренцією,
нестабільністю
середовища
господарювання, а також стрімкими темпами науково-технічного прогресу, першочерговим завданням
для керівництва підприємств стає побудова високоефективної системи менеджменту. Особливого
значення набуває це питання саме у сфері управління персоналом, оскільки людський ресурс сьогодні
є одним із ключових нематеріальних активів та конкурентних переваг компанії. Невід’ємною умовою
ефективного функціонування системи управління персоналом на підприємствах є оцінювання
результативності управління соціально-психологічним кліматом (далі – СПК), як однієї з її підсистем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам оцінювання результативності,
ефективності та якості управління присвячені роботи таких українських та зарубіжних вчених, як:
Амосова О. Ю., Пилипенка А. А., Гончарука А. Г., Пopшнєва А. Г., Каплана Р. С., Нортона Д. П. та
інших.
Проте питанню оцінювання результативності управління СПК досі не присвячено достатньої
уваги серед вчених. Актуальність, практичне значення та недостатня розробленість цієї проблеми
зумовили необхідність формування та обґрунтування системи показників для проведення цього
процесу.
Постановка завдання. Метою цієї статті є розробка методичних рекомендацій з оцінювання
результативності управління СПК.
Виклад основного матеріалу дослідження. Базуючись на аналізі джерел наукової літератури
[1; 2], ми дійшли висновку про те, що сутність управління СПК полягає в тому, щоб впливати на
працівника колективу, його відносини з колегами та керівниками, а також на фактори, які цей клімат
формують.
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Перед тим як перейти до висвітлення питань оцінювання результативності управління СПК
колективу, розглянемо більш детально поняття «ефект», «ефективність» та «результативність», а
також місце і значення цього процесу в системі управління персоналом.
За визначенням, наведеним у [3], поняття «ефект» (від лат. Effectus – дія, результат) в
широкому сенсі означає результат якої-небудь дії, не обов'язково виробничої, користь. Також, значний
інтерес представляє собою підхід до розуміння сутності ефекту управління вчених Ямпольскої Д. та
Зоніс М. у [4]: ефект - результат здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення виробництва,
бізнесу та організації в цілому. Автори у [4] виділяють наступні складові ефекту управління:
– економічний ефект – вид ефекту, що має безпосередню вартісну форму, тобто вимірюється в
грошових або натуральних вимірниках;
– соціально-економічний ефект – має комплексну природу поєднання економічної вигоди та
соціальної стабільності;
– соціальний ефект – вид ефекту, який принципово не може бути перерахований в економічний.
Каплан Р. С., Нортон Д. П. у [5, с. 20] визначають ефект як підсумок, результат діяльності, а
ефективність – як здатність отримати ефект, робити дії, що характеризується відношенням ефекту до
витрат ресурсів, котрі забезпечили отримання ефекту.
Згідно з визначеннями, що наведені у словнику термінів ДСТУ ISO 9000:2001 [6],
«результативність» (effectiveness) – це ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення
запланованих результатів, а «ефективність» (efficiency) – співвідношення між досягнутим результатом
і витраченими ресурсами. Під ефективністю у [7] розуміється рівень (ступінь) результативності в
зіставленні зі зробленими витратами. Відповідно до [8] результативність управління є відношення
результату до цілей, ефективність – відношення результату до витрат. На думку авторів у [9, с. 17],
підприємство є таким, що досягло успіху, якщо воно досягнуло своєї мети, а, отже, його діяльність
була результативною.
С. М. Хетфилд у [10] визначає управління результативністю, як «процес створення робочого
середовища, в якому люди мають можливість продемонструвати свої найкращі здібності». Саме таким
середовищем для підприємства є сприятливий СПК.
Слід зробити наголос на тому, що визначити ефективність управління СПК колективу за
загальновідомим критерієм відношення результату до витрат в грошовому вираженні видається
складним, оскільки результат такої діяльності має як кількісну, так і якісну складову. Отже, стосовно
управління СПК колективу доцільним буде застосовувати саме термін «результативність».
Вибір методів управління як ефективністю, так і результативністю обираються менеджерами
підприємств у відповідності до специфіки їхньої діяльності, а також наявної системи управління.
Слід зауважити, що на сьогоднішній день існує незначна кількість досліджень, що присвячені
визначенню структури системи управління персоналом. Узагальнюючи результати досліджень [11; 12;
13], зазначимо, що сучасна система управління персоналом складається з наступних підсистем:
аналізу та планування персоналу; підбору, найму та обліку персоналу; мотивації персоналу; атестації
та ротації кадрів; оцінювання персоналу; управління розвитком персоналу; створення умов праці;
інформаційного забезпечення системи управління персоналом; правового забезпечення; персоналмаркетингу; організації трудових відносин на підприємстві; забезпечення кадрової безпеки.
Проте така побудова системи управління персоналом не дає менеджерам чіткого уявлення про
сутність та функції управління однією з ключових конкурентних переваг підприємства – СПК.
Лала О. М. [14, с. 8] наголошує, що, з метою забезпечення ефективного функціонування та
сталого розвитку підприємства, необхідна побудова вдосконаленої системи управління, яка б
виконувала такі функції:
– направляючу (обґрунтування цілей та вибір шляхів їх досягнення);
– координуючу (балансування найважливіших ресурсних обмежень і узгодження суперечливих
інтересів усіх учасників виробничого процесу;
– стимулюючу (полягає в тому, щоб зацікавити працівника в успіху загальної справи й у
реалізації його здібностей і можливостей; є найбільш важко здійсненною).
На нашу думку, до управління СПК колективу слід підходити як до однієї з ключових складових
системи управління персоналом, що дозволяє менеджерам ефективно вирішувати цю задачу, та
котра нерозривно пов’язана із управлінням ефективністю.
Вчені М. Армстронг та А. Барон у [15, с. 24] розглядають управління ефективністю як процес,
котрий сприяє ефективному управлінню групами та особами з метою досягнення високого рівня
організаційної ефективності, що забезпечує загальне розуміння з приводу того, чого прагне досягти
компанія. У [16] автори зазначають, що не всіма співробітниками усвідомлюється стратегія та мета
діяльності підприємства та свою роль у їх досягненні, проте цю проблему можна розв’язати шляхом
застосування управління за цілями (MBO). Збалансована система показників (BSC) представляє
собою управлінський інструмент формалізації стратегічного планування та цілепокладання, що
дозволяє дієво доводити стратегічні цілі компанії до її працівників, а також контролювати досягнення
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цих цілей через ключові показники результативності (KPI). Пилипенко А. А. у [17] пропонує для так
званих інтегрованих структур бізнесу типовий склад цілей та можливих КРІ за перспективами BSC.
Управління СПК, як і будь-яка менеджерська діяльність, повинна бути результативною,
відповідати місії, стратегії та цілям підприємства, а також сприяти посиленню його конкурентних
позицій. Проведення процедури оцінювання результативності управління СПК потребує вибору
методу, на підставі якого вона має здійснюватись, а також переліку показників.
Отже, для проведення оцінювання результативності управління СПК в колективі нами
розроблено методичний підхід, в основу якого покладено положення таких трьох вищезазначених
методів, як MBO, BSC та KPI. Вибір саме цих методів зумовлений насамперед тим, що згідно з
[18, с. 148], всі вони переважно орієнтовані на управління трудовими ресурсами.
На першому етапі проводиться визначення переліку стратегічних цілей управління СПК
колективу. Ґрунтуючись на аналізі положень наведених у [1; 19; 20], ми дійшли висновку про те, що є
доцільним виділити наступні цілі управління СПК: створення сприятливого СПК; забезпечення
кадрової безпеки; створення позитивного HR-бренду підприємства; підвищення продуктивності праці
та вмотивованості персоналу, що, в свою чергу, призведе до покращення якості продукції/послуг;
створення сприятливого інноваційного клімату, як об’єкту залучення інвестицій.
На другому етапі виконується формування переліку показників для оцінювання результативності
СПК (табл. 1), відповідно до визначених стратегічних цілей управління.
Таблиця 1
Перелік показників для оцінювання результативності управління СПК
Стратегічні цілі управління СПК
Створення
позитивного
HR-бренду
підприємства
Створення сприятливого інноваційного
клімату
Підвищення мотивації персоналу

Показники результативності управління СПК
Перспектива «Фінанси»
– коефіцієнт плинності кадрів;
– витрати на найм персоналу.
– витрати на підвищення кваліфікації персоналу.

– рівень погодинної оплати праці;
– витрати на пільги та компенсації.
Забезпечення кадрової безпеки
– коефіцієнт звільнень;
– наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
– індекс стабільності робочої сили.
Перспектива «Споживачі»
Створення
позитивного
HR-бренду – упізнаваність HR-бренду;
підприємства
– кількість претендентів на вакантні посади;
– ступінь відповідності ціннісної пропозиції працедавця (EVP)
очікуванням потенційних та наявних працівників.
Перспектива «Внутрішні бізнес-процеси»
Створення сприятливого інноваційного – кількість нововведень;
клімату
– кількість тренінгів.
Підвищення продуктивності праці
– дохід на одного працівника;
– прибуток на одного працівника;
– кількість одиниць виробленої продукції на одного працівника.
Забезпечення кадрової безпеки
– співвідношення середньомісячної заробітної плати на підприємстві
та середньомісячної заробітної плати в галузі.
Перспектива «Розвиток підприємства та персоналу»
Створення сприятливого СПК
–
інтегральний
показник
стану
СПК
колективу
певного
адміністративно-управлінського відділу підприємства;
– інтегральний показник стану СПК по підприємству в цілому.
Створення
позитивного
HR-бренду – питома вага працівників з вищою освітою;
підприємства
– кількість сертифікованих працівників.
Підвищення мотивації персоналу
– рівень задоволеності персоналу;
– середній стаж роботи працівників.
Забезпечення кадрової безпеки
– коефіцієнт освітнього рівня працівників;
– частка працівників, що пройшли навчання протягом року;
– частка працівників, що підвищили кваліфікацію протягом року;
– рівень лояльності персоналу.
Джерело : складено автором на основі [17; 18; 19; 20]

Третій етап передбачає застосування методу адитивної згортки для розрахунку інтегральних
показників результативності управління СПК за кожної складовою за формулою:
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Ij =
де

n

∑c
i =1

ij

× K ij ,

(1)

I j – інтегральний показник результативності управління СПК за j-ою виділеною його

складовою;

cij – коефіцієнт вагомості i-го часткового показника, котрий входить до складу
інтегрального показника результативності управління СПК за j-ою виділеною складовою;
K ij – нормоване значення i-го часткового показника, що входить до складу інтегрального
показника результативності управління СПК за j-ою виділеною складовою.
На четвертому етапі розраховується узагальнюючий інтегральний показник результативності
управління СПК за формулою:

УI СПК =

n

∑c
j =1

де

j

× I j,

(2)

УІ СПК – узагальнюючий інтегральний показник результативності управління СПК;
c j – коефіцієнт вагомості інтегрального показника результативності управління СПК за j-ою

виділеною його складовою.
На п’ятому етапі здійснюється якісна оцінка результативності управління СПК шляхом побудови
пелюсткової (радарної) діаграми як для часткових, так і для узагальнюючого інтегральних показників
результативності управління СПК. Для оцінювання ступеня результативності управління СПК за
основу була прийнята вербально-числова шкала Харрінгтона (табл. 2), котра, згідно до [21, с. 102],
має універсальний вигляд та широко застосовується в експертних оцінках для характеристики рівня
вираженості показників.
Таблиця 2
Шкала оцінювання ступеня результативності управління СПК
Ступінь результативності управління
Числові інтервали значень часткових та узагальнюючого інтегрального
СПК
показника результативності управління СПК
Дуже висока
1,0 – 0,8
Висока
0,8 – 0,63
Середня
0,63 – 0,37
Низька
0,37 – 0,2
Дуже низька
0,2 – 0,0
Джерело : розроблено автором на основі [21]

Висновки з проведеного дослідження. Отже, нами було обґрунтовано доцільність
застосування терміну «результативність» стосовно управління СПК. Запропоновано розглядати
управління СПК як одну із ключових підсистем системи управління персоналом. Розроблено систему
показників оцінювання результативності управління СПК. Висвітлено сутність методичного підходу до
оцінювання результативності управління СПК колективу, що складається з п’яти етапів. Вербальночислову шкалу Харрінгтона запропоновано застосовувати для оцінювання ступеню результативності
управління СПК. Подальші дослідження планується зосередити на визначення та аналізі впливу стану
СПК на ефективність розвитку промислових підприємств.
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Хмелевська А.Ю. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ КЛІМАТОМ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА
Мета – розробка методичних рекомендацій з оцінювання результативності управління соціальнопсихологічним кліматом колективу.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та
закордонних вчених з проблематики управління ефективністю, результативністю діяльності підприємства, а також
соціально-психологічним кліматом колективу. У процесі написання статті було використано такі методи:
аналітико-монографічний – при вивченні наукових джерел літератури; метод наукової абстракції – для
формування теоретичних узагальнень та висновків; адитивної згортки – для розрахунку інтегральних часткових та
узагальнюючого показників результативності управління соціально-психологічним кліматом колективу.
Результати. Обґрунтовано доцільність застосування терміну «результативність» стосовно управління
соціально-психологічним кліматом. Запропоновано до управління соціально-психологічним кліматом підходити як
до однієї з ключових складових системи управління персоналом. Розроблено систему показників оцінювання
результативності управління соціально-психологічним кліматом колективу, яка дозволяє враховувати як
матеріальні, так і нематеріальні аспекти цього процесу. Розкрито суть методичного підходу до оцінювання
результативності управління соціально-психологічним кліматом колективу. Запропоновано для оцінювання
ступеню результативності управління соціально-психологічним кліматом використовувати вербально-числову
шкалу Харрінгтона.
Наукова новизна. Удосконалено методичне забезпечення оцінювання результативності управління
соціально-психологічним кліматом колективу підприємства, яке базується на положеннях таких методів, як MBO,
BSC та KPI, особливість котрого полягає у тому, що воно дозволяє надавати кількісну та якісну оцінку цьому
процесу.
Практична значущість. Практичне значення має запропонований автором механізм оцінювання
результативності управління соціально-психологічним кліматом колективу. Він може бути використаний в практиці
машинобудівних підприємств.
Ключові слова: соціально-психологічний клімат, підприємство, результативність, ефективність,
оцінювання, показники.
Khmelevska A.Yu. METHODICAL PROVISION FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF SOCIOPSYCHOLOGICAL CLIMATE MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE COLLECTIVE
Purpose is to develop methodical provision for assessing the effectiveness of socio-psychological climate
management of an enterprise collective.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the research is scientific works of domestic
and foreign scholars on issues of efficiency and effectiveness management of enterprise activity, and also sociopsychological climate management of the collective. During the process of article writing was used such methods as:
analytical-monographic – when studying of scientific literature sources; method of scientific abstraction – for forming the
theoretical generalizations and conclusions; additive convolution method – for calculation partial and general integral
effectiveness indicators of socio-psychological climate management of a collective.
Findings. The expediency of application the term "effectiveness" to the management of socio-psychological
climate is justified. To approach the management of socio-psychological climate as one of the key components of the
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HR-management system is proposed. The system of indicators for assessing the effectiveness of socio-psychological
climate management of a collective, which allows accounting both tangible and intangible aspects of this process, is
designed.
There is revealed the essence of the methodical approach to the assessing the effectiveness of sociopsychological climate management of a collective. To use verbal-numerical scale of Harrington for assessing the degree
of effectiveness of socio-psychological climate management is proposed.
Originality. There is improved the methodical provision for assessing the effectiveness of socio-psychological
climate management of an enterprise collective, which is based on the position such methods as MBO, BSC and KPI,
feature of which is that it allows us to provide a quantitative and qualitative assessment of the process.
Practical value. Mechanism of assessing the effectiveness of socio-psychological climate management of an
enterprise collective, which is proposed by the author, has a practical significance. It can be used in the practice of
engineering enterprises.
Key words: socio-psychological climate, enterprise, effectiveness, efficiency, assessing, indicators.
Хмелевская
А.Ю.
МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель – разработка методических рекомендаций по оценке результативности управления социальнопсихологическим климатом коллектива.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются научные труды
отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления эффективностью, результативностью
деятельности предприятия, а также социально-психологическим климатом коллектива. В процессе написания
статьи были использованы следующие методы: аналитико-монографический – при изучении научных источников
литературы; метод научной абстракции – для формирования теоретических обобщений и выводов; аддитивной
свертки – для расчета интегральных частных и обобщающего показателей результативности управления
социально-психологическим климатом коллектива.
Результаты. Обоснована целесообразность применения термина «результативность» относительно
управления социально-психологическим климатом. Предложено к управлению социально-психологическим
климатом подходить как к одной из ключевых составляющих системы управления персоналом. Разработана
система показателей оценивания результативности управления социально-психологическим климатом
коллектива, которая позволяет учитывать как материальные так и нематериальные аспекты этого процесса.
Раскрыта суть методического подхода к оцениванию результативности управления социально-психологическим
климатом коллектива. Предложено для оценивания степени результативности управления социальнопсихологическим климатом использовать вербально-числовую шкалу Харрингтона.
Научная новизна. Усовершенствовано методическое обеспечение оценивания результативности
управления социально-психологическим климатом коллектива предприятия, которое основывается положениях
таких методов, как MBO, BSC и KPI, особенность которого заключается в том, что оно позволяет предоставлять
количественную и качественную оценку данному процессу.
Практическая значимость. Практическое значение имеет предложенный автором механизм оценивания
эффективности управления социально-психологическим климатом коллектива. Он может быть использован в
практике машиностроительных предприятий.
Ключевые слова: социально-психологический климат, предприятие, результативность, эффективность,
оценивание, показатели.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Основними передумовами наукового дослідження засад управління
збутовою діяльністю підприємств є визначення методологічних основ, методів, способів та принципів
дослідження. Науковий підхід до вирішення проблем, що існують в управлінні збутовою діяльністю
підприємств дає змогу ґрунтовно описати взаємозв’язки та закономірності процесу просування товару
на ринок в умовах постійних змін зовнішнього середовища, а саме: зміни потреб споживачів,
ринкового середовища, засобів та інструментів, за допомогою яких можна впливати на інтенсивність
збутової діяльності підприємств різної форми власності.
Загострення конкурентної боротьби підприємств за ринки збуту та намагання суб’єктів
господарювання отримати максимальний прибуток від їх господарської діяльності обумовлюють

115

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2015[28]
Міжнародний науково-виробничий журнал

підвищення ролі збуту продукції підприємства, таким чином зростає роль управління збутовою
діяльністю підприємства, що, на нашу думку, є ключовою в управлінні підприємством.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичним та методологічним аспектам
управління збутовою діяльністю підприємств присвячені праці таких закордонних і вітчизняних вчених,
як Ф. Котлер, М. Портер, П. Дойль, А. Дейян, Ж.-Ж. Ламбен, Є. Діхтль, Р. Акофф, Г. Болт, Ю. Б. Іванов,
В. А. Павлова, Л. В. Балабанова, В. М. Наумов, О. В. Мороз, В. В. Бурцев та ін. Однак обґрунтування
методологічних основ управління збутовою діяльністю підприємств вивчені недостатньо й потребують
подальшого дослідження й практичного впровадження.
Постановка завдання. Дослідження має на меті обґрунтування методологічних основ
управління збутовою діяльністю підприємств; розкриття особливостей методології, методів, способів
та принципів дослідження питання управління збутовою діяльністю підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливість управління збутовою діяльністю
підприємств зумовлена необхідністю структурувати сукупність операцій з переміщення готової
продукції від виробника до кінцевого споживача з найбільшою ефективністю для обох сторін, а тому
дослідження методологічних засад управління збутовою діяльністю є особливо важливим.
Методологія (грец. methodos – спосіб пізнання і logos – вчення) у науковій літературі трактується
як вчення про способи організації та побудови теоретичної і практичної діяльності людини [1, c. 49],
загальний підхід до здійснення наукового дослідження, що базується на світоглядних позиціях та
переважно не конкретизується стосовно об’єкта дослідження [1, с. 18 – 19], “філософське вчення про
методи пізнання і перетворення дійсності”, підґрунтям якого є закони діалектики [2, с. 19], сукупність
методів, принципів, що застосовуються для вивчення досліджуваного об’єкта з метою отримання
достовірної інформації про нього [3, c. 52].
Філософський рівень методології функціонує у вигляді загальної системи принципів діалектики.
Вона формує основні вихідні теоретичні положення, які затвердилися в науці і які рівною мірою треба
знати. У кожній галузі науки є свої специфічні теоретичні вихідні положення, які становлять її
теоретичний фундамент. Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття тлумачиться
по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують методологію і методи дослідження. У
вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення про методи пізнання або систему
наукових принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності
пізнавальних засобів, методів, прийомів [4].
Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови, методика – це “сукупність
взаємозв’язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи” або документ, який
описує послідовність методів, правил і засобів виконання роботи”, а методологія – це “сукупність
методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання”
[5; 6, с. 25].
У своїх дослідженнях Н. М. Гудзенко виділила наступні підходи щодо дослідження економічної
сутності збуту [7]:
1) збут як система (впорядкована за структурною будовою, цілеспрямована сукупність окремих
елементів в організаційній, інформаційній, технологічній та економічній єдності);
2) збут як вид операційної діяльності підприємства – форма відносин, яка включає мету, засоби,
процес збуту та результат;
3) збут як вихідний пункт розвитку комерції та підприємництва – продаж виробленого товару,
який у процесі конкуренції трансформується в маркетингову діяльність.
Основними методологічними засадами управління збутовою діяльністю підприємства, на наш
погляд, є:
1) наявність та відповідність товару потребам споживачів;
2) інфраструктурне забезпечення (наявність складів, транспортних засобів, торговельних
закладів для збуту продукції, а також посередників);
3) інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємства;
4) вибір оптимальних каналів збуту;
5) кадрове забезпечення збутової діяльності підприємства;
6) фінансовий супровід збутової діяльності підприємства;
7) системність збутової діяльності.
Сформульована нами методологія наукового дослідження управління збутовою діяльністю
підприємств наведена на рис. 1.
Наявність та відповідність товару потребам споживачів. Історія економічних вчень
описує зародження відносин між продавцем та покупцем, як одноразові операції за умови, коли
виробник, маючи надлишок продукції, готовий здійснити обмін на інший продукт, а з розвитком
товарно-грошових відносин – на гроші. Велике значення у розвитку збутової діяльності відіграли так
звані “комерсанти”, тобто люди, які скуповували надлишки продукції у виробника, продаючи його
споживачам. Такі суб’єкти ринкових відносин на сьогодні називаються посередниками.
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Способи
дослідження

Методи
дослідження

Методологічні
засади

Методологія дослідження управління збутовою діяльністю підприємства

1) наявність та відповідність товару потребам споживачів;
2) інфраструктурне забезпечення збутової діяльності підприємства;
3) інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємства;
4) вибір оптимальних каналів збуту;
5) кадрове забезпечення збутової діяльності підприємства;
6) фінансовий супровід збутової діяльності підприємства;
7) системність збутової діяльності підприємства.

1-го рівня: аналіз, синтез, індукція, дедукція;
2-го рівня: аксіоматичний, гіпотетичний, історичний, моделювання;
3-го рівня: системний аналіз, експеримент;
4-го рівня: діалектичний.

спостереження; порівняння; вимірювання; розрахунок;
абстрагування; ідеалізація; конкретизація; узагальнення; еквівалентування; умовивід.

Рис. 1. Методологічні основи, методи, способи та принципи наукового дослідження
управління збутовою діяльністю підприємств
Джерело: розроблено автором.

Інфраструктурне
забезпечення
збутової
діяльності.
Під
інфраструктурним
забезпеченням збутової діяльності підприємства мається на увазі сукупність складових частин
збутової діяльності, які забезпечують умови для нормальної роботи із просування продукції на ринок,
а саме: наявність транспортних засобів для переміщення продукції на склад та в місця продажу
товару, існування складських приміщень, торгових закладів (власних чи орендованих), товарні біржі,
банки, що обслуговують фінансові операції, пов’язані із продажем товару, посередницькі компанії,
тобто все те, що пов’язане із суб’єктами зовнішнього середовища збуту продукції підприємства.
Інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємства. При управлінні збутовою
діяльністю підприємства суб’єкт прийняття рішення повинен володіти цілою низкою інформації (про
особливості ринку, про умови просування товару на ринок, про конкурентів, посередників, про імовірні
ризики та інше), що забезпечує правильність прийняття управлінських рішень, які стосуються
товароруху. Незмінним є те, що інформація для прийняття управлінських рішень щодо управління
збутом повинна бути точною, об’єктивною, повною та актуальною, це забезпечить прийняття
найкращого, з точки зору управління, рішення. Інформаційне забезпечення збутової діяльності
підприємства дає можливість швидко та оперативно реагувати на зміни попиту, структуру ринку,
сприяє зворотному зв’язку та якісному сервісному обслуговуванню.
Вибір оптимальних каналів збуту. Для більшості ринків фізична чи психологічна відстань
між виробником та кінцевими споживачами така, що ефективне узгодження попиту та пропозиції
потребує наявності посередників. Необхідність збутової мережі обумовлена нездатністю виробника
прийняти на себе всі обов’язки та функції, що пов’язані з вимогами вільного обміну відповідно
очікуванням потенційних споживачів. Звернення до посередників означає для підприємства втрату
контролю над певними елементами процесу комерціалізації. Для підприємств вибір збутової мережі,
тобто каналів розподілу, є стратегічним рішенням, яке повинно бути сумісним не тільки з очікуваннями
у цільовому сегменті, але і з власними цілями суб’єктів господарювання. Основними причинами, що
обумовлюють використання посередників, є, по-перше, те, що організація процесу товароруху
потребує наявності певних фінансових ресурсів, по-друге, створення оптимальної системи товароруху
передбачає наявність відповідних знань і досвіду у сфері кон’юнктури ринку свого товару, методів
торгівлі і розподілу [8, c. 266].
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Кадрове забезпечення збутової діяльності підприємства. При здійсненні збутової
діяльності керівництву підприємства варто звертати увагу на правильність підбору, навчання та
мотивації персоналу, що бере участь у збутовій діяльності підприємства. Хороший результат збутової
діяльності залежить від низки факторів, проте одним із визначальних є персонал, що представляє
товар на ринку (працівники відділу збуту, посередники, продавці товару, працівники після продажного
обслуговування та ін.). Найбільшу увагу варто звертати на продавців товару, адже вони
представляють продукцію покупцеві, а тому повинні володіти хорошими навиками продажу,
представлення товару, бути добре вмотивовані та обізнані щодо продукції, яку вони продають.
Фінансовий супровід збутової діяльності підприємства. У процесі руху товару від
виробника до споживача часто виникають ситуації, коли необхідно здійснювати фінансовий супровід
збутової діяльності, а саме: оплачувати купівлю приміщення для складування продукції, купівля або
оренда торгових площ, оплата посередникам за транспортування продукції та ін., тому необхідно
планувати імовірні фінансові витрати. Фінансовий супровід збутової діяльності дає можливість
підприємству швидко, якісно та у встановлені терміни перемістити товар на місця реалізації продукції.
Системність збутової діяльності підприємства. Управління збутовою діяльністю
підприємства вимагає системності, тобто такої форми організації збуту, при якій дотримується єдність
та послідовність операцій зі збуту продукції . Системність збутової діяльності відбувається у певному
порядку – за етапами та у взаємозв’язку один з одним усіх учасників збутової діяльності, а не
відокремлено.
Згідно з Філософським енциклопедичним словником, метод – це систематизований спосіб
досягнення теоретичного чи практичного результату, розв’язання проблем чи одержання нової
інформації на основі певних регулятивних принципів пізнання та дії, усвідомлення специфіки
досліджуваної предметної галузі і законів функціонування її об’єктів [9]. Метод (грец. methodos –
спосіб пізнання) вважається способом досягнення мети, сукупністю прийомів, заходів, шляхів,
принципів та операцій теоретичного й практичного пізнання дійсності [1, c. 85; 10, с. 14; 11, c. 6].
Дослідження особливостей управління збутової діяльності підприємств необхідно здійснювати
на основі методів, що наведені на рис.1 відповідно до рівнів пізнання. На першому рівні дослідження
проводяться на основі методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції.
Аналіз як метод пізнання управління збутовою діяльністю підприємств здійснюється шляхом
розчленування його на складові частини та дослідження цих складових.
Синтез виступає як метод об’єднання за певними правилами окремих елементів управління
збутовою діяльністю підприємства в єдине ціле з заданими властивостями.
Метод дедукції є вичлененням часткового із загального шляхом логічного умовиводу за
певними правилами, застосовуваними до загальних характеристик управління збутовою діяльністю
підприємства.
Метод індукції є виведенням загальних тверджень шляхом логічного умовиводу за певними
правилами, застосованими до відомих одиничних фактів щодо управління збутом підприємства.
Другий рівень методів дослідження дає можливість на більш глибинному рівні описати
особливості управління збутовою діяльністю підприємства. Так, гіпотетичний метод, застосування
якого починається з формулювання певного судження про причину, що викликала (це може бути
зниження ефективності збуту продукції підприємства або ін.) так званий наслідок, яке іменують
гіпотезою, із подальшим умовиводом, за допомогою якого висунута гіпотеза або підтверджується, або
спростовується.
Аксіоматичний метод, застосування якого починається з висунення певних вихідних
припущень щодо факторів, які впливають на управління збутовою діяльністю підприємства, істинність
яких приймається без доведення і які називаються постулатами, далі формується умовивід, за
допомогою якого отримуються нові наукові результати.
Історичний метод є методом дослідження об’єктів, процесів і явищ, які пов’язані із
управлінням збутовою діяльністю підприємства, що розвиваються в хронологічному порядку.
Метод моделювання починається з побудови моделей (натурних, фізичних, математичних чи
кібернетичних) процесів в управлінні збутом підприємства, адекватних чи еквівалентних процесам
товароруху, та заміни досліджень на моделі і завершується приведенням результатів, отриманих
моделюванням, до умов функціонування підприємства.
До наступного рівня методів дослідження слід віднести метод системного аналізу, що
застосовується при теоретичних дослідженнях особливостей управління збутовою діяльністю
підприємства та метод експериментальних досліджень, що можуть застосовуватись при дослідженнях
місткості ринку, реакції споживачів на зміни способів збуту, зміни каналів збуту та ін.
Системний аналіз, при дослідженні специфіки управління збутовою діяльністю підприємства,
проводиться у відповідності з певними правилами та включає 5 етапів, а саме:
а) на I етапі здійснюється постановка завдання дослідження та встановлення критеріїв оцінки
отриманих у подальшому результатів;
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б) на II етапі проводиться виділення об’єкта дослідження із оточуючого зовнішнього
середовища, побудова його структури та визначення характеру взаємодії цього об’єкту з оточуючим
його зовнішнім середовищем;
в) на III етапі відбувається побудова математичних моделей для опису процесів, які пов’язані із
збутом продукції, придатних для оцінки нинішнього чи попереднього станів, або для управління
процесами збуту продукції чи прогнозування їх майбутніх значень;
г) на IV етапі аналізуються процеси управління збутом підприємства, з використанням
синтезованих математичних моделей;
д) на V етапі, який є заключним, відбувається оптимізація характеристик чи параметрів
управлінських процесів щодо збутової діяльності з застосуванням встановлених на першому етапі
критеріїв і визначених на третьому етапі математичних моделей та дотриманням заданих на другому
етапі обмежень і урахуванням результатів аналізу, отриманих на четвертому етапі.
Що ж до виконання експериментальних наукових досліджень щодо управління збутовою
діяльністю підприємства, то у відповідності з усталеною практикою вони проводяться в п’ять етапів, а
саме:
а) на I етапі визначається цілеспрямованість експериментального дослідження та необхідність
формування спеціальних зовнішніх впливів на управління збутом, тобто встановлення чи воно є
способом підтвердження або спростування гіпотез, чи воно є способом створення бази даних, і чи
достатньо лише пасивно спостерігати за процесами, які нас цікавлять, чи потрібно активно впливати
на процеси управління збутом;
б) на II етапі проводиться розроблення плану проведення експерименту із застосуванням теорії
їх оптимального планування;
в) на III етапі формуються вимоги до засобів вимірювання параметрів управління збутом та їх
вибір;
г) на IV етапі здійснюється безпосереднє проведення експерименту з фіксацією його
результатів;
д) на V етапі відбувається обробка результатів експериментальних досліджень.
На найвищому рівні методів дослідження виступає діалектичний метод, котрий базується на
трьох філософських законах – законі єдності та боротьби протилежностей, законі переходу кількості в
якість та законі заперечення, які можуть проявлятись поодинці, парами і усі три одночасно. Діалектичний
метод дослідження проблематики управління збутовою діяльністю підприємства дає змогу обґрунтувати
причинно-наслідкові зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечливість між сутністю і
явищем, змістом і формою, об’єктивністю в оцінюванні дійсності. Даний метод дослідження допомагає
виявити смисл наукової діяльності та її взаємозв’язки з іншими сферами, які безпосередньо та
опосередковано пов’язані з управлінням збутовою діяльністю підприємства.
Наведені на рис. 1 способи наукового дослідження управління збутовою діяльністю підприємств
застосовуються в залежності від того, який параметр або напрямок збуту та управління ним
досліджується. Визначені способи дослідження дають відповідь на питання “як (яким чином)” можна
дослідити проблематику управління збутовою діяльністю підприємства (спостерігаючи, вимірюючи,
порівнюючи, розраховуючи та ін.), а тому потребують деякого пояснення. Так, спостереження, як
спосіб пізнання особливостей управління збутовою діяльністю відбувається об’єктивно без втручання
у його процеси.
Вимірювання застосовується як спосіб визначення чисельного значення величини збуту
продукції підприємства шляхом порівняння з попереднім значенням чи у порівнянні фактичної
величини із планом. Спосіб порівняння застосовується для встановлення загального значення чи
розходжень в окремих параметрах, які стосуються збуту продукції підприємства.
Для визначення чисельного значення величини збуту продукції застосовується спосіб
розрахунку шляхом виконання математичних дій за відомими співвідношеннями, що зв’язують
параметри збуту з параметрами їхніх режимів функціонування (витратами та ін.).
Абстрагування виступає як спосіб виділення основних властивостей управління збутовою
діяльністю підприємства шляхом їх виокремлення із другорядних. Ідеалізація як спосіб пізнання
використовується для заміни його реальних характеристик ідеальними, котрі у природі бути не
можуть, але наближення до яких для підприємства є бажане чи, навпаки, небажане.
Конкретизація є способом руху під час дослідження управління збутом від загального до
конкретного, а узагальнення є виділенням головного поняття або головного результату із множини усіх
понять чи результатів, які вибудовуються в процесі збутової діяльності підприємства. Спосіб
еквівалентування є представленням одного параметру збутової діяльності іншим, у якомусь сенсі
рівноцінним, який може відрізнятись лише масштабом і (або) розмірністю.
Умовивід виступає як спосіб міркування, за допомогою якого від одного або кількох вихідних
висловлювань (суджень) щодо управління збутовою діяльністю, які щось стверджують або
заперечують, і які можуть бути істинними або хибними, застосовуючи певні правила доведення,
переходять до нового висловлювання (судження), котре теж може бути істинним або хибним.
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Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження визначено, що до
методологічних засад управління збутовою діяльністю підприємства варто віднести: наявність та
відповідність товару потребам споживачів; інфраструктурне забезпечення; інформаційне
забезпечення збутової діяльності підприємства; вибір оптимальних каналів збуту; кадрове
забезпечення збутової діяльності підприємства; фінансовий супровід збутової діяльності
підприємства; системність збутової діяльності. При вивченні проблем управління збутовою діяльністю
необхідно використовувати методи чотирьох рівнів: 1) аналіз, синтез, індукція, дедукція; 2)
аксіоматичний, гіпотетичний, історичний, моделювання; 3) системний аналіз, експеримент; 4)
діалектичний метод. Методологія наукового дослідження управління збутовою діяльністю
підприємства потребує загального підходу із застосування методологічних засад, методів, способів та
принципів, які дають можливість найповніше дослідити та охарактеризувати особливість управління
збутовою діяльністю кожного окремого підприємства, що не залежить від галузі функціонування
підприємства та специфіки продукції.
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Іваночко Н. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Дослідження має на меті обґрунтування методологічних основ управління збутовою діяльністю
підприємств; розкриття особливостей методології, методів, способів та принципів дослідження питання
управління збутовою діяльністю підприємства.
Методика дослідження. У роботі використовувались загальнонаукові методи: теоретичного узагальнення
– для обґрунтування сутності методології управління збутовою діяльністю, системного аналізу – для
структуризації методів, способів та принципів наукового дослідження управління збутом.
У цілому методика дослідження ґрунтувалась на загальноприйнятих методах економічних досліджень.
Інформаційною базою роботи стали праці вітчизняних та закордонних науковців.
Результати. Розглянуто поняття “методологія” i “метод”, а також розкрито його сутність і необхідність по
відношенню до управління збутовою діяльністю підприємств, обґрунтовано принципи наукових досліджень
збутової діяльності. У роботі визначено методологічні засади щодо управління збутовою діяльністю підприємств
та розкрито принципи наукового дослідження збутової діяльності підприємств.
Наукова новизна. Вперше визначено методологічні основи щодо управління збутовою діяльністю;
розкрито наукові методи дослідження збутової діяльності та описано способи наукового дослідження збутової
діяльності.
Практична значущість Отримані результати дослідження сприяють вирішенню проблем збутової
діяльності та можуть бути використані в практичній діяльності аграрних підприємств.
Ключові слова: збут, збутова діяльність, методологія, методи дослідження, способи дослідження,
принципи наукового дослідження, системний аналіз.
Ivanochko N. V. THE METHODOLOGICAL BASES OF MANAGEMENT SALES ACTIVITIES OF
ENTERPRISES
Purpose. The research aims to study methodological foundations of management sales activity of enterprises;
disclosure features methodology, methods, techniques and principles research on the management sales activity of
enterprise.
Methodology of research. In work were used scientific methods: theoretical generalization – to substantiate the
methodology of sales activity management, the system analysis we used during structuring methods, techniques and
principles of scientific research management marketing.
In general, the method of investigation was based on accepted methods of economic research. The works of
domestic and international scientists were the informative base of the article.
Findings. The article deals with the notion of “methodology” and “method”, their essence and necessity with
respect to the management sales management businesses proved principles of marketing research . In work the
methodological principles for the management of sales management enterprises and scientific research reveals
principles of marketing activity
Originality. The first time identified the methodological basis for the management of sales management; solved
scientific methods of marketing activities; describes how research and marketing research; principles of management
sales management enterprises.
Practical value. The results of research contribute to solving the problems of sales activity and can be used in
the practice of agricultural enterprises.
Key words: sales, sales management, methodology, research methods, research methods, principles of
scientific research, systems analysis.
Иваночко Н. В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Исследование имеет целью обоснования методологических основ управления сбытовой
деятельностью предприятий: раскрытие особенностей методологии, методов, способов и принципов
исследования вопросов сбытовой деятельности.
Методика исследования. В работе использовались общенаучные методы: теоретического обобщения –
для обоснования сущности методологии управления сбытовой деятельностью, системного анализа – для
структуризации методов, способов и принципов научного исследования управления сбытом.
В целом методика исследования основывалась на общепринятых методах экономических исследований.
Информационной базой работы стали труды отечественных и зарубежных ученых.
Результаты. Рассмотрены понятия “методология” i “метод”, а также раскрыто его сущность и
необходимость по отношению к управлению сбытовой деятельностью предприятий, обоснованы принципы
научных исследований сбытовой деятельности. В работе определены методологические основы по управлению
сбытовой деятельностью предприятий.
Научная новизна. Впервые определены методологические основы по управлению сбытовой
деятельностью; раскрыто научные методы исследования сбытовой деятельности; описано способы научного
исследования сбыта и выделены принципы исследования вопросов управления сбытовой деятельностью
предприятий.
Практическая значимость. Полученные рузультаты исследования способствуют решению проблем
сбытовой деятельности и могут быть использованы в практической деятельносты аграрних предприятий.
Ключевые слова: сбыт, сбытовая деятельность, методология, методы исследования, способы
исследования, принципы научного исследования, системный анализ.
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НОВЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Постановка проблемы. Современный уровень развития экономических отношений и условий
функционирования предприятий обуславливает необходимость совершенствования подходов к
планированию их деятельности. Основой постановки планирования в практической деятельности
большинства предприятий сегодня является бюджетирование. Однако, многочисленные проблемы,
связанные с применением традиционного бюджетирования, обусловили его дальнейшее развитие. В
результате сформировались две концепции безбюджетного управления (Beyond Budgeting) и
улучшенного бюджетирования (Better Budgeting), которые в дальнейшем стали основой создания и
развития стратегического бюджетирования [7]. При этом, на сегодняшний день, тема стратегического
бюджетирования изучена крайне недостаточно, что значительно усложняет возможности его
распространения в практической деятельности предприятий.
Анализ последних исследований и публикаций. Научный анализ литературы [2; 5-6; 8-9],
посвященной вопросам стратегического бюджетирования, показал, что имеющиеся научные
публикации носят одноаспектный характер, не отражают единый обоснованный взгляд на
осмысление стратегического бюджетирования. С другой стороны, публикации практического
характера говорят о необходимости системного рассмотрения данного вопроса, так как существует
потребность в его понимании для деятельности предприятий. Один из нерешенных вопросов
заключается в том, что на сегодняшний день нет единого мнения среди ученых и практиков, какие
технологии Better и Beyond Budgeting относятся к стратегическому бюджетированию [7], не выработан
обоснованный подход к применению стратегического бюджетного планирования, отвечающий
современным требованиям управления.
Постановка задания. Целью статьи является обоснование научно-методических положений
по разработке подхода к стратегическому бюджетному планированию деятельности предприятия на
основании интеграции технологий улучшенного бюджетирования и безбюджетного управления.
Изложение основного материала исследования. Стратегическое бюджетное планирование
является эволюционным этапом развития бюджетирования, его адаптации к современным
требованиям, предъявляемым к управлению деятельности предприятия. Исследования показывают,
в рамках концепции стратегического бюджетирования могут быть сформированы разнообразные
подходы к стратегическому бюджетному планированию на предприятии, сочетая всевозможные
технологии улучшенного бюджетирования и безбюджетного управления между собой с целью
повышения результативности планирования при совместном использовании [7].
Как нами было отмечено ранее, на сегодняшний день нет единого мнения среди ученых, какие
технологии Better и Beyond Budgeting относятся к стратегическому бюджетному планированию.
Согласно работам В. П. Савчука и В. Неудачина [6; 9] стратегическое бюджетирование предполагает
введение системы сбалансированных показателей BSC в бюджетирование предприятия, базируется
на системе двойной петли, то есть прохождение информации происходит сверху вниз, а затем, снизу
вверх, обеспечивая обратную связь. Тем самым в управлении предприятием формируются основы
перехода к интерактивному планированию. Т. Г. Рыжакина [8] также полагает, что стратегическое
бюджетирование должно быть реализовано через соединение системы бюджетирования предприятия
с BSC. В работе Науменко Р. П. [6] рассматривается стратегическое бюджетирование через
технологию процессно-ориентированного бюджетирования, предусматривающую реализацию
стратегии предприятия как непрерывного процесса внедрения планов в соответствии с принятыми
бюджетами. Однако в зарубежных источниках, процессно-ориентированное бюджетирование
рассматривается лишь как одна из технологий улучшенного бюджетирования. Обобщающий
результат данных исследований, на наш взгляд, отражает работа Вербы В. А. [3], которая не
рассматривает вопросы стратегического бюджетирования, но делает вывод о том, что внедрение
процессно-ориентированного бюджетирования является квинтэссенцией применения процессноориентированного управления предприятием, уже на базе внедрения BSC, процессноориентированного управления (АВМ) и системы учета и управления затратами по видам
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деятельности (АВС). То есть подчеркивает необходимость совместного применения различных
технологий безбюджетного управления и улучшенного бюджетирования.
Кроме того, наличие других разнообразных технологий в рамках развития концепций Beyond и
Better Budgeting, решающих как частные, так и общие проблемы планирования, контроля и
координации деятельности предприятия, свидетельствует о том, что концепция стратегического
бюджетирования может лежать в основе различных походов стратегического бюджетного
планирования, сочетая всевозможные технологии между собой, с целью повышения
результативности планирования при совместном использовании.
Положения безбюджетного управления и улучшенного бюджетирования, трансформируясь в
единую концепцию стратегического бюджетирования, через совокупность разработанных технологий,
должны обеспечить соответствие подхода к управлению деятельности (в том числе планированию)
современным требованиям. Проведенные исследования показывают, что в основу нового подхода к
стратегическому бюджетному планированию на предприятии должны быть заложены следующие
положения,
обеспечивающие
выполнение
современных
требований,
предъявляемых
к
планированию: система бюджетирования предприятия должна стать частью процесса реализации его
стратегии и миссии, ориентироваться на максимизацию стоимости предприятия, его ценности для
собственников и инвесторов; как важнейшая составляющая управления, бюджетное планирование
должно быть ориентировано на оптимизацию и усовершенствование бизнес-процессов, то есть
предусматривать переход к процессному управлению деятельностью предприятия.
Выполнение вышеупомянутых требований, по нашему мнению, возможно на основе синтеза
управленческих технологий: процессно-ориентированного бюджетирования (ABB), сбалансированной
системы показателей (BSC) и ценностно-ориентированного менеджмента (VBM). Необходимо
отметить, что данные технологии ориентированы на реорганизацию системы управления
предприятия через оптимизацию организационной структуры, пронизывая все уровни и процессы.
ABB – ориентированно на построение бюджетов по бизнес-процессам, а не по функциям, тем самым
направлено на реализацию процессного подхода к управлению. BSC – обеспечивает подчинение
системы планирования реализуемой предприятием стратегии. VBM – ориентирует систему
бюджетного планирования на максимизацию стоимости предприятия, его ценности для
собственников и инвесторов. Также, BSC и ABB являются технологиями управления, основанными на
процессном подходе, что, в свою очередь, упростит их совместное применение. Кроме того, с целью
повышения эффективности процесса планирования в целом, целесообразно дополнить интеграцию
технологий ABB, BSC и VBM другими из инструментария безбюджетного управления и улучшенного
бюджетирования, так как многообразие и разноплановость решаемых ими задач позволяет
использовать различные технологии в процессе планирования на каждом из его этапов (рис. 1).
Например, скользящие прогнозы и информационные системы (Enterprisewide Information Systems и
Rolling Forecasts) расширяют возможности менеджмента по корректировке планов в зависимости от
изменения условий функционирования, устраняя жесткую привязанность к установленным значениям
показателей. Технологии бенчмаркинга, бюджетирование с нуля (ZBB), модели управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM) являются инструментом, повышающим результативность
планирования на этапе формирования его информационной базы, проведения анализа состояния
предприятия, определения инвестиционных возможностей и разработки стратегии.
Как известно, эффективное планирование должно предусматривать комплексное улучшение всей
деятельности предприятия. Этого можно достичь при условии, когда система управления включает и
финансовые, и нефинансовые показатели [4]. Поэтому менеджмент предприятия должен располагать
теми и другими показателями, способными отразить происходящие изменения. Таким образом, при
постановке стратегического бюджетного планирования нужно учесть данное условие. Но в силу того,
что система бюджетирования является финансовой составляющей управления, предлагается
качественные показатели попытаться отразить через количественные. Отобранные показатели должны
пронизывать все уровни бюджетирования от операционных бюджетов, в которых допустимы
количественные натуральные измерители, до мастер бюджета предприятия (чисто финансовый
документ), отражая, с одной стороны, эффективность выполняемых бизнес-процессов, с другой
стороны, выполнение задач, связанных с реализацией стратегии предприятия. Измерители
эффективности бизнес-процессов должны быть ориентированы на будущее развитие предприятия и
связаны с созданием стоимости. Поэтому при объединении BSC, ABB, и VBM необходимо ключевые
показатели и характеристики стратегического развития предприятия перевести в плоскость системы
бюджетирования, при этом, планировать их требуемый размер и по предприятию в рамках основных
бюджетов компании, по отдельным структурным подразделениям предприятия, в бюджетах по центрам
прибыли или процессной ответственности, по продуктам или бизнес-процессам в рамках операционных
бюджетов, обеспечивая ресурсную составляющую выпуска планового объема продукта.
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1. Анализ состояния и инвестиционных возможностей
предприятия, внешней среды деятельности

ZBB, CRM, ABB, Benchmarking

2. Разработка стратегии предприятия – определение
долгосрочных целей деятельности и выбор наиболее
эффективных способов их достижения

VBM, SBM, ABB, BSC, Rolling forecasts
and budgets, Enterprisewide Information
Systems и Rolling Forecasts

3. Разработка текущих планов с целью обеспечения
финансирования
деятельности
компании
и
эффективного использования денежных средств

VBM, SBM, ABB, BSC

4. Корректировка, увязка и конкретизация текущего
плана путем разработки оперативных планов

ABM, ABB, BSC, CRM, Rolling forecasts
and budgets, Enterprisewide Information
Systems и Rolling Forecasts

5. Сопоставление
фактических
результатов
деятельности предприятия с запланированными
показателями, выявление причин отклонения от
плановых показателей

VBM, SBM, ABB, BSC, CRM

Рис. 1. Применение технологий стратегического бюджетирования в процессе
планирования предприятия
Источник : разработано автором
Исследование теоретических основ и методических аспектов применения технологий BSC,
ABB, и VBM [1; 4; 10] показало, что базой разработки и применения стратегического бюджетного
планирования должно стать процессно-ориентированное бюджетирование, в систему центров
прибыли и процессной ответственности которого вводится инструментарий BSC и VBM. На рис. 2
представлена структурно-логическая процедура реализации подхода к стратегическому бюджетному
планированию на основе интеграции технологий ABB, BSC и VBM.
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Видение и формулировка миссии предприятия
Цели, в т.ч. основные: объем продаж; количество новых
услуг или рынков; затраты; качество; уровень
обслуживания клиентов

Требования рынка и
его анализ, в т.ч.
установление рыночный
цены продажи
продукции предприятия

СТРАТЕГИЯ
и разработка
BSC

Постоянный
мониторинг
результатов
деятельности,
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Рис. 2. Структурно-логическая процедура реализации подхода стратегическому
бюджетному планированию деятельности предприятии
Источник : разработано автором

Таким образом, в основу создания нового подхода к стратегическому бюджетному планированию
заложена интеграция ABB, BSC и VBM, а имеющиеся в его арсенале другие управленческие технологии
повысят результативность планирования деятельности на различных этапах.
Выводы из проведенного исследования. Обоснован новый подход к стратегическому
бюджетному планированию деятельности предприятия, базирующийся на интеграции процессноориентированного бюджетирования, сбалансированной системы показателей и ценностноориентированного менеджмента, а также, предполагающий использование других технологий
улучшенного бюджетирования и безбюджетного управления в планировании с целью повышения
эффективности его применения на предприятии.
В рамках подхода к стратегическому бюджетному планированию деятельности предприятия
разработана структурно-логическая процедура его реализации, которая отражает организационноэкономические взаимосвязи интеграции технологий процессно-ориентированного бюджетирования,
сбалансированной системы показателей и ценностно-ориентированного менеджмента, как базовых
элементов, в рамках разработанного подхода.
Предложенный подход к стратегическому бюджетному планированию деятельности
предприятия позволит создать единую современную платформу планирования, координации и
контроля, охватывающей стратегический, текущий и оперативный уровень управления.
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Проведенные исследования являются лишь одним из первых шагов на пути полноценного
осмысления и создания основы внедрения стратегического бюджетного планирования деятельности
предприятия. Открытыми остаются множество вопросов, например, такие как: обоснование системы
стратегических ориентиров для предприятий, отвечающей трем основным технологиям, заложенным
в основу подхода – ABB, BSC, и VBM, а также, учитывающей отраслевую специфику деятельности и
уровни системы бюджетирования предприятия.
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Бабашов Р.А. НОВЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель – обоснование научно-методических положений по разработке подхода к стратегическому
бюджетному планированию деятельности предприятия на основании интеграции технологий улучшенного
бюджетирования и безбюджетного управления.
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Методика исследования. В ходе исследования использованы методы абстрагирования, синтеза,
сравнения при обосновании базовых технологий стратегического бюджетного планирования деятельности
предприятия; формальной логики, систематизации и обобщения для разработки структурно-логической
процедуры реализации подхода по стратегическому бюджетному планированию деятельности предприятия.
Результаты. Сформулированы положения, обеспечивающие соответствие стратегического бюджетного
планирования деятельности предприятия современным требованиям. Обоснован новый подход к
стратегическому бюджетному планированию деятельности предприятия, базирующийся на интеграции
процессно-ориентированного бюджетирования, сбалансированной системы показателей и ценностноориентированного менеджмента, а также предполагающий использование других технологий улучшенного
бюджетирования и безбюджетного управления в процессе планирования деятельности предприятия с целью
повышения его эффективности. Разработана структурно-логическая процедура реализации подхода
стратегическому бюджетному планированию деятельности предприятия.
Научная новизна. Получили дальнейшее развитие теоретические и методические положения
стратегического бюджетирования как современной концепции постановки планирования, координации и контроля
управленческих решений в рамках реализуемой предприятием стратегии, интересов собственников в условиях
перехода к процессному подходу в управлении.
Практическая значимость. Новый подход к стратегическому бюджетному планированию направлен на
повышение эффективности процесса планирования на предприятиях, обеспечение его непосредственной связи
с реализуемой стратегией, соответствие процесса планирования на предприятии новому уровню развития
экономических отношений.
Ключевые слова: стратегическое бюджетное планирование, интеграция, процессно-ориентированное
бюджетирование, сбалансированная система показателей, ценностно-ориентированный менеджмент.
Babashov R.A. NEW APPROACH TO STRATEGIC BUDGET PLANNING Of ENTERPRISE ACTIVITY
Purpose is justification of scientific and methodological provisions for the development of a strategic approach to
budget planning based on the integration of better и beyond budgeting technology.
Methodology of research. There are abstraction, synthesis, comparison methods. These used for justifying the
basic technologies of strategic budget planning. Methods formal logic, systematization and generalization used for the
development of structural and logical procedures for implementing the approach to strategic budget planning of the
enterprise activity.
Findings.Thesis defined to ensuring compliance with the strategic planning budget of the enterprise activity to
modern requirements. A new approach to strategic budget planning justified. It base on the integration of activity-based
budgeting, balanced scorecard and value-based management, as well as involving the use of other better и beyond
budgeting technologies in the planning process of the company. The structural and logical procedure of implementation
of the strategic budgeting approach in the enterprise is given.
Originality. Theoretical and methodical aspects of strategic budgeting is developed as a modern concept of
staging the planning, coordination and supervision of management decisions, as part of company strategy, the interests
of the owners? in the transition to the process approach to management.
Practical value. A new approach to strategic budget planning aimed at improving the efficiency of the planning
process in enterprises. It provides a connection the planning with the implemented strategy.
Key words: the strategic budget planning, integration, activity-based budgeting, balanced scorecard, value-based
management.
Бабашов Р.А. НОВИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Мета – обґрунтування науково-методичних положень щодо розробки підходу до стратегічного бюджетного
планування діяльності підприємства на підставі інтеграції технологій поліпшеного бюджетування та
безбюджетного управління.
Методика дослідження. У ході дослідження використані методи абстрагування, синтезу, порівняння при
обґрунтуванні базових технологій стратегічного бюджетного планування діяльності підприємства; формальної
логіки, систематизації та узагальнення для розробки структурно-логічної процедури реалізації підходу щодо
стратегічного бюджетного планування діяльності підприємства.
Результати. Сформульовані положення, що забезпечують відповідність стратегічного бюджетного
планування діяльності підприємства сучасним вимогам. Обґрунтовано новий підхід до стратегічного бюджетного
планування діяльності підприємства, що базується на інтеграції процесно-орієнтованого бюджетування,
збалансованої системи показників та ціннісно-орієнтованого менеджменту, а також, що припускає використання
інших технологій поліпшеного бюджетування та безбюджетного управління в процесі планування діяльності
підприємства з метою підвищення його ефективності. Розроблена структурно-логічна процедура реалізації
підходу до стратегічного бюджетного планування діяльності підприємства.
Наукова новизна. Одержали подальший розвиток теоретичні та методичні положення стратегічного
бюджетування як сучасної концепції постановки планування, координації та контролю управлінських рішень в
рамках реалізованої підприємством стратегії, інтересів власників в умовах переходу до процесного підходу в
управлінні.
Практична значимість. Новий підхід до стратегічного бюджетного планування спрямований на
підвищення ефективності процесу планування на підприємствах, відповідність процесу планування на
підприємстві новому рівню розвитку економічних відносин.
Ключові слова: стратегічне бюджетне планування, інтеграція, процесно-орієнтоване бюджетування,
збалансована система показників, ціннісно-орієнтований менеджмент.
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НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ
МІКРОСЕРЕДОВИЩА ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА
Постановка проблеми. Вихідним етапом формування стратегій розвитку не тільки окремого
суб’єкта господарювання, але й територіального утворення (міста, регіону, країни) є ідентифікація
чинників зовнішнього середовища, у якому воно функціонує. Саме комплексна оцінка чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища міста, а за її результатами - стратегічний аналіз, дозволяють
коректно визначити напрямки майбутнього розвитку в рамках відповідної моделі територіального
розвитку.
Очевидно, що кожен із чинників має свою міру впливу на розвиток міста, а також свої кількісні
показники, завдяки яким можна встановити причинно-наслідкові зв’язки цього впливу на елементи
внутрішнього середовища міста та визначити набір інструментів, які необхідно застосовувати для
розробки та реалізації стратегій розвитку міста. Органи місцевої влади міста не можуть прямо
впливати на чинники зовнішнього маркетингового макросередовища, їх завдання полягає у вивченні,
ідентифікації, аналізі та прогнозуванні стану та розвитку чинників, а також інформуванні наступних
рівнів владної ієрархії про стан внутрішнього маркетингового середовища, розробку пропозицій щодо
зміни чинників зовнішнього маркетингового середовища. У той же час, мікрорівень міського
середовища в деякій мірі входить в контрольовану зону. Мікрорівень або мікросередовище
(«середовище завдань», «безпосереднє оточення», «проміжне середовище», «середовище прямого
впливу») включає тих юридичних та фізичних осіб регіону, які мають певні відносини з містом у
процесі його функціонування та муніципальними органами управління у процесі його діяльності
(конкуренти, споживачі (внутрішні суб’єкти міста), партнери, постачальники, контактні аудиторії, органи
влади вищого рівня, державні установи). Оскільки, ці чинники безпосередньо стосуються конкретного
міста та його можливостей, вони не тільки впливають на розвиток міста, але й певною мірою
потрапляють під його вплив, що визначає важливість та актуальність грамотної та виваженої оцінки їх
впливу, а потім розробки заходів нівелювання загроз та використання можливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У свій час академік М. Долішній та професор
С. Злупко [6] цілком слушно порушували питання про необхідність створення нової науки –
регіонології, яка прийме на себе узагальнення та оцінку процесів, що відбуваються в регіоналістиці,
систематизує, класифікує, узагальнює чинники територіального розвитку, розкриє змістовну суть змін
у функціях, методах, технологіях (у тому числі маркетингових) територіального управління в сучасних
умовах. Сьогодні цю ідею разом зі вченими львівської школи регіональної економіки підтримуємо і ми.
Питання, які торкаються суті та структури зовнішнього середовища територіальних утворень,
методики його аналізу та оцінки чинників досліджувалися у роботах: А. Гапоненко [5], О. Карого [7],
Л. Ковальської [8], А. Мельник та Г. Монастирського [9], В. Філонича [18], Т. Сачук [16], О. Панкрухіна
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[11], К. Фляйшнера та Б. Бенсусана [19], рекомендаціях проекту TASIS [14]. У свої працях ми також
акцентували увагу на актуальності чинникового підходу до формування стратегій розвитку міста [1-4;
22]. Відсутність комплексного дослідження чинників зовнішнього середовища міста формує ряд
проблем, пов’язаних з налагодженням партнерства органів місцевої влади з цільовими аудиторіями,
яке можливе тільки на основі врахування тенденцій змін не лише чинників загальної дії, традиційних
та істотних для світу та країни в цілому, пов’язаних з глобальними, загальнонаціональними та
регіональними процесами, але й специфічних чинників, включаючи чинники його взаємодії із сусідніми
містами, споживачами (внутрішніми суб’єктами міста), партнерами, постачальниками, контактними
аудиторіями (різні організації, діяльність яких напряму пов’язана із підтримкою розвитку міста, окремі
особи (стейкхолдери), які здатні впливати на розвиток територій), органами влади вищого рівня,
державними установами.
Постановка завдання. Метою статті є уточнення складу чинників мікросередовища сучасного
міста та визначення напрямків дослідження їх впливу при формуванні територіальних стратегій
розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Завдання стратегічного аналізу – вловити
специфіку моделей розвитку міста для роботи з цільовими аудиторіями з урахуванням
глобалізаційних, загальнонаціональних та регіональних процесів, розвивати те, що можна
запропонувати зовнішньому оточенню, – регіону, іншим містам, країні, міжнародній спільноті.
Незалежно від процесів, орієнтованих зовні, місту необхідна підтримка місцевого населення,
відвідувачів, місцевого бізнесу та місцевих інвесторів, тих, хто створює загальний клімат зростання та
базу розвитку міста. Тому за допомогою стратегічного аналізу місто може подивитися на себе з боку і
зовнішніх, і внутрішніх цільових аудиторій, зрозуміти, що їх цікавить сьогодні і що їм можна
запропонувати в майбутньому.
На початкових етапах відбувається ідентифікація, аналіз та ранжування стратегічних проблем
зовнішнього та внутрішнього середовища міста стосовно кожної із моделей розвитку міста. Керуючись
визначенням К. Фляйшнера та Б. Бенсусана [19, c. 127], аналіз умов навколишнього середовища міста
– це процес вивчення та моніторингу середовища з метою виявлення сьогоднішніх та майбутніх
позитивних (можливостей) та негативних (загроз) тенденцій, які можуть уплинути на здатність
муніципальних органів влади досягти поставлених цілей. Вплив зовнішніх чинників на місто та
діяльність органів місцевої влади може бути як прямим, так і опосередкованим, але в більшості
випадків запобігти цьому впливові немає змоги. Зовнішнє середовище для муніципального
середовища – це всі ті чинники, які знаходяться зовні та можуть впливати на нього.
Аналіз середовища здійснюється на трьох рівнях: 1) макрорівень або макросередовище не
підлягає контролю окремого міста (регіону, території, організації); 2) мікрорівень або мікросередовище
(«середовище завдань», «безпосереднє оточення», «проміжне середовище», «середовище прямого
впливу») включає тих юридичних та фізичних осіб регіону, які мають певні відносини з містом у
процесі його функціонування та муніципальними органами управління у процесі його діяльності. Ці
чинники безпосередньо стосуються конкретного міста та його можливостей і тому не тільки впливають
на розвиток міста, але й певною мірою потрапляють під його вплив; 3) внутрішнє середовище міста
представляє собою сукупність чинників ендогенного характеру, продукованих функціонуванням
самого міста, що безпосередньо підлягають управлінню та коригуванню залежно від потреби (цілей)
соціально-економічного розвитку території.
При розробці стратегій територіального розвитку доцільно здійснити дослідження чинників
мікросередовища міста, тобто оцінити його взаємодію із: конкурентами – містами, агломераціями,
іншими адміністративно-територіальними пунктами, чиї інтереси вступають в суперечності з
конкретним містом; споживачами – постійно та тимчасово проживаючим населенням в місті та поза
його межами, зокрема приміської зони, сусідніх територій, які фактично чи потенційно користуються
(можуть користуватись) благами міста, а також бізнесовим, інвестиційним та туристичним сегментами,
що виступають споживачами спеціально створеного муніципального продукту, постачальниками –
переважно юридичними особами, які здійснюють ресурсне, інформаційне, продовольче, фінансове та
інше забезпечення функціонування міста; територіальними органами виконавчої влади – обласними,
районними державними адміністраціями, іншими підвідомчими загальнодержавними органами влади
та їх територіальними представництвами, які здійснюють вплив на функціонування міста через
реалізацію регіональної політики; контактними аудиторіями – громадськими, конфесійними, творчими,
політичними, науковими, освітніми структурами – юридичними особами переважно некомерційного
типу, розташованими в регіоні, де знаходиться місто, що своєю діяльністю можуть впливати на його
функціонування.
Розглянемо окремі напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій
розвитку сучасного міста.
Конкуренти. Дослідження впливу зазначеного елемента мікросередовища передбачає оцінку
конкурентної ситуації на «ринку сусідніх міст», у перелік яких для міста Чернівці (відповідно до підходу
Державного комітету статистики України) входять наступні обласні центри: м. Вінниця, м. Івано-
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Франківськ, м. Львів, м. Рівне, м. Тернопіль, м. Ужгород, м. Хмельницький. Визначення чинників, які
забезпечують вигідне використання конкурентних позицій міста на основі співставлення основних
соціально-економічних показників міст-конкурентів, доцільно проводити за допомогою методики
ринкового позиціонування [20, c. 8].
До основних показників, які визначають активність розвитку міст у напрямку забезпечення
кращого рівня комфортності й умов проживання та одночасно можуть надати єдину базу для
статистичного порівняння [20], відносять: темпи приросту населення міста та його загальна
чисельність; темпи приросту введених в експлуатацію об’єктів житлової нерухомості в місті та рівень
забезпеченості житлом населення; темпи приросту прямих іноземних інвестицій та загальний обсяг
іноземних інвестицій на одного жителя міста; темпи приросту роздрібного товарообороту та загальний
обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одного жителя; темпи приросту реалізованих послуг
та загальний обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одного жителя, темпи приросту кількості
суб’єктів ЄДРПОУ та їх загальна чисельність.
На основі співставлення показників у кожному напрямку складаються схеми позиціонування на
базі класичної матриці БКГ із прямим шкалюванням (приклад на рис. 1).

Рис. 1. Схема позиціонування міст за критеріями приросту населення
Джерело : побудовано авторами

Аналіз схеми позиціонування міст демонструє існування безперечного лідера – м. Львів, яке має
найбільшу відносну частку серед «міст-сусідів» за абсолютною чисельністю населення (30,6%), але
при цьому характеризується низькими темпами приросту – (+0,004). Це визначає класичну позицію
«дійної корови», яку характеризує експлуатація вже існуючих показників при певній інертності розвитку
у цьому напрямку. Позиція м. Чернівці відносно м. Львів визначається як модель «знаки питання»,
оскільки місто має найвищі показники приросту населення серед міст-конкурентів (0,1), але при цьому
володіє досить малою відносною часткою – (10,3%). Така позиція може розглядатись як
перспективний напрямок для подальшого уточнюючого позиціонування. Необхідність більш чіткого
визначення конкурентної позиції м. Чернівці зумовлює деталізацію схеми позиціонування міста,
наприклад за індексом етнічної різноманітності населення.
Місто не повинне формувати свої стратегії у конкурентній боротьбі, копіюючи агресивні чи
наступаючі корпоративні стратегії. Вивчення конкурентів у муніципальному маркетингу – це швидше
бенчмаркінг (порівняння для визначення найкращої практики) та позиціонування (визначення своєї
унікальної позиції). Посилюються конкурентні позиції міста при його відкритості до товарів та суб’єктів
різних територій, можливості інвесторів як увійти, так і вийти з ринку при формуванні комплексних
туристичних продуктів тощо. Ризик локалізації міського і навіть регіонального розвитку, як правило,
супроводжується прагненням до монополізації регіональних ринків, діями місцевої влади щодо їх
економічного «відгородження» від конкурентного тиску з боку господарюючих суб’єктів інших регіонів.
Такі ризики у перспективі призводять до технічного та інноваційного «застою», згортання
коопераційних зв’язків, послаблення міжрегіональної економічної співпраці, а у довготривалому
періоді – до вичерпання наявних на місцевому рівні обмежених внутрішніх ресурсів розвитку та
економічної відсталості регіону.
Споживачі. Одним з визначних чинників цієї групи вважається зсув міських поколінь – поява
нових поколінь, що володіють новими світоглядними характеристиками та новими цінностями (рис. 2).
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«Ехо-бумери» (покоління Х)
1965-1981 р.н.
Змістовне поле
ЦІННОСТІ ПОКОЛІННЯ
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та креативний клас
Вища освіта та
мобільність зміни
роботи
Бренди, культура
торговельних
центрів (mall)
Бездротова
революція wellbing,
Wab 3.0
Креативний
простір, 24 години,
«new мобільність»

«Millenials» (покоління У)
1982-2001 р.н.
Змістовне поле

Покоління «техно»

Назва

Інтернет-покоління

Високий дохід, робота у
державних структурах, у
великих компаніях
Mall-культура,
символічне споживання

Бажане /
Престижне

Професійне та / або
кар’єрне зростання,
цінність визнання
Smart-споживання,
«розумні гроші»

Ринок потужностей з
виробництва
енергоресурсу
та
генерації
Ринок
праці,
місце
розвинутого
споживання,
міське
середовище

Відношення
до
технологій
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палива
енергетики

Відношення
до міста
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самореалізації, зона
вільної комунікації
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–
інтелектуальний клас
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кваліфікація,
соціальні мережі
Інвестиції в себе,
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Вікіноміка,
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Коворкінг, публічний
простір,
«третє
місце» – місце, що не
є ні роботою, ні
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Рис. 2. Ціннісні характеристики груп поколінь (1965-2001 р. н.) та їх вплив на міський
розвиток
Джерело : ЦСР «Північ-Захід» на основі даних опитувань 2006-2009 рр. AAP, Alcatel-Lucent company
Genesys, Economist IntelTgence Urit, Generate Insight, PPI AARP, Manpower Inc., StrategyCne, Zukunftsinstitut
GmoH, ГУ-ВШЭ, Free-lance.ru, ФОМ [21]

Активна фаза життя нових поколінь провокує зміни або навіть переформатування на ринках
освітніх послуг, праці, нерухомості, споживання, в індустрії розваг, у туристичній сфері, у сфері
охорони здоров’я тощо. За дослідженнями ЦСР «Північ-Схід», сьогодні відбувається завершення
етапу найбільшої активності покоління, народженого в період з 60-х до початку 80-х років XX століття,
і починається активний вихід «у велике життя» наступного покоління. Характерна для нових поколінь
мобільність робить прозорими межі між місцем роботи, публічним життям та житлом і вимагає значних
змін від міст, налаштування економіки та міських просторів під їх вимоги. При цьому через деякий час
(за який, можливо, цей процес не буде завершений) місту необхідно буде готуватися до приходу
нового покоління, що володіє новими (ще невідомими) характеристиками і вимогами.
Зростання чисельності пенсіонерів, зростання тривалості життя збільшує попит городян на
медичні послуги та висуває нові вимоги до системи охорони здоров’я. Україна має схожі проблеми з
країнами ЄС: зростання попиту на медичні послуги, підвищення якості медичних послуг за
необхідності стримувати зростання витрат на охорону здоров'я. Аналітики зазначають [15], що ці
обмеження привели до пошуку нових технологій підвищення якості послуг, у тому числі за рахунок
розширення можливостей споживчого вибору та підвищення ефективності надання послуг. Крім
реструктуризації власне лікувальної практики, це зачіпає житловий сектор міста (зростання потреби в
спеціалізованому житловому фонді) та систему розселення в цілому («Селища пенсіонерів», у тому
числі в районах з інклюзивними умовами). Розвиток освіти та охорони здоров’я необхідно розглядати
не тільки в контексті розвитку людського потенціалу. У сучасних умовах саме ці сфери міста часто
визначають як стратегічні пріоритети і стратегічний вибір міста. Освіта та / або охорона здоров’я
стають у багатьох зарубіжних містах однією з ключових галузей спеціалізації.
Комфортність міста для споживачів визначають показники середовищного та просторового
розвитку міста. Сучасний споживач «розбещений» комфортом європейських міст, тому місто повинно
орієнтуватися на забезпечення досягнення середньоєвропейських показників середовищного та
просторового розвитку. Сьогодні тільки за показником розміру якісної торговельної інфраструктури
м. Чернівці відповідає середньоєвропейським показникам. Показники забезпечення житлом,
інфраструктури гостинності, конгресно-виставкової діяльності, громадського харчування далекі від
показників Європи, що ставить під сумнів комфортність життя населення, комфортність умов
перебування відвідувачів, туристів, знижує оцінки іноземних інвесторів. З іншого боку, саме ці сфери
формують перспективні ніші для підприємницької діяльності та інвестування.
Постачальники. Особливості та специфіка поведінки муніципальних органів влади формує нові
форми та нову культуру взаємовідносин з постачальниками, в першу чергу з бізнесом, освітніми
закладами, інвесторами, підприємцями, державою (як з постачальниками людських та фінансових
ресурсів, матеріалів, обладнання, комплектуючих), засновану на довірі та позитивній репутації.
Специфіка цього елемента зовнішнього мікросередовища міста визначається обов’язковістю
тендерних процедур у державних закупівлях та наявністю природних монополій у постачанні
електричної енергії, місцевого телефонного зв’язку, централізованого водопостачання та

131

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2015[28]
Міжнародний науково-виробничий журнал

водовідведення, транспортуванні природного газу, універсальних послуг поштового зв’язку, послуги
користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об’єктами
інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування,
спеціалізовані послуги аеропорту. І теоретики, і практики вказують на велику кількість проблем для
міста, які викликають тендери.
Життєдіяльність міста визначається також постачанням товарів широкого вжитку з боку оптової
та роздрібної торговельної мережі. У м. Чернівці функціонування мережі об’єктів роздрібної торгівлі у
2010-2014 рр. характеризувалося зміною структури роздробу у бік збільшення магазинів
спеціалізованого формату, нарощуванням торговельних площ діючими магазинами, зростанням
частки мережних форматів, а також поступовим зменшенням частки об’єктів дрібнороздрібної та
позамагазинної торгівлі. Стрімкий розвиток мережних форматів несе в собі не тільки позитивні
моменти, пов’язані із забезпеченням платоспроможних потреб населення, зростанням роздрібного
товарообороту, створенням робочих місць для жителів міста, відрахуваннями до міського бюджету,
участь у спонсорських та доброчинних проектах міської ради, а й низку негативних чинників, що
формують загрози для міської економіки: консолідація основної маси пропозиції товарів в обмеженій
кількості збутових центрів, що є загрозою для продовольчої безпеки міста; прямий вплив на збут,
цінову політику та політику просування виробників; робота ритейлу з обмеженою кількістю
постачальників (переважно іноземних). Як результат – низький рівень представленості продукції
місцевого виробництва; практика нерівноправної взаємодії постачальників з ритейлерами, які можуть
бути визнані дискримінаційними або невигідними; уніфікація смаків, зміна естетичних, побутових та
кулінарних традицій через приблизно однаковий асортимент продукції практично в усіх країнах;
конкуренція для місцевих роздрібних підприємств; низький рівень співпраці з дрібними виробниками.
Партнери. Як зазначав О. Панкрухін [12], у маркетингу територій практично немає посередників у
чистому вигляді, хоча б у силу неминучості їх територіальної локалізації. Досить умовно до посередників
можуть бути віднесені наступні суб’єкти муніципального маркетингу: держава, органи влади та
громадські організації, асоціації обласного та державного рівня та їх представники; торговельнопромислові палати, центри міжнародної торгівлі, виставкові центри, ярмарки; транснаціональні та інші
багатотериторіальні суб’єкти бізнесу; різноманітні міжтериторіальні мережеві організаційні структури,
системні інтегратори; засоби масової інформації і комунікації; установи вищої та професійної освіти, які
не підпорядковуються муніципальним органам влади. Ми пропонуємо цю групу чинників
мікросередовища назвати «партнерами». Партнерство передбачає заміну відносин субординації на
встановлення партнерських відносин між органами влади та управління різного рівня – національними,
субнаціональними
(регіональними,
місцевими)
та
супранаціональними
(наднаціональними,
міждержавними, транскордонними) органами управління, так і між органами управління одного рівня,
але які займаються виконанням різних функцій, а також між державними органами, неурядовими
організаціями, що представляють громадськість і приватним сектором [17, с. 15].
Так, найбільшим недоліком туризму в м. Чернівці вважається короткий термін перебування груп
у місті, причиною якого є зациклення екскурсійних програм на невеликій кількості міських туристичних
об’єктів, ефективніше було б «продавати» ще й спільний регіональний продукт: 1) архітектуру,
розважальну інфраструктуру, заклади індустрії гостинності м. Чернівці; 2) туристичні об’єкти усієї
Чернівецької області, адже практично усі вони знаходяться в допустимій віддаленості від міста,
наприклад відстань до найбільш віддаленої зимової траси в с. Мигово всього 50 км, до найближчого в
сучасному туристичному комплексі «Сонячна долина» – 15 км, до Хотинської фортеці – 60 км.
Натомість остання включена в туристичні маршрути так, що туристи звідти прямують до м. Кам’янцяПодільського і залишаються там на ночівлю. Проаналізувавши туристичні маршрути, які пропонуються
в Угорщині, можна зазначити, що майже кожний тур у м. Будапешт обов’язково включає відвідування
провінції, забезпечуючи при цьому наповнення місцевих бюджетів, реалізацію місцевим
підприємствам народного промислу, доходи закладам харчування, але потім туристи повертаються до
столиці, тобто розміщення туристів, відвідування торговельно-розважальних центрів, «шоппінг»
віддані Будапешту. Багато туристичних маршрутів на польський гірськолижний курорт Закопане
складені так, що турист щодня змінює трасу, харчуючись та купуючи абонемент у різних селищах.
Діяльність держави (як партнера в соціально-економічному розвитку міст та регіонів)
спрямована на усунення просторових та соціально-економічних диспропорцій з одночасним вибором
«полюсів зростання», насамперед міст. Розвиток міста та його місце в ієрархії міських поселень все
більше залежать не від чисельності населення, а від того набору та «просунутості» товарів і послуг,
які він може запропонувати на ринках різного рівня, – від глобального до локального [15], від
складності його функціональної, соціальної, демографічної та етнічної структури, диверсифікації його
економіки. Для просування міста Чернівці вгору по ієрархії міст необхідно досягти якісних змін у
реальному стані та іміджі міста: формування комфортного поліфункціонального центру Буковини з
широким спектром послуг для усіх міських цільових аудиторій, обравши для кожної з них адресні
інструменти впливу, розширення сервісних та інфраструктурних можливостей, активізацію напрямків
мобілізації місцевих ресурсів та залучення зовнішніх ресурсів, створення дієвого механізму
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збереження та зміцнення зв’язків з адміністративно закріпленою територією області. Проблеми
партнерства та взаємодії міста та вищих рівнів влади (регіонального, національного) озвучено в
наукових доповідях: відносно низький рівень фіскальної автономії муніципалітетів, їх залежність від
бюджетів інших рівнів негативно позначається на потенціалі підвищення конкурентноспроможності, в
тому числі на глобальному рівні [15].
Українські вчені Національного інституту стратегічних досліджень [13] вказують на низку
чинників, що посилюють неспроможність більшості громад та регіонів самостійно фінансувати власний
розвиток: недоотримання достатнього обсягу коштів для інвестування та будівельної діяльності у
слаборозвинених регіонах; спрямування субвенцій із державного бюджету на вирішення окремих, не
завжди нагальних проблем місцевого розвитку, що зменшує можливості місцевих органів влади
вирішувати критичні питання; невідповідність між рівнем доходів та видатками місцевих бюджетів на
одну особу в регіонах, спричинена некоректністю трансфертної політики.
Крім удосконалення державної податково-бюджетної політики, важливе значення має побудова
міжбюджетних відносин між регіональними та місцевими бюджетами на довготривалій передбачуваній
основі, а також формування і реалізація концепції ефективного управління міськими активами.
Визнання інвесторів, як клієнтів та партнерів міста, знижує невизначеність перспектив
соціально-економічного розвитку. Переважання соціальної природи інвестиційних та інноваційних
процесів над його технологічною суттю визначає їх орієнтацію на довготривалі зв’язки, відсутність
бюрократичних процедур, сприятливе міське середовище, активне залучення місцевого
співтовариства в експертизу та обговорення проектів, залежність ефективності інвестицій від
наявності наукових, творчих, висококваліфікованих кадрів. Наприклад, одним з інструментів
просування польського міста Жешув для потенційних інвесторів та ділових кіл є рекомендації
найбільших компаній, що працюють у столиці Підкарпаття: Alima Gerber, Asseco, ICN Polfa, WSK PZL
Rzeszów, Zelmer oraz Stowarzyszenia.
Здійснюють свої інвестиції в промоцію академічності Жешува університети міста: Uniwersytet
Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji. У місті Чернівці постачальником інтелектуального ресурсу, центром науки та
інформатизації міста та регіону, архітектурною та парковою дестинацією, одним з найбільших
працедавців та платником податків, організацією, що формує споживчий та інвестиційний попит у
місті, а головне – партнером у соціально-економічному розвитку міста є Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича (чисельність персоналу ЧНУ складає 2300 осіб. Це 2% від
зайнятого населення м. Чернівці, у ВНЗ навчається більше 20 тис. студентів усіх форм навчання –
72% студентів у ВНЗ III-IV рівнів акредитації, або 52% чисельності всіх студентів Чернівецької обл., з
них 11560 осіб – на денному відділенні, що складає 7,5% зайнятого населення м. Чернівців) та інші
ВНЗ міста, які в постіндустріальній економіці «не тільки доповнюють, але іноді і заміщають виробничі
комплекси індустріальної епохи» [15].
Освітній продукт став повноцінним товаром, розширюються форми його створення та передачі,
відбувається диференціація залежно від демографічних, локальних, психографічних, особистих
характеристик
споживача.
Залучення
«зовнішніх»
споживачів
перетворює
освіту
в
«експортоорієнтований щодо міста вид діяльності» [15], а розвиток дистанційної та післявузівської
освіти, поява нового типу пенсіонерів покоління «бебі-бумерів», рівень освіти та культури, начитаність,
освітні традиції, які формують кластер «дорослих учнів», відкривають нові ринкові сегменти не тільки
для окремого університету, але й для міста в цілому.
Партнерська роль освітніх закладів визначається можливостями ВНЗ як суб’єкта регіонального
ринку освітніх послуг «працювати на випередження міського та регіонального ринку праці, пропонуючи
йому відкриття нових спеціальностей не тільки тоді, коли виникла необхідність у фахівцях
(короткотривалі курси підвищення кваліфікації), а й враховуючи «освітній лаг» підготовки спеціаліста»
[10, c. 97].
Необхідно брати до уваги стратегію розвитку навчальних закладів (перспективи розвитку чи
закриття існуючих та відкриття нових напрямків і спеціальностей, розвиток кадрового потенціалу,
показники прийому та випуску), яка повинна, у свою чергу, враховувати і потребу кадрового
забезпечення реалізації кожної зі стратегічних програм міського розвитку, і стратегії окремих
господарюючих суб’єктів, адже приватний бізнес через сплату податків фінансує науку та освіту і має
право на їх продукт. Дослідження реальної потреби бізнесу в спеціалістах, на наш погляд, вирішить і
проблему потрібних і непотрібних спеціальностей, і спірне питання великої кількості економістів та
юристів, і буде орієнтиром для навчальних закладів. Дослідження намірів споживачів освітніх послуг
дозволить спрогнозувати ймовірну кадрову структуру міста і, при потребі, за допомогою соціальної
реклами, заходів PR скоригувати її. Реальна співпраця місцевих органів влади, представників
роботодавців та навчальних закладів вже давно вирішила би цю проблему: місто визначить базовий
навчальний заклад і «лобіює» відкриття робітничої спеціальності, роботодавці сформують перелік
компетенцій, якими повинен володіти майбутній фахівець, і відповідно визначать фінансові та
партнерські межі своєї участі (бази практик, місце працевлаштування, участь у роботі державних
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комісій з присвоєння кваліфікації), навчальні заклади забезпечать якісну підготовку фахівців.
В нашій монографії «Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика» представлено
результати роботи команди експертів, яка методом «мозкового штурму» обрала можливості та
загрози, які найбільш суттєво впливають на формування у місті Чернівці моделі «Комфортне місто»,
визначеної як пріоритетна Стратегією розвитку на 2012-2016 рр. (табл. 1).
Таблиця 1
Можливості та загрози для міста Чернівці, що сформовані чинниками мікросередовища
Можливості
альтернативних постачальників продукції
природних монополій.
- Прискорення темпів упровадження нових технологій
у
сфери
послуг
(перукарських,
медичних,
інформаційних, естетичних, туристичних, освітніх
тощо).
- Пошук унікальної ніші на туристичному ринку.
- Зміна вікових груп споживачів та поява потреб у
новому муніципальному продукті.
- Розповсюдження моделі міського життя та зростання
чисельності населення міста.
- Розробка та реалізація програми міського дизайну
для формування бажаного сприйняття муніципального
продукту (гарні будівлі, вулиці, місця відпочинку,
процеси управління, відносини між жителями,
взаємодія з відвідувачами).
- Стійкий попит на послуги аутсорсингу за різними
напрямками діяльності, на логістичні послуги різної
спрямованості, фінансові послуги.
- Входження ВНЗ у загальний освітній простір міста та
області через участь у житті та вирішенні соціальноекономічних
проблем,
підвищенні
інноваційного
потенціалу, у забезпеченні зайнятості населення.
- Реалізація програм «Дружнє місто для студентів»,
«Дружнє місто для інвесторів».
- Переорієнтація
туристичних
програм
на
внутрішнього міського та обласного споживача.
- Досягнення
середньоєвропейських
показників
середовищного та просторово розвитку міста.
- Спрощення системи фінансування та впровадження
енергозберігаючих заходів.
- Створення
підприємств
з
переробки
сільськогосподарської
продукції
та
розвиток
агрокластеру.
- Мобілізація та використання наявних у місті та
області ресурсів для створення спільних «точок
зростання».
- Упровадження сучасного інструментарію в діяльність
місцевих органів влади: муніципального маркетингу,
муніципального
менеджменту,
проектного
менеджменту, муніципальної логістики, кадрового
менеджменту, антикризового управління тощо.
Джерело : [3]

- Поява

Загрози

- Внутрішня та зовнішня, постійна та тимчасова
міграція студентів та працівників в інші регіони.

- Висококонкурентна позиція Києва та Львівського
регіону у сферах вищої освіти, науки, залучення
іноземного капіталу, міжнародної співпраці й
отримання донорських коштів.
- Агресивна маркетингова стратегія м. Кам’янцяПодільського у сфері подієвого туризму.
- Зниження привабливості міста для комфортного
проживання.
- Формування розриву між запитом ринку праці та
вибором професії молоддю.
- Невідповідність стратегій розвитку навчальних
закладів, освітніх технологій, практичної підготовки
студентів та потреб у кадровому забезпеченні
стратегічних програм міського розвитку, стратегій
окремих суб’єктів господарювання та стратегічних
намірів інвесторів.
- Неготовність міста до появи «бебібумерівпенсіонерів» (1950-1965 р.н.), які пред’являють інші
вимоги до життєвого простору, ніж теперішні
пенсіонери,
- Неспроможність міста та області об’єднати
ресурси для спільного розвитку, залучення
інвестиційних ресурсів та ефективного використання
наявного ресурсного потенціалу.
- Низький
рівень
представленості
продукції
місцевого виробництва в мережених форматах.
- Відсутність контрольованого обласного оптовороздрібного продовольчого ринку, на якому будуть
зосереджені основні обсяги продовольства.
- Корупція, протекціонізм та містечковість.
- Домінування екстенсивного типу господарювання
та збереження торговельної спеціалізації міста.
- Висококонкурентна позиція Івано-Франківська у
сфері пропозиції доступного житла як платформи
для залучення кваліфікованої робочої сили та
перспективної молоді.

Ці чинники та чинники макросередовища були включені в експертні листки SWOT-аналізу для
подальшої оцінки, перебору, ранжування. Визначені можливості та загрози, зумовлені чинниками
мікросередовища, будуть безпосередньо впливати на формування моделі стратегічного розвитку
міста Чернівці – «Комфортне місто», на розробку напрямків стратегічного розвитку міста та вибір
маркетингових інструментів їх реалізації.
Успіх стратегічного розвитку міста на засадах маркетингу залежить від рівня консолідації та
партнерства міської та обласної адміністрацій. Суперництво між гілками влади, між законодавчою та
виконавчою владою, між муніципалітетом та державними органами, між органами влади та різними
групами споживачів, клієнтів та стейкхолдерів є перепоною для будь-яких проектів та планів. Можна
формально об'єднати будь-які сили, але успіх прийде, якщо всі учасники цього процесу будуть
партнерами.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, мікросередовище сучасного міста
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включає тих юридичних та фізичних осіб регіону, які мають певні відносини з містом у процесі його
функціонування та муніципальними органами управління у процесі його діяльності. До головних
чинників мікросередовища міста нами віднесено: конкурентів, споживачів, постачальників,
територіальні органи виконавчої влади, контактні аудиторії.
Місто та стратегічні напрямки його розвитку повинні враховувати та ефективно відображати
зміни зовнішнього середовища, усвідомлено змінюватися, пристосовуватися до нового середовища та
використовувати можливості, які воно формують, і водночас врахувати процеси, які зароджуються,
протікають та розвиваються у внутрішньому міському середовищі. Аналіз зовнішнього середовища
слід доповнити детальним аналізом внутрішніх характеристик міста, його сильних та слабких сторін,
сформованих на основі звітних, аналітичних, статистичних, проектних, програмних матеріалів,
результатів маркетингових досліджень. Інтеграція в матрицю SWOT-аналізу виявлених параметрів
сильних та слабких сторін, можливостей та загроз дозволить розробити можливі сценарії для
визначення існуючої стратегічної відповідності (внутрішні сили (S) → зовнішні можливості (O),
внутрішні слабкості (W) → зовнішні загрози (T)) та для формування ефективних міських стратегій у
відповідь на прогнозовані проблеми.
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Буднікевич
І.М., Шевчук
Л.Т.,
Крупенна
І.А.
НАПРЯМКИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧИННИКІВ
МІКРОСЕРЕДОВИЩА ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА
Мета - уточнення складу чинників мікросередовища сучасного міста та визначення напрямків дослідження
їх впливу при формуванні територіальних стратегій розвитку.
Методика дослідження. При дослідженні використовувалися як загальнонаукові, так і специфічні методи:
критичного аналізу, порівняння та монографічний (при виявленні підходів до структури зовнішнього середовища,
оцінки його чинників); аналізу та синтезу (при розгляді окремих складових мікросередовища); матричні (при
позиціонуванні міст за критеріями приросту населення); індукції та дедукції (при узагальненні результатів та
формуванні висновків).
Результати. Досліджено суть та уточнено склад чинників мікросередовища сучасного міста. Розглянуто
окремі напрямки дослідження чинників мікросередовища (конкуренти, споживачі, партнери) при формуванні
стратегій розвитку сучасного міста. Визначено, що успіх стратегічного розвитку міста на засадах маркетингу
залежить від рівня консолідації та партнерства міської та обласної адміністрацій. Виявлено, що суперництво між
гілками влади, між законодавчою та виконавчою владою, між муніципалітетом та державними органами, між
органами влади та різними групами споживачів, клієнтів та стейкхолдерів є перепоною для будь-яких проектів та
планів розвитку територій. Доведено, що місто та стратегічні напрямки його розвитку повинні враховувати та
ефективно відображати зміни зовнішнього середовища, усвідомлено змінюватися, пристосовуватися та
використовувати можливості, які воно формують, і водночас врахувати процеси, які зароджуються, протікають та
розвиваються у внутрішньому міському середовищі.
Наукова новизна. Представлено результати роботи команди експертів, яка методом «мозкового штурму»
обрала можливості та загрози, які найбільш суттєво впливають на формування у місті Чернівці моделі
«Комфортне місто», визначеної як пріоритетною Стратегією розвитку на 2012-2016 рр.
Практична значущість. Отримані результати дослідження використовуються при реалізації Стратегії
розвитку м. Чернівці, а також можуть бути рекомендовані до наслідування при організації взаємодії між органами
влади та різними групами споживачів, клієнтів та стейкхолдерів в інших містах країни.
Ключові слова: маркетингове середовище міста, мікросередовище, чинники середовища, напрямки
досліджень, стратегії розвитку.
Budnikevych I.M., Shevchuk L.T., Krupenna I.A. RESEARCH AREAS OF FACTORS OF
MICROENVIRONMENT IN FORMING OF DEVELOPMENT STRATEGY OF THE MODERN CITY
Purpose – to refine composition factors micro modern city and identify areas of research of their influence in the
formation of territorial development strategies.
Methodology of research. In the study used as a general scientific and specific methods: critical analysis,
comparison and monographic (in identifying approaches to the structure of the environment, for its factors); analysis and
synthesis (when considering individual components microenvironment); matrix (the positioning of cities according to the
criteria of population growth); induction and deduction (in the compilation of results and forming conclusions).
Findings. The essence and structure factors specified micro modern city. It is noted that these factors directly
related to a specific city and its opportunities, they not only affect the development of the city, but also to some extent fall
under his influence that determines the importance and relevance of correct and balanced assessment of their impact,
and develop measures leveling threats and use opportunities. In this regard, certain areas of research considered micro
factors (competitors, customers, partners) in the formation of the modern city development strategies. It is noted that the
success of the strategic development of the city on the basis of marketing depends on the consolidation and partnership
of local and regional administrations. The rivalry between the branches of power between the legislative and executive
branches, between the municipality and state agencies, between government and different groups of users, clients and
stakeholders is an obstacle to any development plans and projects areas. It is proved that the city and the strategic
directions of its development should take into account and effectively reflect the changes in the environment, consciously
change, adapt and use the opportunities that it creates, at the same time take into account the processes that emerging
and developing countries occur in the inner city environment.
Originality. The results of the team of experts that the method of "brainstorming" has chosen the opportunities
and threats that most significantly influence the formation in Chernivtsi model "Comfortable city", defined as a priority
development strategy for 2012-2016.
Practical value of the study results is that they are used in the implementation of the Strategy Development
Chernivtsi, and can be recommended to follow the organization of interaction between government and different groups
of users, clients and stakeholders in other cities.
Key words: marketing environment of the city, microenvironment, environmental factors, areas of research,
strategy development.
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Будникевич И.М., Шевчук Л.Т., Крупенна И.А. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ
МИКРОСРЕДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Цель - уточнить состав факторов микросреды современного города и определить направления
исследования их влияния при формировании территориальных стратегий развития.
Методика исследования. При исследовании использовались как общенаучные, так и специфические
методы: критического анализа, сравнения и монографический (при выявлении подходов к структуре внешней
среды, оценки его факторов); анализа и синтеза (при рассмотрении отдельных составляющих микросреды);
матричные (при позиционировании городов по критериям прироста населения); индукции и дедукции (при
обобщении результатов и формировании выводов).
Результаты. Исследована суть и уточнен состав факторов микросреды современного города. Указано,
что эти факторы непосредственно касаются конкретного города и его возможностей, они не только влияют на
развитие города, но и в определенной степени попадают под его влияние, определяет важность и актуальность
грамотной и взвешенной оценки их влияния, а затем разработки мероприятий нивелирования угроз и
использования возможностей. В связи с этим рассмотрены отдельные направления исследования факторов
микросреды (конкуренты, потребители, партнеры) при формировании стратегий развития современного города.
Отмечено, что успех стратегического развития города на принципах маркетинга зависит от уровня консолидации
и партнерства городской и областной администраций. Соперничество между ветвями власти, между
законодательной и исполнительной властью, между муниципалитетом и государственными органами, между
органами власти и различными группами потребителей, клиентов и стейкхолдеров является препятствием для
любых проектов и планов развития территорий. Доказано, что город и стратегические направления его развития
должны учитывать и эффективно отражать изменения внешней среды, осознанно меняться, приспосабливаться
и использовать возможности, которые оно формируют, и одновременно учесть процессы, которые зарождаются,
протекают и развиваются во внутренней городской среде.
Научная новизна. Представлены результаты работы команды экспертов, которая методом «мозгового
штурма» выбрала возможности и угрозы, которые наиболее существенно влияют на формирование в г.
Черновцы модели «Комфортный город», определенной как приоритетной Стратегией развития на 2012-2016 гг.
Практическая значимость.Полученные результаты исследования используются при реализации
Стратегии развития г. Черновцы, а также могут быть рекомендованы к подражанию при организации
взаимодействия между органами власти и различными группами потребителей, клиентов и стейкхолдеров в
других городах страны.
Ключевые слова: маркетинговая среда города, микросреда, факторы среды, направления исследований,
стратегии развития.

УДК 338.48:332(477.87)
Папп В.В.,
д.е.н., доцент, професор кафедри туризму і рекреації,
Мукачівський державний університет

ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ НА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому світі туризм як сфера господарської
діяльності має величезне значення. Туризм є джерелом отримання доходів як на мікро, так і на
макроекономічному рівнях. Його характерною рисою є спрямованість на задоволення потреб окремої
людини, соціальних груп і суспільства загалом. Сучасна індустрія туризму стає одним з основних
чинників створення додаткових робочих місць, прискорення розвитку транспортної інфраструктури,
дорожнього та готельного будівництва, стимулює зростання виробництва споживчих товарів, засобів
зв'язку, всіх видів транспортних засобів, сприяє збереженню народних промислів та національної
культури регіонів і країн.
На сучасному етапі туризм набуває не просто масового характеру, а стає однією із провідних,
високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. За прогнозами
Всесвітньої туристичної організації, число туристських прибуттів до 2020 року складе 1,6 млрд. осіб, а
світові доходи від туризму в 2020 році зростуть до 2 трлн. дол. [11, с. 88].
Створення конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках туристичного продукту
– одне з найважливіших стратегічних напрямків розвитку Закарпатської області. Висококонкурентна
регіональна індустрія туризму сприятиме зростанню добробуту і якості життя населення регіону,
вирішенню проблеми наповнення бюджетів усіх рівнів, залученню іноземних інвестицій, створенню
нових робочих місць.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблемних питань розвитку
туризму і рекреаційно-туристичного комплексу та питанням щодо оптимізації туристичної діяльності в
регіонах України займались такі вчені, як : М.В. Вачевський, В.С. Боголюбов, П.В. Гудза, М.І. Долішній,
Т.А. Дьорова, Л.П. Дядечко, М.А. Жукова, I.Б. Зазгарская, В.Ф. Кифяк, Ф.Ф. Мазур, М.П. Мальська,
П.О. Масляк, О.І. Мілашовська, О.В. Пендерецький, А.А. Самойленко, Т.Г. Сокол, В.І. Стафійчук,
М.Й. Рутинський, Л.Т. Шевчук, А.Д. Чудновский та інші.
Незважаючи на значну ступінь вивченості проблем розвитку туристичної діяльності, різних
аспектів її впливу на національному та світовому рівні, питання впливу туристичної індустрії на
соціально-економічний розвиток окремих регіонів залишається маловивченим.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасного стану та особливостей розвитку
туристичної індустрії Закарпатської області, а також її впливу на соціально-економічний стан регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Специфічною рисою туристично-рекреаційної
сфери є те, що вона поєднує в собі понад 50 суміжних галузей: культуру, мистецтво, науку, освіту,
спорт, готельне господарство, медицину, торгівлю, харчування, транспорт, зв’язок, фінанси, побут,
народні промисли, розваги, будівництво інше. Кожна країна, регіон, місто намагаються пропагувати та
популяризувати свою туристичну привабливість [19].
Швидка окупність вкладених ресурсів і можливість отримувати дохід у вільно конвертованій
валюті приваблює в індустрію туризму значну кількість фірм і капіталу. При цьому важливо відзначити,
що розвиток туризму на регіональному рівні сприяє зростанню доходів бюджетів усіх рівнів, створенню
нових конкурентоспроможних робочих місць, зростанню якості життя населення, розвитку зв'язку,
транспортної та будівельної інфраструктури, збереженню самобутності народних промислів регіону,
його історичної та культурної спадщини.
Загальноекономічний спад, політична нестабільність, втрата значного туристичного та курортнорекреаційного потенціалу через окупацію Криму, військові дії на сході країни мають значний
негативний вплив на розвиток туристичної індустрії в Україні. Однак, крім глобальних чинників,
стримують розвиток туризму низький рівень готельного сервісу, недостатня кількість
комфортабельних готельних місць, дефіцит кваліфікованих кадрів, низький рівень маркетингу
туристичної діяльності тощо.
Закарпаття – найбільш перспективний для розвитку туризму регіон в Україні. Завдяки
геополітичному розташуванню (межує з чотирма країнами Карпатського Єврорегіону – Угорщиною,
Польщею, Словаччиною, Румунією), природно-кліматичним особливостям (привабливі гори, чудова
природа, чисте навколишнє середовище, джерела мінеральних вод) і багатої культурно-історичної
спадщині область має надзвичайно сприятливі умови для розвитку туризму й оздоровлення людей [3].
До базових видів туризму Закарпаття слід віднести: лікувально-оздоровчий; культурно-пізнавальний;
релігійний; спортивній; екологічний (зелений) туризм.
Загальна кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності Закарпаття за 20002014 рр. складає 902,27 тис. осіб. Слід зазначити, що пік відвідування Закарпаття туристами припадає
на 2000 рік (144,7 тис. осіб), 2003 рік (91 тис. осіб) та 2008 (76,9 тис. осіб). В інші роки спостерігається
значно менший туристичний потік (рис. 1) [17].
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Рис. 1. Кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності Закарпатської
області упродовж 2000-2014рр., осіб*
Джерело: розроблено автором за даними [17;18]
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За 2011-2014 рр. кількість туристів значно зменшилась. В 2014 році спостерігається найнижчий
рівень відвідування туристами Закарпатської області – 11625 осіб [17], що в 12,4 раза менше, ніж у
2000 році, в 7,8 раза менше, ніж у 2003 році, в 6,6 раза менше, ніж у 2008 році, в 4,5 раза менше, ніж у
2010 році (рис.1). Такий критичний спад туристичного потоку пояснюється загальноекономічним
спадом, політичною нестабільністю та бойовими діями на сході країни.
Важливе значення має структура туристичного потоку в залежності від виду туристів та мети їх
поїздок. Так найбільша частка туристичного потоку – це громадяни України, які виїжджали за кордон
(рис. 2). Їх частка в загальній кількості туристів коливається від 67% у 2000 році до 11,56% у 2005 році.
Найвища активність українських туристів, виїжджаючих за кордон через Закарпатську область
спостерігається у 2014 році – 84,4% від загальної кількості туристів ( 9815 з 11625 осіб) (рис. 2).

Рис. 2. Туристичні потоки Закарпатської області упродовж 2000-2014 рр., осіб
Джерело: розроблено автором за даними [3]

Іноземні туристі займають незначну частку туристичного потоку: від 4,4 % у 2000 році до 2,6 % у
2013 році. У 2014 році було зареєстровано лише 6 іноземних туристів, що складає 0,05 % від
загальної кількості туристів (рис. 2).
Україна втрачає мільйони гривень, створюючи додаткові труднощі для іноземних туристів. Крім
того, втрачаються також тисячі потенційних робочих місць. Згідно даних Всесвітньої туристської
організації, для обслуговування одного іноземного туриста в середньому необхідно 9 осіб [18].
За 2000-2014 рр. значно зменшилась кількість внутрішніх туристів і екскурсантів: в 22,8 раза (з
41183 до 1804 осіб) та в 16 разів (з 58916 до 3661 осіб) відповідно [17].
Найбільша кількість туристів відвідує Закарпаття з метою дозвілля та відпочинку – 95,7%.
Службові, ділові поїздки, та поїздки на навчання здійснюють лише 1,8% туристів, а з метою лікування
– лише 0,3% туристів.
Вказані особливості туристичного потоку негативно впливають на розвиток санаторнокурортного напрямку туристичної індустрії регіону, призводять до деградації і старіння лікувальної
інфраструктури.
У 2014 році в Закарпатської області працювало 74 суб’єкта туристичної діяльності, що на 8
одиниць менше, ніж у 2013 році. Найбільшу частку складають юридичні особи (54 %), у тому числі: 16
туроператорів, 22 турагенти і 2 суб’єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність [6, с.52-53]. Слід
відмітити, що у 2014 році порівняно з попереднім періодом кількість туроператорів скоротилася на 3
одиниці, а кількість турагентів зросла на 2 одиниці. Значна кількість фізичних осіб-підприємців
працюють як турагенти, однак їх кількість у 2014 році скоротилася з 40 до 34 одиниць.
В Закарпатській області успішно функціонують 28 туристично-інформаційних центрів, які
володіють всією інформацією щодо наявного туристичного потенціалу.
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На сьогодні мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів
області нараховує 392 об'єкти, з яких 24- оздоровчі заклади (6%), 123 – рекреаційні заклади (31%), 245
– туристичні заклади (63%) [3].
За 2011-2014 роки кількість колективних засобів розміщування зросла на 33% з 216 до 287
одиниць, у тому числі кількість готелів зросла на 70 одиниць (в 1,44 раза) з 159 до 229 одиниць. За
перше півріччя 2015 року мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних
закладів області зросла до 392 об'єктів. За розглянутий період кількість місць розміщування зросла на
4456 одиниць і становила у 2014 році 17929 одиниць [3; 6].
Зростання кількості колективних засобів розміщення дозволило збільшити кількість розміщених
осіб на 17104 осіб, з 203540 осіб у 2011р. до 220644 осіб у 2014 році [3]. Найбільшу кількість осіб було
розміщено у готелях та аналогічних засобах розміщення – 64,5 %.
Середня місткість готелів та аналогічних засобів розміщування серед юридичних осіб складала
у 2014 році 85,6 місць, серед фізичних осіб-підприємців – 31,4 місць. Зауважимо, що коефіцієнт
використання місткості колективних засобів розміщення у 2013-2014 рр. складав 0,15-0,16 [3, c. 44-47].
Біля 35 % туристів розміщується у спеціалізованих засобах розміщення. До мережі
спеціалізованих засобів розміщування у 2014 році увійшли: 18 санаторіїв, 2 дитячі санаторії, 2
пансіонати з лікуванням, 3 дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії, 4 санаторії-профілакторії, 2
будинки відпочинку, 2 пансіонати відпочинку, 23 бази відпочинку та інші заклади відпочинку.
Найбільша кількість перерахованих суб’єктів зосереджена у Тячівському (26,8 %), Свалявському
(14,3 %), Хустському (10,7 %), Виноградівському (8,9 %) та Мукачівському (7,1 %) районах [15, c. 22].
Окрім цього, близько 400 сільських садиб готові надавати туристичні послуги (проживання,
харчування, організація відпочинку). Основні показники діяльності індустрії туризму Закарпатської
області наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Основні показники діяльності туристичної галузі Закарпатської області
Показник

2010

2011

Рік
2012

2013

Кількість
обслугованих
52,08
21,77
20,18
19,89
туристів, тис. осіб
Обсяг
наданих
туристичних
287,6
297,3
330,5
329,3
послуг, млн. грн.
Вартість
реалізованих
27418,1 18539,7 27167,5 45753,1
туристичних
путівок, тис грн.
Витрати на послуги
сторонніх
організацій,
що
використовуються
7005,4
6758,7
6034,1
3927,6
при
виробництві
туристичного
продукту, тис.грн.
Дохід від надання
туристичних
13606,1 12181,5 16800,8 10015,3
послуг, тис. грн.
Джерело: розроблено автором за даними [3;17;18]

2014

2010

2014 р. у % до
2011
2012

2013

11,62

22,31

53,38

57,58

58,42

334,8

116,41

112,61

101,30

101,67

56263,2

205,2

303,47

207,09

122,97

4595,4

65,59

67,99

76,16

117,0

9474,4

69,63

77,78

56,39

94,60

Прямий вплив туризму на економіку регіону – це результат доходів туриста на купівлю послуг і
товарів туризму. Це треба розуміти як результат вкладу грошей туристами у туристичні підприємства,
матеріальне забезпечення працівників туристичної індустрії і створення нових робочих місць [19].
Отже, за останні 5 років кількість обслугованих туристів зменшилась на 40,46 тис. осіб і досягла
у 2014 році мінімального значення – 11,62 тис. осіб, однак обсяг наданих туристичних послуг в
грошовому еквіваленті зріс на 47,2 млн. грн., з 287,6 до 334,8 млн. грн. (табл.1).
Вартість реалізованих туристичних путівок за 2010-2014 рр. зросла на 28,8 млн. грн., з 27,4 млн.
грн. до 56,3 млн. грн. відповідно.
Крім прямого впливу туристичних витрат на розвиток регіону країни, існує також побічний
(непрямий) вплив, або "ефект мультиплікатора", який починає діяти при циркуляції туристичних витрат
у регіоні. Отже, вкладаючи кошти в сфери, причетні до створення туристичного продукту, туристична
діяльність стимулює розвиток інших галузей національної та регіональної економіки: будівництва,
торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів широкого вжитку, транспорту, зв'язку тощо [19].
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Слід зауважити, що витрати суб’єктів туристичної діяльності Закарпаття на послуги сторонніх
організацій, які використовуються при виробництві туристичного продукту за 2011-2014 рр.
зменшились на 2410 тис. грн., з 7005,4 до 4595,4 тис. грн. відповідно. Зазначені тенденції можуть
свідчити про розширення кооперації підприємств різних галузей при виробництві туристичного
продукту в регіоні.
За 2010-2014 рр. дохід туристичних підприємств – надходження від продажу туристам послуг і
товарів зменшився на 4131,7 тис. грн., з 13606,1 до 9474,4 тис. грн.[6, c.110-114]. Зазначимо, що
позитивна тенденція зростання доходів від надання туристичних послуг спостерігалася тільки в 2012
році, коли доходи туристичних підприємств зросли на 38% з 12181,5 до 16800,8 тис. грн. У наступні
роки відбувалося значне зниження доходів підприємств туристичної сфери Закарпаття.
Отже в регіоні розвинені практично всі види рекреаційної діяльності: від санаторно-курортного
лікування до відпочинку і різних видів туризму, що здійснюються протягом цілого року. Важливим при
аналізі місця і ролі туристичної галузі в господарському комплексі регіону є визначення переліку
показників, що дають характеристику впливу цієї галузі на економіку регіону. В якості пріоритету оцінки
впливу галузі можуть братися економічні показники (надходження від туризму у формуванні доходів
Державного та місцевих бюджетів), соціальні (розв`язання проблеми безробіття), медичні (зниження
рівня захворюваності), екологічні тощо [19].
Основні показники соціально-економічного розвитку регіону наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Основні показники соціально-економічного розвитку Закарпатської області
за 2010-2014 рр.
Показник
Очікувана
тривалість
життя, років
Економічно
активне
населення у віці 15-70
років, тис. осіб
Зайняте населення, тис.
осіб
Середньорічна
кількість
найманих працівників, за
видами
економічної
діяльності, тис. осіб
Рівень зайнятості, у % до
всього населення у віці 1570 років
Рівень безробіття, у % до
економічно
активного
населення у віці 15-70
років
Індекс
споживчих
цін,
(грудень до грудня) %
Оптовий
товарооборот,
млрд. грн.
Обсяг
послуг,
реалізованих населенню, з
урахуванням ПДВ, млн.
грн.
Середньомісячна
номінальна
заробітна
плата штатних працівників,
грн.
Частка
населення
із
середньодушовими
місячними
грошовими
доходами
нижче
прожиткового мінімуму, %

2010

2011

Рік
2012

2013

2014

2010

2014 р. у % до
2011
2012

2013

70,23

70,84

70,64

71,03

71,02

101,1

100,2

100,5

99,9

582,2

577,9

581,4

586,8

574,5

98,7

99,4

99,8

97,9

531,8

522,7

530,8

541,2

521,4

98,0

99,7

98,2

96,3

201,1

194,7

190,3

183,4

179,3

89,2

92,1

94,2

97,8

57,7

56,6

57,5

58,6

56,4

97,7

99,6

98,1

96,2

8,7

9,6

8,7

7,8

9,2

105,7

95,8

105,7

117,9

108,5

103,0

98,8

99,7

125,7

115,9

122,0

127,2

126,1

993,7

1107,3

1093,3

1074,7

987,9

99,4

89,2

90,3

91,9

540,9

618,5

673,9

729,5

818,6

151,3

132,3

121,5

112,2

1846

2069

2351

2553

2744

148,6

132,6

116,7

107,5

26,5

27,7

22,3

21,7

20,9

78,9

75,4

93,7

96,3

Джерело: розроблено автором за даними [12; 15;18]
Одним з найважливіших економічних показників впливу туристичної діяльності на розвиток
регіону є дохід регіону - податки, отримані від виручки туристичних підприємств і залишені у
розпорядження регіону. Тільки за 2014 рік відрахування до бюджетів всіх рівнів збільшилися на 32,9%
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та склали 21,1 млн. грн. Сума туристичного збору у 2014 році склала 930,4 тис.грн., а за січеньсерпень 2015 року – 977,8 тис. грн. [12; 15].
Аналіз даних дозволяє стверджувати, що у 2010-2014 рр. спостерігалась стійка тенденція до
збільшення середньомісячної заробітної плати штатних працівників, зайнятих в галузях економіки
(табл. 2). Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці зросла на 898 грн., з
1846 до 2744 грн. відповідно. Слід зауважити, що середньомісячна заробітна плата в Закарпатській
області значно менше ніж її середньомісячне значення по Україні в цілому – 3534 грн. Позитивним
можна вважати те, що заробітна плата по області перевищила рівень законодавчо встановленого
розміру мінімальної зарплати для працездатних осіб (1218 грн.) у 2,25 раза [18, c.39].
Найбільша частка економічно активного населення області у віці 15-70 років зайнято у
сільському, лісовому, рибному господарстві, мисливстві – 27,3 % й у сфері оптової та роздрібної
торгівлі, готелях та ресторанах – 17,9 % [12; 15, c.14].
Зазначимо, що у 2014 році ситуація на ринку праці області в цілому погіршилась, про що
свідчить зниження рівня зайнятості до 56,4 % та зростання рівня безробіття населення віком 15-70
років до 9,2 % (табл. 2).
Туристична індустрія сприяє зменшенню частки населення, чиї середньодушові еквівалентні
грошові доходи нижче прожиткового мінімуму. За 2010-2014рр. їх питома вага у середньодушових
доходах населення зменшилась з 26,5 до 20,9 % [15, c.12].
У загальній кількості суб’єктів господарювання області за 2014 рік частка суб’єктів малого
підприємництва склала 99,2 %, у загальній кількості зайнятих на них працівників – 60,7 %, у
загальному обсязі реалізованої ними продукції (товарів, послуг) – 32,0 %, решту склали відсоткові
частки суб’єктів середнього та великого підприємництва [12, c. 39].
Значною була частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) фізичних осіб-підприємців у
сферах діяльності: з тимчасового розміщення й організації харчування, мистецтві, спорті, розвагах та
відпочинку, наданні інших видів послуг [15, c.29].
Кількість економічно активних малих підприємств області за 2013 рік склала 5471 одиницю, що
становило 95,3% загальної кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності. Обсяг
реалізованої ними продукції (товарів, послуг) без ПДВ становив 5,3 млрд. грн. і склав 17,8 %
обласного показника. Слід зазначити, що значно збільшилася частка обсягу реалізованої продукції
(товарів, послуг) малими підприємствами у сфері тимчасового розміщення й організації харчування
[12, c.43].
Крім зазначених змін у соціально-економічному розвитку області туризм сприяє залученню
інвестицій в санаторно-курортну і рекреаційну сферу. Серед найбільш значущих інвестиційних
проектів необхідно відзначити будівництво багатофункціонального санаторно-курортного комплексу
«Деренівська купіль» (с. Нижнє Солотвино Ужгородського району) та санаторного комплексу «Сойми»
(с. Сойми Міжгірського району) [15, c. 74].
Також з метою розвитку спортивно-туристичної інфраструктури в області планується
впровадити наступні інвестиційні проекти: «Будівництво гірськолижного комплексу в районі с. Ясіня –
полонина Драгобрат, с. Кваси – гора Близниця»; «Ужгород – полонина Руна»; «Гірський курорт
«Петрос»; «Гірськолижний комплекс «Боржавські Полонини»[15, c.75].
Для стратегічного розвитку індустрії туризму в Закарпатської області необхідно: сприяти
розвитку туризму історичної спадщини; підтримувати сільській і екологічний туризм; значно покращити
супровід і безпеку туризму; сприяти розвитку туристичного маркетингу та привабливому іміджу
регіону. Важливе значення має створення нових конкурентоспроможних туристичних пропозицій та
об'єктів, у тому числі всесезонних (подієві заходи, кулінарні тури, фестивальний туризм тощо).
Узгодження стратегічних цілей на рівні регіону, підприємств туристичної діяльності, а також на
загальнодержавному рівні стратегічного розвитку туризму дозволить зайняти Закарпаттю власну нішу
в туристичній сфері України та сформувати унікальний регіональний туристичний продукт.
Висновки з проведеного дослідження. Значний розвиток туристичної індустрії Закарпатської
області дозволяє пом'якшити негативний вплив загальноекономічних і соціальних проблем регіону,
підвищити рівень самозайнятості серед економічно активного населення, збільшити надходження до
бюджетів різних рівнів, залучити інвестиції в санаторно-рекреаційну та спортивно-туристичну
інфраструктуру та ін. Безперечно, що розвиток туристичної індустрії в умовах децентралізації має
спиратися на нові методи господарювання, ефективні організаційні структури, стратегічні пріоритети
регіонального розвитку, що забезпечить регіон високоякісними туристичними продуктами і сприятиме
соціально-економічному прогресу Закарпаття.
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Папп В.В. ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ (НА
ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Мета. Метою статті є дослідження сучасного стану та особливостей розвитку туристичної індустрії
Закарпатської області, а також її впливу на соціально-економічний стан регіону.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема:
методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ функціонування сучасної туристичної
індустрії та її впливу на розвиток регіону; аналізу і синтезу – для виявлення недоліків та конкурентних переваг
туристичної індустрії Закарпаття, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності регіону; системний підхід –
для обґрунтування всебічного впливу туризму на соціально-економічний стан регіону та напрямків його
подальшого розвитку; методи економіко-статистичного дослідження щодо визначення динаміки показників
соціально-економічного розвитку Закарпаття та його туристичної індустрії.
Результати. Визначено основні тенденції розвитку туристичної індустрії в регіоні за останні 5 років.
Обґрунтовано доцільність подальшого розвитку туризму з метою підвищення рівня та якості життя населення,
конкурентоспроможності Закарпаття серед регіонів України та країн "Карпатського Єврорегіону". Визначені
пріоритетні напрями розвитку індустрії туризму в регіоні.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до обґрунтування впливу індустрії туризму на
соціально-економічний розвиток Закарпатської області, механізмів досягнення її стратегічних пріоритетів.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних
проблем щодо збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів, зменшення рівня безробіття, вдосконалення
санаторно-курортної, рекреаційно-туристичної інфраструктури регіону, як умов досягнення стратегічних
пріоритетів розвитку Закарпаття.
Ключові слова: туризм, туристична діяльність, санаторно-рекреаційний комплекс, Закарпаття.
Papp V.V. EFFECT OF TOURISM INDUSTRY ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE TRANSCARPATHIAN REGION)
Purpose. The main purpose of the article is to study the present state and features of development of the tourism
industry of the Transcarpathian region, as well as its impact on the socio-economic situation in the region.
Methodology of research. The study used scientific methods, in particular: the methods of theoretical
generalization – for the study of theoretical fundamentals of the modern tourism industry and its impact on development
in the region; analysis and synthesis – to identify the competitive advantages of the tourism industry of Transcarpathia,
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which contribute to increasing the competitiveness of the region; a systematic approach – to justify the full impact of
tourism on the socio-economic situation of the region and its further development; methods of economic and statistical
studies to determine the dynamics of the socio-economic development of Transcarpathia and its tourism industry.
Findings. The main trends in the development of the tourism industry in the region over the past 5 years. The
expediency of the further development of tourism in order to increase the level and quality of life, the competitiveness of
Transcarpathia among the regions of Ukraine and countries the "Carpathian Euroregion". Priority directions of
development of the tourism industry in the region were determined.
Originality. An integrated approach to the justification of the impact of the tourism industry on the economic and
social development of the Transcarpathian region, the mechanisms to achieve its strategic priorities.
Practical value. The results of the study are the basis for solving practical problems on an increase in revenues
in the budgets of different levels, reduction of unemployment, improvement of the health resort, recreational and tourism
infrastructure in the region, as a prerequisite for achieving the strategic priorities of Transcarpathia.
Key words: tourism, tourist activity, health and recreation complex, Transcarpathia.
Папп В.В. ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Цель. Главной целью статьи является исследование современного состояния и особенностей развития
туристической индустрии Закарпатской области, а также ее влияния на социально-экономическое положение
региона.
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности:
методы теоретического обобщения – для исследования теоретических основ функционирования современной
индустрии туризма и ее влияния на развитие региона; анализа и синтеза – для выявления конкурентных
преимуществ туристической индустрии Закарпатья, которые способствуют повышению конкурентоспособности
региона; системный подход – для обоснования всестороннего влияния туризма на социально-экономическое
положение региона и направлений его дальнейшего развития; методы экономико-статистического исследования
для определения динамики показателей социально-экономического развития Закарпатья и его туристической
индустрии.
Результаты. Определены основные тенденции развития туристической индустрии в регионе за
последние 5 лет. Обоснована целесообразность дальнейшего развития туризма с целью повышения уровня и
качества жизни населения, конкурентоспособности Закарпатья среди регионов Украины и стран "Карпатского
Еврорегиона". Определены приоритетные направления развития индустрии туризма в регионе.
Научная новизна. Использован комплексный подход к обоснованию влияния индустрии туризма на
социально-экономическое развитие Закарпатской области, механизмов достижения ее стратегических
приоритетов.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения
практических проблем по увеличению поступлений в бюджеты разных уровней, снижение уровня безработицы,
улучшение санаторно-курортной, рекреационно-туристической инфраструктуры региона, как условий достижения
стратегических приоритетов развития Закарпатья.
Ключевые слова: туризм, туристическая деятельность, санаторно-рекреационный комплекс, Закарпатья.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Сучасні реалії розвитку суспільства і держави змушують говорити не
лише про конкуренцію товарних брендів, а й про конкуренцію територій. Територіальна конкуренція це, перш за все, ринок інвестицій, туризму, ринок робочої сили, готових жити та працювати на даній
території. Брендинг території займає вагоме місце у політичній, соціальній та економічній політиці
держави та її регіонів. Очевидно, що успіх території залежить не лише від економіко-географічного
розташування, а ще й від таких факторів, як наявність і виконання стратегії регіону та
самоідентифікація жителів регіону. Вдалий бренд території дозволяє ефективно конкурувати за
інвестиції та туристичні потоки.
Аналіз останіх досліджень та публікацій. Широкий огляд теоретичних та прикладних
аспектів проблематики з територіального брендингу наведено в наукових працях Ф. Котлера,
К. Асплунда, Д. Хайдера, І. Рейна, Д.Візгалова, П. Берга, С. Девіса, М. Кавараціса, Н. Котова,
С. Зенкера, А. Лукареллі, Н. Мартіна, А. Моргана, Х. Різенбека, Б. Якобсена, І. Березіна та ін.
Концепція брендингу території знаходиться все ще на початковому єтапі свого розвитку та вимагає
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детального дослідження як термінологічного апарату, так і методів та інструментів його формування
та управління.
Постановка завдання. У звязку із посиленняям конкуренції між оремими регіонами за частку
споживачів, туристів та інвестицій бренди стають центрами тяжіння в залученні капіталу. У даному
контексті актуальність тематики з брендингу території безперечна, тому метою статті є дослідження
основних тенденцій, які актуалізують питання територіального брендингу як інструменту соціальноекономічного розвитку територій. Виходячи з визначеної мети, основними цілями статті є:
узагальнення дослідження сутністно-термінологічного апарату терміну «бренд території» та
визначення основних напрямків формування бренду в регіонах України як інструменту соціальноекономічного розвитку територій.
Виклад основного матеріалу дослідження. В аналітичній доповіді національного інституту
стратегічних досліджень «Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку» [1, c. 67]
визначено, що «брендування» територій є вагомим чинником, що позитивно впливає на регіональний
розвиток. Зокрема, саме завдяки «бренду» тієї чи іншої території залучаються туристи, формується
внутрішня, регіональна індустрія розваг, місцевих промислів, розвивається сфера послуг. Це
позитивно позначається на формуванні «точок економічного зростання», створенні нових робочих
місць та зростанні всіх форм економічної активності на місцевому, регіональному рівні.
Кожна територія (місто, область, країна, регіон) прагне зайняти своє унікальне місце в
свідомості потенційних споживачів (населення, інвесторів, туристів тощо), сформувати конкурентні
переваги та ідентичність, що дозволяють цій території протягом тривалого часу бути привабливою.
Згідно з оцінками зарубіжних дослідників, глобальна конкуренція між містами охоплює 27 млн. малих
міст, 3 тис. великих міст і 455 мегаполісів [2].
В Україні про намір створити свій бренд заявили міста Дніпропетровськ, Хмельницький, Чернігів,
Чернівці, Кривий Ріг, Хотин, Павлоград, Макіївка, Горлівка, Красноармійськ. У столиці України та м.
Одесі проходив конкурс робіт щодо розроблення бренду території, продовжує активно оновлюватися
бренд м. Львова, до успішних проектів можна також віднести розробку бренда Херсонщини. Таким
чином, «брендування територій» належить до переліку ключових пріоритетів регіонального розвитку в
Україні, що має бути враховано у стратегіях соціально-економічного розвитку регіонів.
Актуалізація питання брендування території в Україні обумовлюється наступними тенденціями.
1. Зростаюча конкуренція в умовах глобалізації світової економіки. Території конкурують за
створення найбільш привабливих умов проживання та ведення бізнесу. Фактично глобальний ринок
територій знаходиться в стадії активного формування, ті території, які першими почнуть
використовувати філософію та інструменти брендингу для свого позиціонування та просування,
будуть мати конкурентні переваги перед тими територіями, які не приділяють належної уваги розвитку
своєї привабливості. Так, дослідження зарубіжних фахівців засвідчують, що в умовах глобалізації
світового господарства конкуренція з локального рівня перейшла на глобальний, території нарощують
конкуренцію один з одним за залучення туристів, інвесторів, компаній, нових жителів і
висококваліфікованої робочої сили [3; 4]. Якщо у минулому основними конкурентами вважалися
компанії (організації, підприємства), що виробляють однотипні продукти і розташовані в одних
географічних зонах, то в умовах глобалізації конкурують між собою не лише компанії, але і регіони.
Території в сучасному світі конкурують за залучення обмежених ресурсів. При цьому все більша
частина ресурсів (фінансових, інформаційних, матеріально-технічних, людських) стають дефіцитними,
особливо висококваліфікована робоча сила і креативний клас.
2. Конкуренція між регіонами. Зростаюча конкуренція змушує території вдаватися до
використання інструментів брендингу, нарощувати витрати на просування бренду території.
Наприклад, адміністрація Берліна витрачає щороку на брендинг міста 5 млн євро [5, c.70]. Бренд як
нематеріальний актив створює маркетинговий потенціал території та її додаткову цінність в очах
споживачів, що, по-перше, дозволяє проінформувати потенційних споживачів про переваги території і,
по-друге, робить її більш привабливою у порівняні з територіями-конкурентами.
3. Розвиток сфери туризму, яка здатна приносити істотні і стійкі доходи в місцеві бюджети.
Конкуренція між територіями найбільш очевидна у сфері туризму та відпочинку. Туризм є однією з
обмеженої кількості галузей, яка практично не постраждала в період світової економічної кризи.
Міжнародний туризм розвивається дуже високими темпами, його роль в економіці багатьох територій
різного рівня постійно зростає. При цьому слід враховувати величезний вплив традиційного туризму
на діловий туризм, а отже, на залучення інвесторів. Не брати участь в конкуренції за залучення
туристів - це означає втратити можливості по залученню потенційних інвесторів.
Як засвідчує практика розвитку туризму, рекламні кампанії зачасту сприяли не лише
підвищенню впізнаваності території, але і повної заміни його іміджу, що привернуло увагу мільйонів
туристів та інших споживачів території (іммігрантів, інвесторів і т.п.).
Сьогодні багато країн і міст виділяють спеціальні бюджети на просування свого іміджу та
бренду. Наприклад, Сінгапур витрачає $ 60 млн на рік, Малайзія - $ 150 млн, а Лондон в 2003-2004
році виділив $ 40 млн. Нью-Йорк в 2006 році витратив 9 млн дол. з міського бюджету на фінансування
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агентства міського маркетингу (з 19,9 млн дол. сукупного бюджету агентства), яке займається
залученням в місто туристів, а в 2009 р бюджет міського агентства склав 38,7 млн дол., з них 18,9 млн
- кошти міського бюджету. Таке збільшення коштів дозволило Нью-Йорку збільшити кількість туристів,
що приїжджають в місто до 50 млн чол. (міжнародний і внутрішній туризм) [6].
Відповідно, цілеспрямоване формування іміджу території, який згодом трансформується в
бренд, є найважливішою складовою успіху та конкурентоспроможності території, а також фактором її
сталого розвитку.
4. Активізація використання концепції брендингу територій в Україні. Розглядаючи досвід
формування та управління брендами в регіонах України слід зазначити, що більшість регіонів України
стали брендами не в процесі ціленаправлено сконцентрованих зусиль реалізації концепції брендінгу,
а в результаті історичного та культурного розвитку (Львів, Одеса, Полтава). Однак, слід відзначити,
що декілька регіонів уже презентували нову концепцію бренду. Так, наприклад, новостворені бренди
Харкова «Smart city», Кривого Рогу «Місто довжиною в життя», а також Києва «Місто, де все
починається». Усі вказані міста визначили свою нішу, наприклад, Харків робить акцент на
інформаційних технологіях, розвитку науки. Кривий Ріг – найдовше місто у Європі за протяжністю
(його довжина 126 км). Київ позиціонує себе як першооснову у знайомстві з Україною, на початку
кар'єри, бізнесу, романтичних відносин. Хоч брендинг території у сьогоденні не лише інноваційне
поняття, а життєва необхідність територій, Житомир, Миколаїв, Тернопіль, Полтава, Рівне, Суми,
Ужгород ще не створили концепцію своїх брендів. Важливо відзначити, що територіям, які
сформували свою концепцію брендингу доцільно продовжували її реалізацію, використовуючи увесь
інструментарій формування та просування брендингу, хоча в Україні це супроводжується наступними
проблемами: 1) тривалий та затяжний процес проведення адміністративної реформи; 2) застосування
концепції брендингу території зводиться лише до формування логотипу та салогану; 3) брендинг не
враховується в соціально-економічному розвитку регіонів як нематеріальний актив, що може
приносити прибутки. Таке обмежене використання концепції брендингу регіонами України досволяє
нам розглядати підняту проблему в теоретичних аспектах, які можуть бути ефективно імплементовані
в практику.
5. Необхідність розвитку системи підтримки місцевих виробників товарів і послуг, особливо при
експорті їх товарів за межі території, а також за кордон.
Практика розвитку підприємництва констатує, що бренд місцевості (країни, області, міста) тісно
пов'язаний з брендами товарів, які на ній виготовляється, наприклад, вітчизняні товари та послуги:
Миргород (Миргородська мінеральна вода), Вінниця (Неміров), Львів (Львівська кава), Одеса (порт);
зарубіжні: Японська техніка, Швейцарські годинники, Венеціанське скло.
Аналіз практики застосування концепції територіального брендингу в процесі розвитку територій
України дозволив виявити низку проблем: брак розуміння у керівників територіальних адміністрацій
важливості розробки та реалізації програм створення і просування брендів територій. Програми
створення брендів припускають кропітку попередню роботу з виявлення сильних і слабких сторін,
конкурентних переваг території, обгрунтуванню стратегії її позиціонування в порівнянні з
конкуруючими територіями; нестача коштів на розвиток брендингу території. Кошти необхідні не лише
на просування бренду, а й на утримання територіальних маркетингових агентств, які могли б
організовувати і координувати роботу стейкхолдерів території, зацікавлених у її просуванні (бізнесспівтовариств, організацій некомерційного сектора, простих жителів міста і т.п.); відсутність зрозумілих
і апробованих механізмів управління брендом територій, а також методик оцінки ефективності витрат
на брендинг території. Складнощі в розробці методик управління полягають насамперед в тому, що
зростає динаміка змін механізмів просування.
При дослідженні проблем територіального брендингу як інструменту соціально-економічного
розвитку території автор ґрунтувався на роботах Ф. Котлера, Д. Хайдера та І. Рейна [7], які вперше
чітко обґрунтували використання маркетингу як механізму всебічного просування територій,
досліджували питання специфіки сучасного брендингу та ролі брендів країн в умовах глобалізації, а
також на наукових працях фундатора територіального брендингу С. Анхольта, який увів в ужиток
поняття “брендинг території”, розробив комплексний, диверсифікований підхід і концепцію
конкурентної ідентичності, представивши її у вигляді шестикутника, систему оцінки результатів
національного брендингу “Anholt Nations Brand Index”, а також запропонував поняття «конкурентної
ідентичності території».
С. Анхольт стверджував, що формування територіального бренду є однією із форм протидії
викликам та кризовим явищам глобального світу. У довгостроковому періоді потужний територіальний
бренд сприяє забезпеченню та підтримці конкурентоспроможності тій або іншій території за рахунок
концентрації необхідної для її розвитку ресурсної бази: інвестицій, об’єктів інфраструктури, людського
інтелектуального капіталу тощо. Науковець стверджував, що реклама території, яка не підкріплена
реальними діями для покращення інвестиційного клімату, туристичної інфраструктури, рівня життя, це не брендинг. Це лише реклама території. Реклама може обіцяти, та не виконувати, а брендинг –
виконує обіцяне [8].
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Узагальненне дослідження сутністно-термінологічного апарату терміну «бренд території»
наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Основні визначення терміну «бренд території»
Визначення

Автор

Бренд території - це багатовимірний конструкт, що складається з функціональних,
емоційних і матеріальних елементів, які в сукупності створюють унікальний набір
асоціацій з місцем в суспільній свідомості
Бренд території - це конкурентна ідентичність місця
Бренд території - це більше, ніж просто виявлення унікальності міста на основі
позитивних асоціацій, це формування самих асоціацій
Бренд території - це враження, яке справляє місто на цільову аудиторію, сума всіх
матеріальних і символічних елементів, які роблять місто унікальним
Бренд території - це система асоціацій у свідомості «Споживачів» міста, що базуються
на візуальних, вербальних і ментальних проявах. бренд міста формується через
постановку цілей, налагодження комунікацій і пропаганду цінностей
Брендинг територій - стратегію підвищення конкурентоспроможності міст, областей,
регіонів, географічних зон і держав з метою завоювання зовнішніх ринків, залучення
інвесторів, туристів, нових мешканців та кваліфікованих мігрантів
Брендинг території спрямований на подолання дефіциту матеріальних і
нематеріальних ресурсів у регіоні, в його основі лежить ідея донесення до широкої
громадськості уявлення про унікальність території
Бренд території являє собою символічну віртуальну психо-емоційно-соціальну
конструкцію в сприйнятті споживачів території, відображатиме сукупність
геополітичних, еко- соціально-культурних, історичних, економічних і інших
характеристик території, які формують їхні уявлення про привабливість даного місця і
його переваги порівняно з іншими територіями. Бренд території є її нематеріальним
маркетинговим активом і формує її комунікативний капітал
Бренд території - міська ідентичність, системно виражена в яскравих і привабливих
ідеях, символах, цінностях, образах і знайшла максимально повне і адекватне
відображення в іміджі міста. Це візуальний або віртуальний символ міста, позитивний
«фірмовий» ознака, за якою споживачі розпізнають місто, «розкручена» товарна марка
міста, що формує або підтверджує його імідж і репутацію
Джерело: узагальнено автором

Kavaratzis and
Ashworth, 2005
Anholt, 2007
Kavaratzis, 2008, p. 53
Moilanen and Rainisto,
2009
Zenker and Broun,
2010
Серьогіна Е.
О.М. Олефiренко і
М.Ю. Карпіщенко

Мещеряков, 2011

Вiзгалов, 2011

Розглянуте сутністно-термінологічне поняття терміну «бренду території», погоджуючись з
думкою Н.О. Котової [9], має включати три обов’язкові аспекти:
− існуючий у свідомості різних груп реальних і потенційних споживачів комплекс сприйнять,
образів, асоціацій, очікувань стосовно території, яка представляє собою раціональну та/або емоційнну
цінність, що формується в процесі взаємин між брендом і його споживачами;
− платформа для конструктивного діалогу і взаємодії між представниками адміністрації та
ділових кіл з різними цільовими группами;
− найважливіший інструмент реалізації стратегії розвитку території, що дозволяє забезпечити
залучення основних цільових аудиторій у процес впровадження цільових программ.
Таким чином, бренд території доцільно розглядати як багатофакторну систему, структуру якої
утворюють економічна, соціально-політична і культурно – ідеологічна складові. Визначення першої
складової полягає в розумінні економічної ролі території, його спеціалізації, тенденцій розвитку і
кінцевої мети розвитку. Формування другої складової є складним процесом співробітництва з
центральною владою, спрямованим на створення на території інфраструктури, яка забезпечить
сприятливий інвестиційний і туристичний клімат. Третя, культурно-ідеологічна складова реалізується
через уособлення неповторності кожної території [10].
Брендинг території невід'ємний від процесів підвищення його конкурентоспроможності, оскільки
бренд за своєю природою є демонстрацією конкурентних переваг і, відповідно, більшої вартості. Чим
більше територія здатна залучити зовнішні ресурси, трансформувати їх та створити продукт, тим
ефективніше її життєдіяльність.
Повномасштабне вирішення завдання формування й управління брендом території – неодмінна
складова формування конкурентоспроможного суспільства, зорієнтованого на забезпечення високих
показників добробуту громадян, створення комфортного та безпечного середовища життєдіяльності
людини у кожному регіоні української держави.
Сьогодні територіальний брендинг – цілеспрямований процес формування, презентації і
просування певної території на світовому ринку як його конкурентоздатної та ліквідної одиниці. З
функціональної точки зору бренд території виконує два основні завдання. З одного боку, він
забезпечує привабливість території для різних цільових груп: будучи впізнаваною торговою маркою,
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бренд дозволяє заздалегідь припускати якісні характеристики території, і, отже, гарантувати ступінь
задоволення потреб комплексним продуктом території. З іншого боку, бренд задає чіткі рамки
уявлення про систему цінностей, закладених в основу територіального розвитку.
Виходячи з аналізу категоріального апарату, ми можемо стверджувати, що територіальні
бренди – це сучасна зброя для конкурентної боротьби між регіонами, містами за ресурси (матеріальні,
людські, інформаційні), одночасно він є найважливішим фактором конкурентних переваг і доходів
території, цінним активом економіки. Також, брендинг територій можна вважати стратегією підвищення
конкурентоспроможності міст, областей, регіонів, географічних зон і держав, з метою завоювання
зовнішніх ринків, залучення інвесторів, туристів, нових мешканців та кваліфікованих мігрантів.
Брендинг території повинен бути спрямований на подолання дефіциту матеріальних і нематеріальних
ресурсів території, в його основі лежить ідея донесення до широкої громадськості уявлення про
унікальність території. Тому доцільність включення стратегії територіального бренда в систему
планування стратегічного розвитку території є беззаперечним. На нашу думку, стратегія брендування
території повинна бути спрямована на досягнення наступних основних цілей: підтримка просування
товарів (у тому числі товарів на експорт), які виробляються на певній території; залучення інвестицій;
підтримка туризму, тобто перетворення регіону на привабливу для відвідування територію; залучення
кваліфікованої робочої сили.
Найголовнішим аргументом у наукових працях, присвячених проблематиці територіального
брендингу, є той факт, що територія є комплексним концептом, і не можна проводити паралель між
стратегією з побудови бренда продукту або підприємства, з одного боку, і території з її унікальною
історією, багатими традиціями і різноманітною культурою - з іншого. Вважаємо, що ідея про те, що
територія – це бренд, є метафоричною. У реальності територія – це комплексний конструкт, який
неможливо «забрендувати» як товар. Тому, коли ми говоримо про брендинг територій, то розуміємо,
що в основі цього складного терміна лежать дослідження, які дають змогу ідентифікувати цінності
бренда території, що позитивно впливають на імідж і створюють конкурентні переваги.
Бренд території не створюється природним шляхом, він є продуктом свідомого й керованого
осмислення, організованої суспільної рефлексії і проектування. Формування бренду території
передбачає управління його створенням і просуванням, наявність замовника, кваліфікаційної групи
розробників, інформаційних і фінансових ресурсів, чітко сформульованого технічного завдання,
програму створення і просування бренда, моніторинг його ефективності, визначення механізму його
підтримки та розвитку – усе це вкладається в поняття брендингу або ж бренд-менеджмент території.
Для того, щоб створити успішний бренд території, необхідно врахувати три важливі складові:
− економічна. Для визначення економічної складової необхідно зрозуміти, чим регіон може бути
корисний іншим територіям, визначити можливості регіональної економіки, врахувати рівень її
розвитку, проаналізувати всю сукупність бізнес-брендів території;
− соціально-політична. Для окреслення цієї складової потрібно врахувати стратегію побудови
відносин регіону з іншими територіями, в тому числі з центром, виділити найбільш сильні сторони
соціальної політики регіону;
− культурна, ідеологічна. В культурно-ідеологічній складовій необхідно визначитися з тим, чим
може бути цікавий регіон на культурному, ціннісному, ідейному рівні, які культурно-історичні об'єкти,
заходи і цінності можуть бути цікаві цільовим групам інших регіонів.
Висновки з проведеного дослідження. Для розширення можливостей розвитку і зростання
добробуту свого населення територіям (регіонам) важливо мати навички залучення інвесторів,
потенційних жителів, туристів, а також вміти формувати чіткий і позитивний бренд своєї території.
Територіальний брендинг – це найбільш ефективний інструмент позиціонування регіону, процес
побудови, розвитку та управління брендом, мета якого – створення сильного і конкурентоспроможного
регіону. Наявність позитивного бренда дозволить підвищити конкурентоспроможність, якість життя,
залучити зовнішні та активізувати внутрішні ресурси, сформувати привабливий імідж регіону. Успішне
просування бренда свідчить про небайдужість адміністрації до долі та престижу ввіреного їй регіону,
про вміння будувати стосунки з бізнесом, а отже, і про те, що у регіону є шанси на розвиток та
процвітання.
Зважаючи на те, що цей напрямок досліджень є достатньо новим, він включає низку проблем, а
саме: вибір найбільш відповідних інструментів брендингу регіону, адекватна оцінка існуючого та
створеного бренда, пошук найбільш ефективної стратегії та моделі розвитку території та інші
проблеми, що потребують подальшого вивчення.
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Велещук С.С. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Мета. Метою статті є дослідження основних тенденцій, які актуалізують питання територіального
брендингу як інструменту соціально-економічного розвитку регіонів, узагальнення дослідження сутністнотермінологічного апарату терміну «бренд території» та визначення основних напрямків формування бренду в
регіонах України.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема:
методи теоретичного узагальнення – для дослідження сутністно-термінологічного апарату терміну «бренд
території»; системний підхід – для обґрунтування тенденцій актуалізації питання брендування території в Україні;
методи аналізу і синтезу – для виявлення конкурентних переваг територіальних брендів, які сприяють
конкурентоспроможності регіону.
Результат. Обґрунтовано доцільність і напрями формування бренду території як інструменту соціальноекономічного розвитку території. Узагальнено сутністно-термінологічний апарат терміну «бренд території».
Визначено основні тенденції, які обумовлюють необхідність формування територіального бренду.
Охарактеризовано складові елементи територіального брендингу: економічна, соціально-політична, культурна,
ідеологічна.
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Наукова новизна. Використано комплексний підхід до обґрунтування напрямів активізації формування
бренду територіями як інструменту їх соціально-економічночного розвитку.
Практична цінність. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем
щодо ефективного соціально-економічного розвитку територій в Україні.
Ключові слова: бренд, регіон, брендинг території, конкурентоспроможність, розвиток території.
Veleshchuk S.S. TERRITORIAL BRANDING AS A TOOL OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE REGION
Purpose. The aim of the article is research of the main trends which highlights the issue of regional branding as a
tool of social and regional economic development, compilation of research terminological apparatus of the term "brand
territories" and definition of the main directions of formation of brand in the regions of Ukraine.
Methodology of research. The study used general scientific methods including: methods of theoretical
generalization - for research of essence and terminological apparatus of this concept "brand territory"; systematic
approach - to justify the issue of mainstreaming branding trends territory of Ukraine; methods of analysis and synthesis to identify the competitive advantages of local brands, which contribute to the competitiveness of the region.
Findings. The expediency of the formation and direction of the brand territories as a tool of social and economic
development of the territory was substantiated. Are generalized essence and terminological apparatus of this concept
"brand of territory." Been determined the main trends that determine the necessity of forming of territorial brand. Been
characterized constituent elements of territorial branding: economic, social and political, cultural, ideological.
Originality. Comprehensive approach to study trends intensify the formation of brand territories as a tool for
socio-ekonomichnochnoho development.
Practical value. The results of research is the basis for solving practical problems for effective socio-economic
development of territories in Ukraine.
Key words: brand, territory branding, region development strategy, citizen self-identification.
Велещук С.С. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЭНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНУ
Цель. Целью статьи является исследование основных тенденций, которые актуализируют вопрос
территориального брендинга как инструмента социально-экономического развития регионов, обобщения
исследования терминологического аппарата термина «бренд территории» и определение основных направлений
формирования бренда в регионах Украины.
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности:
методы теоретического обобщения - для исследования терминологического аппарата термина «бренд
территории»; системный подход - для обоснования тенденций актуализации вопроса брендирование территории
в Украине; методы анализа и синтеза - для выявления конкурентных преимуществ территориальных брендов,
способствующих конкурентоспособности региона.
Результат. Обоснована целесообразность и направления формирования бренда территории как
инструмента социально-экономического развития территории. Обобщено терминологический аппарат термина
«бренд территории». Определены основные тенденции, обуславливающие необходимость формирования
территориального бренда. Охарактеризованы составляющие элементы территориального брендинга:
экономическая, социально-политическая, культурная, идеологическая.
Научная новизна. Использован комплексный подход к обоснованию направлений активизации
формирования бренда территориями как инструмента их социально-економичночного развития.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования являются основой для решения
практических проблем по эффективному социально-экономическому развитию территорий в Украине.
Ключевые слова: бренд, регион, брендинг территории, конкурентоспособность, развитие территории.
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діяльності та державного управління,
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЯДРО
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні виклики доводять можливість створення
новітніх технологій і успішної боротьби за світові ринки лише на базі національної науки, особливо
фундаментальної, оскільки запозичення технологій призводить до технологічного відставання країни.
На сьогодні Україна має достатньо високий рівень фундаментальних досліджень за досить широким
переліком наукових напрямів. Прискорення розвитку економіки України та її інтеграція у міжнародний
простір в середньо- і довгостроковій перспективі визначатимуться результатами використання
наявного потенціалу вітчизняної науки та підвищенням ролі науки як впливового інституту і
рівноправного партнера у соціально-економічних відносинах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню різнобічних аспектів інтелектуального
капіталу, аналізу стану наукового потенціалу, питанням наукової та науково-технічної діяльності
присвятили чимало наукових праць такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Е. Брукінг, О. Б. БутнікСіверський, В. М. Геєць, Дж. Гелбрейт, Д. Даффі, А. О. Дєгтяр, Л. Едвінссон, А. Г. Жарінова,
С. М. Ілляшенко,
В. Л. Іноземцев,
Б. Є. Кваснюк,
Б. Б. Леоньєв,
Л. Мелоун,
Л. Г. Мельник,
В. П. Семиноженко, Т. Стюарт, Е. Тоффлер, А. А. Чухно та інші. Науковці здійснили значний внесок у
поглиблення теоретичних та практичних засад питання наукових досліджень і розробок, однак у
більшості наукових робіт не достатньо уваги приділяється сучасному стану, динаміці розвитку та
зіставленню з країнами світу основних показників фундаментальної науки. Усе це свідчить про
актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо фундаментальних досліджень як ядра інноваційного розвитку
регіонів України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Модернізаційні пріоритети розвитку економіки
України спонукають до широкого впровадження досягнень передових науково-технологічних розробок,
що надає імпульс структурним зрушенням в економіці, стимулюючи виробництво нової наукоємної
високотехнологічної продукції. В умовах глобалізації гостра конкурентна боротьба диктує необхідність
активізації
інноваційної
діяльності
як
найбільш
ефективного
способу
підвищення
конкурентоспроможності країни і подальшого її розвитку на інтенсивній основі.
Виклики, перед якими постала Україна щодо розвитку науки в епоху економіки знань, виявили
визначальну роль фундаментальних досліджень. Сучасна наука демонструє залежність практичної
ефективності наукових знань від розвитку фундаментальної складової.
Наукові знання – це особливий скарб, який належить тільки суспільству загалом і кожному з нас
як члену цього суспільства, тому зберегти і примножити його можна лише зусиллями всього
суспільства. Передусім, це стосується інституційного впливу держави на розвиток складової
фундаментальної науки – тих наукових центрів, що створюють нові знання. Головною ланкою
проведення фундаментальних досліджень у розвинутих країнах є університети [7]. Відомий
американський соціолог Д. Белл, прогнозуючи розвиток постіндустріального суспільства, відзначав:
«Подібно до того, як підприємство було основним інститутом протягом останніх століть, завдяки його
ролі у виробництві товарів, так і університет, або будь-яка інша форма інституалізації знання, буде
центральним інститутом у майбутньому завдяки своїй ролі джерела нових знань і інновацій… Еліта
суспільства визначатиметься не майном та політичною позицією, а знаннями та кваліфікацією,
отриманими завдяки освіті» [1].
Групування регіонів України за кількістю виконаних і впроваджених наукових і науково-технічних
робіт дозволяє розподілити їх на чотири групи: з високим, вище середнього, середнім і низьким
рівнями (рис. 1).
Не зважаючи на те, що фундаментальні дослідження, що вимагають величезних капітальних
вкладень, не приносять віддачі у найближчому майбутньому, проте досить тривалий термін до
прикладного застосування їх результатів оправданий одержуваним економічним ефектом.
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Рис. 1. Групування регіонів України за кількістю виконаних (2013 р.) і впроваджених (2010,
2012-2013 рр.) наукових і науково-технічних робіт
Джерело : складено автором на основі [3; 4; 6]

Останнім часом спостерігаються загальносвітові тенденції використання результатів
фундаментальних досліджень, істотне зростання їх практичної значимості. За оцінками експертів, вже
близько 10 % нової комерційної продукції і технологій спираються на останні результати
фундаментальних досліджень. Фундаментальні дослідження стають безпосереднім джерелом
інновацій і проривних технологій, сприяють зростанню економіки за рахунок інноваційного фактора.
У більшості країн світу фундаментальна наука розвивається в основному за кошти державного
бюджету і уряди країн вбачають у цьому свій внесок у майбутнє інноваційне зростання країни. Так, у
найбільш інноваційно розвинених країнах світу частка витрат на фундаментальні дослідження
становить від 0,4 до майже 0,8 % ВВП (табл. 1).
Таблиця 1
Витрати на фундаментальні дослідження у країнах світу(% до ВВП) 2011 р.
Країна
Показник
Китай (2012)
0,10
Україна (2013)
0,21
Угорщина
0,23
Іспанія
0,27
Ірландія
0,29
Словенія
0,29
Італія
0,30
Словаччина (2012)
0,30
Естонія
0,35
Японія
0,42
Ізраїль
0,42
Джерело : складено автором на основі [8]

Країна
Сінгапур
Австралія (2008)
США
Австрія
Данія
Франція
Чехія (2012)
Ісландія
Нідерланди
Корея
Швейцарія (2008)

Показник
0,43
0,45
0,48
0,53
0,54
0,55
0,56
0,58
0,64
0,73
0,77

В Україні питома вага фундаментальних досліджень у розподілі за напрямами бюджетного
фінансування досліджень і розробок у 2013 р. становить понад 55 %, проте їх частка у відсотках
ВВП – лише 0,21 % (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка витрат на виконання фундаментальних досліджень в Україні, (у % до
ВВП)
Джерело : складено автором на основі [3; 4; 5]

У 2013 р. в Україні фундаментальні дослідження фінансувалися 12 розпорядниками бюджетних
коштів за 15 бюджетними програмами. З 2009 р. спостерігається динаміка збільшення обсягів
фінансування фундаментальних досліджень за рахунок державного бюджету (у поточних цінах)
(рис. 3).

Рис. 3. Динаміка фінансування фундаментальних досліджень за рахунок державного
бюджету, млн грн.
Джерело : складено автором на основі [3; 4; 5]

У загальному обсязі фінансування досліджень і розробок частка видатків на фундаментальні
дослідження у 2013 р. становила 56,54 %.
Дослідження за рахунок загального фонду проводилися за пріоритетним напрямом розвитку
науки і техніки "Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення
конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави".
У 2013 р. частка базового фінансування фундаментальних досліджень і розробок за рахунок
загального фонду державного бюджету становила 98,85 % (2497,37 млн грн.), частка програмноцільового фінансування – 1,15 % (29,04 млн грн.).
У 2013 р. зросла частка академічного сектору у структурі обсягів бюджетного фінансування
фундаментальних досліджень на 2 %, а галузевий сектор і сектор вищої освіти мали тенденцію до
зниження (рис. 4).
У 2013 р. було виконано 6416 робіт фундаментального спрямування (з них завершено 1828, або
28,49 %), у т.ч. за кошти загального фонду – 4445 (завершено 19,33 %) і за кошти спеціального фонду
– 1971 (49,16 % завершених) робота.
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2012

2013

Рис. 4. Структура фінансування фундаментальних досліджень за рахунок загального
фонду держбюджету за секторами науки у 2012-2013 рр., %
Джерело : складено автором на основі [3; 4; 5]
За результатами завершених у 2013 р. фундаментальних досліджень, що фінансувалися за
рахунок загального фонду держбюджету, у поточному році розпочато нові проекти на виконання
прикладних досліджень в обсязі 14,7 % та науково-технічних розробок – близько 7 % від загальної
кількості завершених фундаментальних досліджень (рис. 5).

Рис. 5. Кількість робіт, відкритих у поточному році за результатами завершених
фундаментальних досліджень у 2013 р., од.
Джерело : складено автором на основі [4; 5]
За результатами фундаментальних досліджень за рахунок коштів загального фонду у 2013 р.
було створено 6755 одиниць науково-технічної продукції (НТП), з них 57,5 % було впроваджено (3886
од.) (рис. 6).
Понад 50 % створеної НТП за даним напрямом фінансування становила продукція за видом
"Інше", до якої відносять методичну та нормативно-методичну документацію, керівні, нормативні,
прогнозно-аналітичні документи, програмно-технологічну документацію та ін.
Понад 36 % від загальної кількості створеної продукції складає НТП за видом "Методи і теорії" –
2439 од., з яких впроваджено близько 39 %.
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Рис. 6. Розподіл створеної за рахунок загального фонду і впровадженої НТП за
результатами фундаментальних досліджень у 2013 р., од.
Джерело : складено автором на основі [4; 5]

За результатами фундаментальних досліджень за рахунок спеціального фонду створено всього
542 од. НТП (з них організаціями НАН – 498 од., з яких було впроваджено 170 од.).
За результатами фундаментальних досліджень у 2013 р. із всієї створеної за рахунок
спеціального фонду НТП за результатами фундаментальних досліджень у 2013 р. впроваджено
майже 36 %. При цьому впровадження видів нової техніки становило 81,3 % від створених, технологій
– 51 %.
Вагомим внеском у розповсюдження наукових знань є кількість друкованих праць. У 2013 р.
зросла загальна кількість друкованих робіт за результатами фундаментальних досліджень. Деяке
зниження публікаційної активності порівняно з 2012 р. спостерігається за напрямом "статті в наукових
фахових журналах". Разом з тим, у 2013 р. продовжувалася тенденція до зростання активності
зарубіжних публікацій українських учених. Зокрема, у 2013 р. видано 185 монографій за кордоном
(табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка кількості друкованих праць за результатами фундаментальних досліджень

2011

2012

2013

87760

86626

105832

Темп
зростання /
зниження
(2013 р. до
2012 р.), %
122,17

1553
168
1820
57812

1613
168
1826
66940

1897
185
2432
66472

117,61
110,12
133,19
99,30

19483

22416

23446

104,59

26575

15315

35031

228,74

Рік
Показник
Кількість друкованих робіт – усього

2009

2010

83945
70939
у тому числі:
1667
1372
145
99
2077
1424
60126
47525

монографії
з них, що видані за кордоном
підручники, навчальні посібники
статті в наукових фахових журналах
з них, що входять до міжнародних баз
9623
7479
даних
інші публікації
20075
20618
Джерело : складено автором на основі [3; 4; 5]

У 2013 р. порівняно з 2012 р. подано майже на 30 % менше заявок на видачу охоронних
документів, у т.ч. за кордоном – на 12 %. Зменшилася також як загальна кількість отриманих
охоронних документів на 23%, так і кількість охоронних документів, отриманих за кордоном – на 37 %
(табл. 3).

157

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2015[28]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Таблиця 3
Динаміка кількості поданих заявок та отриманих охоронних документів за результатами
фундаментальних досліджень
Рік
Показник

2009

Подано заявок на видачу охоронних
1517
документів, усього, од.
у т.ч.: в Україні
1502
за кордоном
15
Отримано охоронних документів, усього, од.
1493
у т.ч.: в Україні
1484
за кордоном
9
Джерело : складено автором на основі [3; 4; 5]

Темп
зростання /
зниження
(2013 до 2012
р.), %

2010

2011

2012

2013

1450

1803

2404

1691

70,34

1439
11
1280
1265
15

1787
16
1947
1942
6

2387
17
2220
2201
19

1676
15
1715
1703
12

70,21
88,24
77,25
77,37
63,16

За результатами фундаментальних досліджень підготовлено наукові праці та виготовлено шість
дослідних зразків за результатами робіт [2]:
− "Розробка теорії лазерно-струминного різання композитів на основі функціональноорієнтованого підходу 21Д/11-ПОМФТО" (Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського);
− "Синтез нових штучних селенвмісних гетероциклічних сполук" (Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка);
− "Зразки нанокон’югатів, що застосовуються при онкологічних захворюваннях. Моделювання та
розробка нанокон’югатів протиракової дії" (Національний фармацевтичний університет);
− "Селекція і насінництво соняшнику" (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН);
− «Розробити моделі сортів вівса з високим потенціалом продуктивності та покращеними
харчовими якостями, адаптованих до умов різних зон України» та «Вивчити вихідний матеріал і
створити голозерний та плівчастий сорти ярого ячменю з високою продуктивністю, стійкістю до
комплексу хвороб, осипання і вилягання (Інститут сільського господарства степової зони НААН).
Висновки з проведеного дослідження. У статті проведено групування регіонів України за
кількістю виконаних і впроваджених наукових і науково-технічних робіт. Визначено частку витрат на
фундаментальні дослідження у найбільш інноваційно розвинених країнах світу; питому вагу
фундаментальних досліджень в Україні у розподілі за напрямами бюджетного фінансування
досліджень і розробок. Наведено структуру фінансування фундаментальних досліджень за рахунок
загального фонду держбюджету за секторами науки; розподіл створеної і впровадженої науковотехнічної продукції. Розглянуто динаміку кількості друкованих праць, поданих заявок та отриманих
охоронних документів за результатами фундаментальних досліджень.
У сучасній високотехнологічній та динамічній світовій економіці отримують переваги на
світовому ринку економіки знань ті країни, які мають розвинену фундаментальну науку в поєднанні з
наукомісткими виробництвами. Недофінансування фундаментальних досліджень призводить до
витоку наукового потенціалу за кордон і переводить країну в розряд слаборозвинених. Державі
необхідно розуміти роль фундаментальних досліджень у забезпеченні конкурентоспроможності
економіки, не використовувати появу нових джерел фінансування фундаментальної науки для
скорочення витрат бюджету, а, навпаки, збільшувати ці витрати.
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Попело О.В. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЯДРО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ
Мета – розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо
фундаментальних досліджень як ядра інноваційного розвитку регіонів України.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження використовувались наступні
методи: системного аналізу, логічного узагальнення – при вивченні підходів до оцінки ролі фундаментальних
досліджень в інноваційному розвитку регіону; аналізу та синтезу, статистичного аналізу – при дослідженні стану
та тенденцій розвитку фундаментальної науки в Україні; картографічний – для групування регіонів України за
основними показниками наукових та науково-технічних робіт; графічний – для наочного зображення та
схематичного подання матеріалу дослідження; абстрактно-логічний – для формування висновків та пропозицій
щодо розвитку фундаментальної науки та її впливу на процеси інноваційного розвитку регіональної економіки та
інші наукові методи.
Результати. Встановлено, що виклики, перед якими постала Україна щодо розвитку науки в епоху
економіки знань, виявили визначальну роль фундаментальних досліджень. Визначено, що сучасна наука
демонструє залежність практичної ефективності наукових знань від розвитку фундаментальної складової.
Розглянуто динаміку кількості друкованих праць, поданих заявок та отриманих охоронних документів за
результатами фундаментальних досліджень. Проведено групування регіонів України за кількістю виконаних і
впроваджених наукових і науково-технічних робіт. Визначено частку витрат на фундаментальні дослідження у
найбільш інноваційно розвинених країнах світу; питому вагу фундаментальних досліджень в Україні у розподілі за
напрямами бюджетного фінансування досліджень і розробок.
Наукова новизна. Набули подальшого розвитку критеріальні виміри та параметричні характеристики
розвитку фундаментальної науки в Україні.
Практична значущість. Проведений аналіз динаміки та сучасних тенденцій розвитку фундаментальних
досліджень може використовуватися при формуванні коротко- та середньострокових інноваційних програм
розвитку регіону.
Ключові слова: фундаментальні дослідження, інноваційний розвиток, науково та науково-технічна
діяльність, інтелектуальна діяльність, модернізація, науковий потенціал, інтелектуальний капітал.
Popelo O.V. FUNDAMENTAL RESEARCH AS INNOVATIVE CORE OF THE UKRAINIAN REGIONS
Purpose – is the development of theoretical, methodological guidelines and practical recommendations for basic
research as the core of innovative development of Ukrainian regions.
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Methodology of research. To achieve the objectives of the study were used the following methods: systematic
analysis, logical synthesis – the study of approaches to assessing the role of basic research in the innovative
development of the region; analysis and synthesis, statistical analysis – to study of the status and trends of basic science
in Ukraine; mapping – for grouping regions of Ukraine by major indicators of scientific and technical work; graphics – to
illustrate schematic representation of the image and research material; abstract logical – to form opinions and proposals
on the development of fundamental science and its implications on the innovative development of regional economy and
other scientific methods.
Findings. Challenges that faced Ukraine for science development in the era of knowledge economy revealed the
crucial role of basic research. Modern science demonstrates the dependence of the practical efficiency of the scientific
knowledge of the fundamental component.
The dynamics number of publications submitted applications and received protection documents the results of
basic research have been considered.
The article groups the regions of Ukraine by the number of completed and implemented scientific and technical
work.
The proportion of spending on basic research in the most innovative developed countries; the share of basic
research in Ukraine in the distribution of the directions of budgetary funding for research and development have been
investigated.
Originality. Were further developed criterial dimensions and parametric characteristics of basic science in
Ukraine.
Practical value. The analysis of the dynamics and trends of modern basic research can be used in the formation
of short- and medium-term programs of innovative development.
Key words: fundamental research, innovative development, scientific and technical activities, intellectual
activities, modernization, scientific potential and intellectual capital.
Попело О.В. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ЯДРО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
Цель – разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по
фундаментальных исследованиях как ядра инновационного развития регионив Украины.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели исследования использовались следующие
методы: системного анализа, логического обобщения – при изучении подходов к оценке роли фундаментальных
исследований в инновационном развитии региона; анализа и синтеза, статистического анализа – при
исследовании состояния и тенденций развития фундаментальной науки в Украине; картографический – для
группировки регионов Украины по основным показателям научных и научно-технических работ; графический –
для наглядного изображения и схематического представления материала исследования; абстрактнологический – для формирования выводов и предложений по развитию фундаментальной науки и ее влияния на
процессы инновационного развития региональной экономики и другие научные методы.
Результаты. Установлено, что вызовы, перед которыми стоит Украина по развитию науки в эпоху
экономики знаний, обнаружили определяющую роль фундаментальных исследований. Определено, что
современная наука демонстрирует зависимость практической эффективности научных знаний от развития
фундаментальной составляющей.
Рассмотрена динамика количества научных работ, поданных заявок и полученных охранных документов
по результатам фундаментальных исследований. Проведена группировка регионов Украины по количеству
выполненных и внедренных научных и научно-технических работ. Определена доля расходов на
фундаментальные исследования в наиболее инновационно развитых странах мира; удельный вес
фундаментальных исследований в Украине в распределении по направлениям бюджетного финансирования
исследований и разработок.
Научная новизна. Получили дальнейшее развитие критериальные измерения и параметрические
характеристики развития фундаментальной науки в Украине.
Практическая значимость. Проведенный анализ динамики и современных тенденций развития
фундаментальных исследований может использоваться при формировании кратко- и среднесрочных
инновационных программ развития региона.
Ключевые слова: фундаментальные исследования, инновационное развитие, научно и научнотехническая
деятельность,
интеллектуальная
деятельность,
модернизация,
научный
потенциал,
интеллектуальный капитал.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Тваринництво – одна з найважливіших галузей сільського
господарства, яка має значний вплив на економіку держави вцілому. Відтак, від правильної організації
розвитку тваринництва на підприємствах залежить не лише забезпеченість населення основними
продуктами харчування, а й переробні підприємства сировинною базою для виробництва. Актуальним
на сьогоднішній день є підвищення ефективності розвитку тваринництва за рахунок кращої організації
і підвищення продуктивності праці, вдосконалення засобів праці і технології, а також використання
інших чинників, які б значною мірою впливали на розвиток даної галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність розвитку тваринницької галузі стала
темою досліджень багатьох науковців. Вагомий внесок у її розвиток зробили такі вчені, як С. Азізов [1],
В. Амбросов [2], О. Біттер [3], П. Саблук [4], Г. Черевко [5], В. Юрчишин [6]. Проте, доцільно було б
акцентувати увагу саме на виокремленні впливу позитивних та негативних чинників, що формують
ефективність розвитку тваринництва.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних факторів, що мають
позитивний та негативний вплив на ефективність розвитку тваринництва, а також пошук шляхів
підвищення ефективності його розвитку. Об’єктом даної статті виступає тваринництво та його
продукція.
Виклад основного матеріалу дослідження. Тваринництво є однією із найважливіших
складових сільського господарства, розвиток якої є визначальним у забезпеченні продовольчої
незалежності країни. Дана галузь виробляє найважливіші продукти харчування, які є основним
джерелом білка тваринного походження, а також є сировиною для переробної промисловості
(маслосироробної, молочної, м’ясної, шкіряної та ін). Тому для кожної держави дуже важливо
забезпечити необхідний рівень розвитку і стабільність сільського господарства, оскільки уряди всіх
країн своїм найпершим обов’язком ставлять соціальний захист громадян, а особливо так званих
соціально вразливих груп населення. Це в свою чергу потребує наявності в країні достатньої кількості
продуктів першої необхідності, які населення може набувати за доступною ціною.
Загальне поняття ефективності є досить широке і вживається в різних галузях національного
господарства, в тому числі й у тваринництві. З різноманіття теоретичних підходів, які висвітлені в
наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, випливає, що поняття „ефективність” є
багатогранною економічною категорією, яку слід розмежувати з критеріями виробничо-економічної та
соціально-економічної ефективності, на що впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники і яку можна
визначити на основі сукупних показників як на мікро-, так і на макрорівні. До того ж, загальний критерій
економічної ефективності має цільову спрямованість, яка полягає в тому, що досягти максимального
корисного ефекту у процесі виробництва тваринницької продукції можна за раціонального
використання наявних ресурсів. Під поняттям „ефективність” слід розуміти кінцевий результат
діяльності, одержаний на основі ефективного планування й раціонального використання
господарських засобів і джерел їх формування, а також своєчасного реагування підприємств на
внутрішні та зовнішні чинники за допомогою прийняття правильних управлінських рішень [7].
У своєму розвитку тваринництво нерозривно пов’язане з рослинництвом, оскільки ефективність
роботи та економічний розвиток галузі залежить від наявної кормової бази. Так, чим вищий показник
врожайності культур та ефективніше використання земельного потенціалу, тим більше тваринницької
продукції може бути вироблено в господарстві. Тваринництво в меншій мірі, ніж рослинництво,
залежить від природно-кліматичних умов, тут не так явно виражена сезонність виробництва, можна
спостерігати більш рівномірне використання основних та оборотних засобів виробництва та робочої
сили впродовж року, своєчасне та стабільне одержання виручки від реалізації продукції. Тому ті
господарства, в яких раціонально поєднуються галузі рослинництва і тваринництва більш стійкі в
економічному відношенні та з вищою ефективністю використовують свій ресурсний потенціал.
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Співвідношення валової продукції сільського господарства Івано-Франківської області в усіх
категоріях господарств можна побачити на рис. 1.
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Рис. 1. Валова продукція сільського господарства Івано-Франківської області в усіх
категоріях господарств
Джерело: розроблено автором

З даних рисунка 1 видно, що впродовж аналізованих років частка продукції тваринництва була
значно більшою, ніж показники продукції рослинництва. Так, у 1990 р. питома вага продукції
тваринництва склала 55,12 %, а рослинництва – 44,8 %, що відповідно становить 3028,7 млн. грн та
2462,1 млн. грн. При порівнянні 2013 р. до 1990 р. можна відмітити, що показники практично не
змінились та становлять 2614,6 млн. грн – продукція рослинництва (приріст на 6,2 %), та
2999,2 млн. грн. – продукція тваринництва (спад на 1 %).
Сільськогосподарське виробництво характеризується впливом різноманітних факторів, які тісно
поєднані між собою, а саме: економічні, соціальні, природно-екологічні, технологічні, політичні та ін.
Основними чинниками, які забезпечують підвищення рентабельності виробництва продукції
тваринництва на підприємстві будь-якої форми власності, є підвищення продуктивності
сільськогосподарських тварин і птиці, зниження матеріально-грошових затрат з розрахунку на одну
голову.
Показники продуктивності худоби та птиці Івано-Франківської області можна характеризувати
так (табл. 1).
Таблиця 1
Продуктивність худоби та птиці Івано-Франківської області
Рік
Категорії господарств

1990

2000

2011

2012

2013

2013 р. у порівнянні
до, %
1990 р.

2012 р.

Середній річний удій молока від однієї корови, кг
Господарства
усіх
категорій
Сільськогосподарські
підприємства
Господарства населення
Господарства
усіх
категорій
Сільськогосподарські
підприємства
Господарства населення
Сільськогосподарські
підприємства
Джерело: [8, с. 139]

2533

2475

3656

3831

3855

152,2

100,6

2979

1456

3644

4253

4459

149,7

104,8

2285
2588
3656
3820
3839
Середній річний настриг вовни від однієї вівці, кг

168,0

100,5

2,2

2,5

2,8

2,8

2,5

113,6

89,3

2,2

1,2

2,1

1,7

1,2

54,5

70,6

2,3
2,6
2,8
2,9
Середня річна несучість курей-несучок, шт

2,9

126,1

100,0

225

328

145,8

107,5

208

315

162

305

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

У 2013 р. у середньому від однієї корови, що була на початок року в усіх категоріях господарств,
отримано по 3855 кг молока, що на 0,6 % більше, ніж у 2012 р., у сільськогосподарських підприємствах
– по 4459 кг, що на 4,8 % більше, ніж в попередньому році. Разом з тим у значній частині господарств
продуктивність корів залишається низькою. Майже п’ята частина сільгосппідприємств, що займалися
виробництвом молока у 2012 р. у середньому від однієї корови отримали до 2000 кг, дві третини – від
2001–4000 кг і лише 15 господарств – більше 5000 кг.
Середній річний настриг вовни від однієї вівці протягом 13 років майже не змінюється і становив
у 2013 р. 2,5 кг, а в сільгосппідприємствах – 1,2 кг, що майже на 30 % менше, ніж у 2012 р.
Середня річна несучість курей-несучок у сільськогосподарських підприємствах у 2013 р.
становила 328 шт. яєць, що на 23 шт. яєць менше, ніж у 2012 р.
Сільськогосподарське виробництво характеризується різноманіттям факторів, які тісно
переплітаються між собою і відповідним чином опосередковують протягом різних процесів. На
виробництво тут надають вплив, перш за все, природні умови, зміни в технічній оснащеності
підприємств та забезпеченості робочою силою, постановка нових завдань щодо кількості та якості
виробленої продукції та ін. [9].
З усіх чинників зовнішнього середовища, що впливають на рівень продуктивності тварин і птиці,
найбільше має їх годівля, рівень впливу якої становить 50–60 %. Достатня та повноцінна годівля
тварин і птиці – основа стабільності й зростання продуктивності. Розв’язання цього завдання можливе
на основі досягнень науково-технічного прогресу, впровадження прогресивних технологій
кормовиробництва і раціональних форм організації праці. Система годівлі та її повноцінність
вимагають не лише достатньої кількості кормів і збалансованого раціону з поживними речовинами, а й
економічного обґрунтування типів годівлі. Для кожного виду тварин обумовлено певний тип годівлі –
це співвідношення різних видів кормів у раціоні [10].
Проте, рівень інтенсивності кормовиробництва залежить не лише від урожайності. Суттєвий
вплив на нього має структура кормової площі. Тому, не применшуючи значення агробіологічних
чинників, важливим напрямом інтенсифікації кормовиробництва є його оптимізація, яка враховує
комплекс чинників і заходів у галузі (рис. 2).
Структура кормової
площі та її розмір

Структура кормів та обсяг їх
виробництва

Продуктивність кормової
площі

Економічна ефективність
оптимізації
кормовиробництва

Собівартість кормів

Ефективність виробництва
продукції тваринництва

Продуктивність праці

Рис. 2. Схема показників економічної ефективності кормовиробництва
Джерело: [11]

Як видно із рис. 2, основними показниками економічної ефективності кормовиробництва є
розмір і структура кормової площі, її продуктивність, обсяг і структура виробництва кормів,
продуктивність праці в кормовиробництві і собівартість кормів, виробництво продукції тваринництва та
її економічна ефективність. Усі вони розраховуються взаємоузгоджено між собою в єдиній системі,
вираженій через економіко-математичну модель.
Розмір і структура кормової площі в поєднанні з її продуктивністю впливають на обсяг
виробництва, структуру фондів і навпаки. У свою чергу, обсяг фуражних фондів і виробництва
продукції тваринництва взаємозалежні і взаємообумовлюють один одного. Рівень показників
ефективності тваринництва залежить від рівня продуктивності праці в кормовиробництві та
собівартості кормів і одночасно ставить певні вимоги до них, а значить впливає на структуру кормової
площі та фуражних фондів [11].
До основних напрямів розвитку й удосконалення діяльності підприємств відносять:
запровадження прогресивних технологій виробництва; раціональну спеціалізацію і концентрацію
виробництва; вдосконалення організації й оплати праці; запровадження досягнень науково-технічного
прогресу та передового досвіду; вдосконалення структури виробництва і системи управління;
підвищення якості й конкурентоспроможності продукції; всебічний розвиток й вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
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Підвищення економічної ефективності тваринництва немислимо без подальшого росту рівня
комплексної механізації всіх технологічних процесів. Необхідно повністю механізувати роздачу кормів,
збирання гною на фермах та подачу води. При комплексній механізації трудомістких процесів витрати
праці на одиницю тваринницької продукції можуть бути скорочені на 35–40 %.
Великим резервом
підвищення рентабельності продукції тваринництва є поліпшення якості продукції. Це стосується не
лише м’яса тварин і птиці, але й інших видів продукції.
Важливе значення в підвищенні економічної ефективності виробництва продукції тваринництва
приділяється вдосконаленню форм організації й матеріального стимулювання праці. Активна
інтеграція сільськогосподарських товаровиробників з переробними підприємствами й фінансовою
підтримкою з боку останніх сприяють модернізації виробничої бази [12].
Висновки з проведеного дослідження. У даній статті визначено та охарактеризовано поняття
ефективності виробництва продукції тваринництва. При оцінці діяльності виробничого підприємства
важливим є виокремлення та аналіз впливу позитивних та негативних чинників, які мають прямий
вплив на обсяги виробленої продукції. Це в свою чергу дасть можливість не лише усунути негативний
вплив тих чи інших факторів діяльності організації, а й значною мірою зміцнити сильні сторони
підприємства. Ооскільки кормовиробництво є важливим чинником ефективного розвитку
тваринництва, то впровадження державного контролю за виробництвом, якістю та безпекою кормових
ресурсів дасть змогу стабілізувати ситуацію щодо виробництва і використання якісних і безпечних
кормів усіх видів, а також одержувати екологічно чисту тваринницьку продукцію, що сприяє
підвищенню її конкурентоспроможності. Не менш важливим чинником оздоровлення фінансового
стану тваринницької галузі має бути збільшене бюджетне фінансування. Оскільки в державній казні
бракує коштів, то вирішити проблему можна лише через впровадження державної цільової програми
підтримки і вдосконалення системи кредитування аграрного виробництва.
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Зіняк Ю.Р. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мета. Метою даного дослідження є виявлення позитивних та негативних факторів впливу на ефективність
виробництва продукції тваринництва, підвищення економічної ефективності виробництва продукції тваринництва
в сільськогосподарських підприємствах.
Методика дослідження. Методологічною основою даного дослідження були основні положення теорії
ефективності виробництва, розвитку тваринництва, розробленої вітчизняними та зарубіжними вченими. У процесі
вивчення ефективності розвитку тваринництва використовувались сукупність загальнонаукових та спеціальних
методів, зокрема: спостереження – для вивчення показників виробництва продукції тваринництва; узагальнення –
для узагальнення відповідних показників; порівняння – при порівнянні показників різних періодів; системний підхід
− для обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності тваринництва; аналіз та синтез – для
характеристики зміни обсягів виробництва продукції тваринництва.
Результати. Визначено основні фактори впливу на ефективінсть розвитку продукції тваринництва.
Обґрунтовано, що за допомогою визначених чинників є можливість забезпечити зростання обсягів виробництва
продукції та доходності галузі тваринництва, що сприятиме розвитку економіки регіону в цілому.
Наукова новизна. Виявлено позитивні та негативні чинників та рівень їх впливу на розвиток тварнництва,
на основі чого запропоновано основні напрями зростання обсягів виробництва продукції та підвищення
ефективності галузі.
Практична значущість. Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що їх впровадження
сприятиме підвищенню ефективності тваринництва в сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова: тваринництво, оптимізація кормовиробництва, економічна ефективність, фактори впливу.
Zinyak Yu.R. EFFICIENCY OF LIVESTOCK IVANO-FRANKIVSK REGION
Purpose. The aim of this study is to identify the positive and negative impacts on the efficiency of livestock
production, improve the economic efficiency of livestock production in agricultural enterprises.
Methodology of research. The methodological basis of the study were the main tenets of the theory of
production efficiency, the development of livestock developed domestic and foreign scientists. In studying the efficiency
of livestock used a set of general and special methods, including: observations - to study the performance of livestock
production; synthesis - to summarize the relevant indicators; comparison - when comparing the performance of different
periods; systematic approach - to study proposals for improving the efficiency of livestock; analysis and synthesis - to
characterize changes in the volume of livestock production.
Findings. The main factors influencing efektyvinst of animal products. Proved that using defined factors is the
ability to ensure the growth of production volumes and profitability livestock industry to facilitate the economic
development of the region.
Originality. The positive and negative factors and their impact on the level of development tvarnnytstva, based
on what provides the main areas of growth in production and efficiency industry.
Practical value. The practical value of the results is that their implementation will increase the efficiency of
livestock farms.
Key words: animal husbandry, feed production optimization, cost-effectiveness, influence.
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Зиняк Ю.Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ИВАНО–ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель. Целью данного исследования является выявление положительных и отрицательных факторов
влияния на эффективность производства продукции животноводства, повышение экономической эффективности
производства продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях.
Методика исследования. Методологической основой данного исследования были основные положения
теории эффективности производства, развития животноводства, разработанной отечественными и зарубежными
учеными. В процессе изучения эффективности развития животноводства использовались совокупность
общенаучных и специальных методов, в частности: наблюдение - для изучения показателей производства
продукции животноводства; обобщения - для обобщения соответствующих показателей; сравнения - при
сравнении показателей разных периодов; системный подход - для обоснования предложений по повышению
эффективности животноводства; анализ и синтез - для характеристики изменения объемов производства
продукции животноводства.
Результаты. Определены основные факторы влияния на ефективинсть развития продукции
животноводства. Обосновано, что с помощью определенных факторов является возможность обеспечить рост
объемов производства продукции и доходности отрасли животноводства, что будет способствовать развитию
экономики региона в целом.
Научная новизна. Выявлены положительные и отрицательные факторы и уровень их влияния на
развитие животноводства, на основе чего предложены основные направления роста объемов производства
продукции и повышения эффективности отрасли.
Практическая значимость. Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что их
использование будет способствовать повышению эффективности животноводства в сельскохозяйственных
предприятиях.
Ключевые слова: животноводство, оптимизация кормопроизводства, экономическая эффективность,
факторы влияния.
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Європейський вектор розвитку України зумовлює необхідність
подолання технологічного відриву вітчизняних галузей і виробництв від аналогічних галузей і
виробництв країн Європи задля зміцнення їх конкурентоспроможності. Особливо це стосується
виробництва агропродовольчої продукції на інноваційній основі, оскільки аграрне виробництво є
традиційною галуззю спеціалізації України, яка характеризується потужним потенціалом розвитку.
Серед інноваційних галузей досить динамічно розвивається органічне сільське господарство. Однак,
успішний його розвиток, окрім наявного потенціалу, значною мірою визначатиметься формуванням
відповідного інституційного середовища функціонування суб’єктів органічного виробництва
агропродовольчої продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам становлення і розвитку органічного
агровиробництва присвячені праці багатьох вчених. Досить предметно висвітлена дана наукова
проблема у працях В. Буркинського, Н. Бєляєвої, В. Власова, Т. Вовк, Р. Грабовського,
О. Шубравської, С. Харічкова та інших. Разом з тим, потребують окремого розгляду питання
формування інституційного забезпечення виробництва і обігу органічної агропродовольчої продукції в
Україні та його гармонізації з відповідним забезпеченням даного виробництва у країнах ЄС.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення сучасного стану нормативно-правового,
інституційного та інфраструктурного забезпечення виробництва органічної агропродовольчої продукції
та державної політики щодо його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво органічної агропродовольчої
продукції в Україні є пріоритетною та інноваційною галуззю, розвиток якої у відповідності до
європейських стандартів здатний підвищити конкурентоспроможність вітчизняних аграрних
товаровиробників та забезпечити завоювання ними нових ніш на європейському ринку. Незважаючи
на те, що органічне виробництво в нашій країні активно розвивається впродовж останнього
десятиріччя, законодавче закріплення основних його правил і процедур відбулося лише у 2013 році,
коли Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини», яких набув чинності з січня 2014 року. Прийняття
Закону дозволяє врегулювати як питання виробництва та обігу органічної сільськогосподарської
продукції і сировини, так і організацію процесів її сертифікації, контролю та нагляду, а також
формування повноцінної інфраструктури ринку органічної агропродовольчої продукції. Створення
нормативно-правового «поля», що відповідає міжнародним стандартам, сприятиме поліпшенню
економічних умов розвитку органічного виробництва, формуванню повноцінного внутрішнього ринку
органічної продукції, його ефективної інфраструктури, забезпечить підтримку експорту та підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції на зовнішньому ринку, а також
гарантуватиме дотримання прав споживачів органічної продукції.
Закон «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»
ухвалено з урахуванням змін і доповнень, висловлених у ході його обговорення. Відповідно до нього,
«право на здійснення виробництва органічної сировини і продукції мають фізичні та юридичні особи
будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності, які пройшли атестацію в
установленому Законом порядку, отримали атестат та включені до Реєстру виробників органічної
продукції» [1].
Законодавче закріплення отримало також визначення змісту і сутності виробництва органічної
продукції (сировини), під яким розуміється «…виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у
тому числі з вирощування та переробки), в процесі якої виключається застосування хімічних добрив,
пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах
∗
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виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи і правила, визначені
Законом для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, збереження та відновлення
природних ресурсів» [1].
При розробці Закону було враховано вимоги Постанови Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня
2007 року «Про органічне виробництво та маркування органічних продуктів», Постанови Комісії ЄС
889/2008 від 5 вересня 2008 р. під назвою «Детальні правила щодо органічного виробництва,
маркування і контролю», Кодексу Аліментаріус «Керівні положення з виробництва, переробки,
маркування та реалізації органічних продуктів». Прийнятий Закон доповнюють відповідні положення
інших нормативних актів, зокрема, Земельного кодексу України, Законів України «Про дитяче
харчування», «Про пестициди і агрохімікати», «Про охорону земель», Указ Президента України «Про
суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення» тощо.
Володіючи значним потенціалом розвитку виробництва органічної агропродовольчої продукції,
Україна повинна розбудовувати правові засади державної підтримки та належного державного
контролю за такою специфічною діяльністю, забезпечення справедливої конкуренції та належного
функціонування ринку органічної продукції і сировини, покращення якісних показників продукції та
формування прихильності споживачів до її споживання, збалансованого природокористування,
збереження навколишнього природного середовища і здоров’я нації.
Аналіз та узагальнення основних положень Закону «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини» дає підстави структурувати інституційне середовище
розвитку галузі органічного виробництва, її регулюючі (нормативно-правові) та стимулюючі (ринкові)
важелі (рис. 1).
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Рис. 1. Інституційне середовище виробництва органічної агропродовольчої продукції
Джерело : власні дослідження

На законодавчому рівні визначено принципи, методи та загальні правила і вимоги до
вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та
реалізації органічної продукції та сировини. При цьому задекларовано впровадження системи
контролю на всіх етапах виробництва органічної продукції з метою гарантування впевненості
споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні. Особливий акцент у Законі зроблено на
впровадженні процедури інспектування і сертифікації виробництва (вирощування), переробки
органічної продукції (сировини) та реєстрації суб’єктів виробництва. Відповідно до Закону,
сертифікація полягає у здійсненні перевірки на відповідність вимог як самого процесу виробництва,
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так і кінцевого продукту. Спостереження за всіма етапами виробництва здійснюватиметься шляхом
інспектування, на основі висновку якого сертифікаційна комісія оцінюватиме відповідність процесу
виробництва вимогам органічного та видаватиме сертифікат. Сертифікацію виробників органічної
продукції до прийняття Закону здійснювали іноземні компанії. Тепер, відповідно до прийнятого Закону,
право сертифікувати українське органічне виробництво та продукцію надано територіальним
управлінням Держсільгоспінспекції або уповноваженим приватним органам сертифікації.
Сертифікація і маркування органічної агропродовольчої продукції у контексті прийнятого Закону
є основними інститутами, які регулюватимуть розвиток підгалузі органічного виробництва.
Територіальні сертифікаційні установи (заклади), у тому числі приватні, а також особи, що
здійснюватимуть сертифікацію, мають відповідати жорстким вимогам: повинні бути акредитованими та
мати дозвіл на здійснення інспектування і сертифікації саме органічної продукції. Нагляд за їх
діяльністю покладається на Міністерство аграрної політики та продовольства України. Запровадження
національної системи сертифікації, передбачене законом, сприятиме зміцненню довіри українців до
справжніх органічних продуктів з позначкою «органік» [2]. Об’єктивна сертифікація має особливе
значення для споживачів – вітчизняних і зарубіжних, адже проходження даної процедури виробником
надає їм впевненості у тому, що продукція вирощувалася без хімічних добрив та обробки рослин.
Спеціальні ліцензії на проведення сертифікації виробників органічної продукції державним і
недержавним структурам видає акредитуючий орган. Налагодження надійної системи акредитації і
діяльності сертифікаційних органів сприятиме успішному позиціонуванню України як експортера
органічної продукції на міжнародному ринку.
У зв’язку з тим, що органічне законодавство України впроваджено ще не повною мірою, наразі
немає жодного органічного оператора, сертифікованого відповідно до вимог вітчизняного органічного
законодавства. В залежності від цільового ринку збуту, українські виробники органічної
агропродовольчої продукції проходять сертифікацію згідно стандартів інших країн, зокрема: НОП
(NOP, США), Біо Свісс (Bio Suisse, Швейцарія), БІОланд (Bioland, Німеччина), Soil Association (Велика
Британія), Натурланд (Naturland, Німеччина) [3].
На даний час в Україні функціонують 19 приватних міжнародно акредитованих органів
сертифікації, включених до офіційного переліку сертифікаційних органів і затверджених Єврокомісією
відповідно до Постанови ЄС 1235/2008. Серед них – українська компанія «Органік Стандарт»,
заснована ключовими учасниками органічного сектору України, яка має позитивний досвід роботи та
високу репутацію. Інші сертифікаційні органи є іноземними і функціонують відповідно до зарубіжного
законодавства, офіси трьох з них – ТОВ «ЕТКО Україна», ТОВ «Контрол Юніон Україна», зарубіжне
підприємство «СЖС Україна» розташовані у межах нашої країни. Має своїх клієнтів в Україні і
угорський сертифікаційний орган, який ще включено до офіційного переліку [3].
Поєднання державних та приватних структур певною мірою розвиватиме конкуренцію у сфері
сертифікації, наслідком якої буде високий рівень якості надання відповідних послуг. Органічні
оператори (виробники, переробні підприємства, трейдери) України використовують сертифікати, що
відповідають вимогам органічного законодавства ЄС, як для експорту, так і для внутрішнього ринку.
Важливе регламентуюче значення для розвитку органічного виробництва мають базові
стандарти, на основі яких розробляються національні та приватні стандарти, що визнаються
Міжнародною Федерацією органічного сільськогосподарського руху [4]. У 2010 р. IFOAM (International
Federation of Organic Agricultural Movements) було створено систему COROS (Common Objectives and
Requirements оf Organic Standards) – загальні цілі та вимоги до органічних стандартів та розроблено
загальну для групи стандартів COROS глобальну марку органічної продукції [5]. Сертифікація
здійснюється також за приватними українськими стандартами «БІОЛан», розробленими на основі
Базових Стандартів Міжнародної федерації органічного сільського господарства, Постанови Ради
ЄЕС № 2092/91 стосовно органічного виробництва сільськогосподарських продуктів та Стандартів
BIOSWISS Асоціації Швейцарських організацій виробників органічної продукції [6].
Маркування органічних продуктів, як інститут розвитку виробництва органічної агропродовольчої
продукції, призначене для ідентифікації споживачами органічних продуктів харчування. В різних
країнах світу продукти маркуються з використанням таких назв, як «еко», «біо», «органік» тощо.
Подібні маркування використовуються і вітчизняними товаровиробниками при позиціонуванні
продукції як такої, що не містить жодних небезпечних речовин, корисної для здоров’я, виробництво
якої не наносить шкоди довкіллю. Насправді цим якостям відповідає тільки термін «органічний». У
семантичному і сутнісному відношеннях терміни «екологічний» і «органічний» не є рівнозначними,
оскільки екопродукт може бути виготовлений і із застосуванням індустріальних та постіндустріальних
технологій, головне при цьому, щоб використовувані інгредієнти і сам продукт не містили
консервантів, барвників, тощо у таких концентраціях, які перевищують гранично допустимі норми.
Органічне виробництво, по суті, здійснюється традиційними методами із застосуванням технології
максимального збереження поживних речовин, без рафінування, мінералізації та інших технологічних
операцій, додавання ароматизаторів, барвників, консервантів та генетично модифікованих організмів.
Крім того, матеріали для упакування органічної продукції мають бути виготовлені з натуральної
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сировини, а саме виробництво повинно здійснюватись за мінімального обробітку ґрунту та відмови від
отрутохімікатів і мінеральних добрив.
Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено правила маркування і
вимоги до нього, викладені у проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку і вимог до маркування органічної продукції». Згідно із зазначеними правилами, маркування
органічної продукції здійснюється виробниками за наявності у них сертифікату відповідності. Контроль
відповідності продукції цим вимогам здійснюється відповідно до Інструкції з приймання органічних
продуктів, розробленої компанією «Органік стандарт» з урахуванням положень та вимог Постанови
Ради ЄС № 834/2007, № 889/2008. В Інструкції зазначається яку інформацію повинно містити
маркування органічної продукції, а саме: найменування та адресу оператора і, відповідно, власника
або продавця продукту; назву продукту та посилання на органічний метод виробництва;
найменування та/або код органу контролю або контролюючої інстанції, під контролем яких
знаходиться оператор; відповідну партію продукції з обліковою документацією, що не пройшла
процедури сертифікації, неправильно маркована чи не супроводжується відповідними документами,
що є обов'язковими відповідно до вимог стандартів.
Маркування передбачає наявність державного або приватного логотипу органічної продукції, під
яким вказується номер контролюючого органу, що включає: акронім, який ідентифікує країну
походження оператора з сертифікації; термін, що позначає метод органічного виробництва; код
сертифікаційного органу. Пропонується також обов'язково вказувати на маркуванні органічної
продукції виробника і адресу потужностей виробництва, відсоток вмісту органічних інгредієнтів у
продукції. При маркуванні продукції переробних підприємств агропродовольчої підгалузі логотип
«Органічна продукція» може використовуватися лише в тому випадку, якщо не менше 95% ваги її
інгредієнтів сільськогосподарського походження є органічними [7].
У статті 29 Закону наголошується, що використання державного логотипу та маркування
органічної продукції (сировини) для позначення органічних продуктів є обов'язковими. Дозволяється
також використання недержавних (приватних) логотипів, запроваджених безпосередньо суб'єктами
господарювання, які здійснюють виробництво, реалізацію органічної продукції (сировини), чи їх
об'єднаннями. У п. 6 цієї ж статті зазначається, що маркування продукції, яка перебуває на стадії
перехідного періоду до органічного виробництва, здійснюється з використанням державного логотипу
«продукт на стадії переходу до органічного виробництва» [1].
Інфраструктуру органічного виробництва агропродовольчої продукції доповнюють консалтингові
органи – «Кью С», «ВІП Груп», «Сіб-Агро», Retail academy, які надають консультації для малих і
середніх підприємств та суб’єктів послуг в органічному секторі. Особливе значення при цьому має
консультаційне забезпечення формування органічних виробничо-збутових ланцюгів. Низка
консультаційних організацій функціонують на регіональному рівні, зокрема, Львівська міська
громадська організація «Екотерра», науково-навчальні центри «Полісся Органік», «Полтава Органік»
та інші. Значну роль у консультативному забезпеченні виробників органічної агропродовольчої
продукції відіграють такі учасники органічного руху, як Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан
Україна», Федерація органічного руху України, Органік Стандарт, Громадянська спілка «Органічна
Україна».
З огляду на жорсткі вимоги Закону «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини» досягнення дрібними і середніми суб’єктами господарювання статусу
«органічного» є не такою простою справою, оскільки потребує, окрім фінансових затрат, професійних
навичок персоналу, досвіду проходження процедур сетифікації і маркування або ж користування
відповідними консультаційними послугами. У зв’язку з цим, вбачається необхідним формування такого
елементу інституційної інфраструктури, як асоціації виробників органічної продукції, а також розбудова
збутової і логістичної мереж. Асоціаціями виробників органічної продукції на національному рівні є:
Федерація органічного руху України, Спілка виробників сертифікованих органічних продуктів
«Органічна Україна», Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна», Інформаційний центр
«Зелене
досьє»,
який
забезпечує
розповсюдження
інформації
щодо
органічного
сільськогосподарського виробництва.
Важливий внесок у розвиток органічного ринку та бізнесу роблять органічні виробники,
переробні підприємства, трейдери та роздрібна торгівля, чисельність яких динамічно збільшується.
Створено спеціалізовані центри продажу органічної продукції і кваліфікованих консультацій для
споживачів: Натурбутік, Glossary, Еко-Шик, Торговельний Дім «Органік Ера» тощо [8].
Особливе значення має реалізація в Україні міжнародних проектів: швейцарсько-українського –
«Розвиток органічного руху в Україні (2012-2016)», німецько-українського – «Сприяння економічному
розвитку і зайнятості», французько-українського – «Забезпечення сталих умов для розвитку
органічного харчового ланцюга на основі довіри і прозорості», Агенства міжнародного розвитку США –
«Агроінвест». Реалізація згаданих проектів в Україні свідчить про привабливість і високий потенціал
розвитку аграрного виробництва, а співпраця у рамках даних проектів долучає вітчизняних виробників
до досвіду, стандартів, жорстких правил і вимог, кваліфікованих послуг і культури виробництва [9].
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Ринок є інститутом, який справляє одночасно і регулюючу, і стимулюючу дію на розвиток
органічного виробництва агропродовольчої продукції через попит і пропозицію. При цьому на
внутрішньому ринку стимуляторами є зростаючі потреби (попит) щодо здорового харчування,
екологізації виробництва та продовольчої безпеки. До діяльності на міжнародному ринку суб’єктів
(операторів) вітчизняного органічного виробництва спонукають прагнення до завоювання ринкової
«ніші», підвищення ефективності виробництва і зміцнення конкурентоспроможності.
Наразі більша частина органічної агропродовольчої продукції, що виробляється в Україні,
експортується внаслідок низької поінформованості та платоспроможності вітчизняних споживачів.
Через неврегульованість митного контролю відсутні точні дані щодо обсягу і структури асортименту
експортованої органічної агропродовольчої продукції. Слід зазначити, що для українських виробників
важливо експортувати органічну продукцію з вищою доданою вартістю, тобто готову агропродовольчу
продукцію, виготовлену з вітчизняної органічної сировини, і здійснювати економічний та нормативноправовий протекціонізм, спрямований на захист власного виробництва органічного продовольства.
Це, в свою чергу, підвищує актуальність гармонізації стандартів та системи сертифікації вітчизняної
органічної продукції переробних галузей з міжнародними вимогами та стандартами. До того ж, експорт
органічних продуктів харчування передбачає спеціальні, додаткові витрати для проведення аналізу
якості продукції та доведення її якісного рівня до вимог вибагливих зарубіжних покупців цієї продукції.
Неабияке значення має також розбудова інформаційної інфраструктури органічного
виробництва агропродовольчої продукції. Передусім, необхідно запровадити ведення реєстру
національних виробників органічної продукції, які сертифіковані, і акредитованих сертифікаційних
компаній, які надають суб’єктам господарювання відповідні послуги. Така інформація має бути
оприлюднена на сайтах та в офіційних друкованих виданнях спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України, а також
Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.
Зацікавлена державна політика у сфері розвитку органічного виробництва агропродовольчої
продукції і сировини потребує доповнення державної статистичної звітності спеціальними формами
для відображення результатів діяльності з виробництва органічної продукції.
Відкритим залишається питання державної підтримки виробників органічної продукції. У процесі
обговорення проекту Закону «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини» це питання було запропоновано виключити з його тексту, оскільки державна підтримка
органічних товаровиробників не може розглядатися поза контекстом Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України». Оскільки із Закону виключили пункт про державну
фінансову підтримку органічного виробництва, то нагальним завданням залишається розробка такого
компенсаційного механізму для виробників органічної продукції, який діє в країнах ЄС.
Висновки з проведеного дослідження. Охарактеризоване інституційне середовище розвитку
виробництва органічної агропродовольчої продукції створює базові умови і правила гри для
вітчизняних товаровиробників. Разом з тим, Закон «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини» недостатньо чітко прописує окремі моменти, зокрема,
часові – щодо узгодження термінів проведення оцінювання виробництва і передачі відповідного
висновку (звіту) на розгляд комісії з сезонністю виробництва. Надто схематично відображені у Законі
засади експорту та імпорту органічної продукції. Так, важко погодитись з формулюванням ст. 29
Закону, в якій зазначається, що «органічна продукція, імпортована з інших країн, вироблена відповідно
до законодавства країн походження, що підтверджено відповідним сертифікатом, позначена написами
«органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами з префіксом «біо» тощо,
повинна в перекладі на українську мову позначатися написом «органічний продукт». Враховуючи те,
що наведені позначення (терміни) не є ідентичними, то тлумачити їх для українського споживача як
«органічний» – означатиме порушення його прав. У ст. 31 «Паралельне виробництво» доцільно було б
прописати процедуру здійснення обліку і контролю за цільовим використанням сертифікованих під
органічне виробництво земель, тварин тощо та їх розмежування. Подібні прогалини у Законі
вимагатимуть прийняття низки підзаконних нормативно-правових актів, а також внесення змін до
інших основних нормативно-правових актів в даній сфері – Кодексів і Законів.
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Савчук В.А. ІНCТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Мета – узагальнення сучасного стану нормативно-правового, інституційного та інфраструктурного
забезпечення виробництва органічної агропродовольчої продукції та державної політики щодо його розвитку.
Методика дослідження ґрунтується на системно-структурному підході до оцінки державної політики у
сфері виробництва органічної агропродовольчої продукції. У процесі дослідження використано методи: аналізу –
для виявлення основних правил і процедур щодо розвитку органічного виробництва та структурування його
інституційного середовища; синтезу – для оцінки стану розвитку інститутів та об’єктів інфраструктури галузі;
абстрагування і логічного моделювання системи взаємозв’язків і регулюючих та стимулюючих впливів елементів
середовища на розвиток органічного виробництва агропродовольчої продукції.
Результати. Визначено структуру інституційного, інфраструктурного та інформаційного забезпечення
розвитку органічного виробництва агропродовольчої продукції в Україні та запропоновано рекомендації щодо
його удосконалення. Встановлено сутнісні відмінності термінів «екологічний» і «органічний», чітка ідентифікація
яких має принципове значення як з виробничо-технологічної, так і з ринково-споживчої позицій. Розроблено
системно-структурну модель середовища розвитку органічного виробництва в Україні.
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Наукова новизна. Обґрунтовано системне бачення середовища розвитку галузі органічного виробництва
агропродовольчої продукції в Україні, що, на відміну від існуючих поглядів, тлумачить його як взаємозв’язану і
взаємообумовлену сукупність елементів, що регулюються управлінськими впливами державного і галузевого
рівнів.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути враховані і використані при розробці
державних і галузевих програм розвитку органічного виробництва.
Ключові слова: органічне виробництво, органічна агропродовольча продукція, стандарти, сертифікація,
маркування, інформаційне забезпечення.
Savchuk V.A. INSTITUTIONAL PROCUREMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS
MANUFACTURING IN UKRAINE
Purpose is summarizing the current state of legal, institutional and infrastructural maintenance of organic agrifood products and public policy concerning its development.
Methodology of research is based on systemic-structural approach according to the assessment of state policy
in the field of organic agri-food products. During the process of research the following methods were used: analysis – to
identify basic rules and procedures concerning development of organic production and structuring of its institutional
environment; synthesis – to assess the state of institutions and infrastructure sectors; abstraction and logical modeling of
interconnect system and regulatory and galvanizing effect of environmental elements on the development of organic
manufacturing of agri-food products.
Findings. The study determined the structure of institutional, infrastructure and information support of organic
manufacturing of agri-food products in Ukraine and offered recommendations for its improvement. Essential differences
between the terms "eco" and "organic", a clear identification of which has essential meaning both production and
engineering, and the market-consumer positions are proved. System-structural model of the environment of organic
manufacturing in Ukraine is developed.
Originality. Environmental systemic vision of organic manufacturing sector agri-food products in Ukraine is
grounded, contrasting existing views, which interpret it as a set of interrelated and interdependent elements governed by
managerial influence of state and sectoral levels.
Practical value. Results of the study can be considered and used in the working-out of national and sectoral
development programs of organic manufacturing.
Key words: organic manufacturing, organic agricultural products, standards, certification, labeling, informational
procurement.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКОЙ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ
Цель – обобщение современного состояния нормативно-правового, институционального и
инфраструктурного
обеспечения
производства
органической
агропродовольственной
продукции
и
государственной политики по его развитию.
Методика исследования основывается на системно-структурном подходе к оценке государственной
политики в сфере производства органической агропродовольственной продукции. В процессе исследования
использованы методы: анализа – для выявления основных правил и процедур по развитию органического
производства и структурирования его институциональной среды; синтеза – для оценки состояния развития
институтов и объектов инфраструктуры отрасли; абстрагирования и логического моделирования системы
взаимосвязей и регулирующих и стимулирующих воздействий элементов среды на развитие органического
производства агропродовольственной продукции.
Результаты. В результате исследования определена структура институционального, инфраструктурного и
информационного обеспечения развития органического производства агропродовольственной продукции в
Украине и предложены рекомендации по его усовершенствованию. Обоснованно сущностные различия терминов
«экологический» и «органический», четкая идентификация которых имеет принципиальное значение как с
производственно-технологической, так и с рыночно-потребительской позиций. Разработана системноструктурная модель среды развития органического производства в Украине.
Научная новизна. Обоснованно системное видение среды развития области органического производства
агропродовольственной продукции в Украине, что, в отличие от существующих взглядов, толкует его как
взаимосвязаность и взаимообусловленость совокупности элементов, регулируются управленческими
действиями государственного и отраслевого уровней.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть учтены и использованы при разработке
государственных и отраслевых программ развития органического производства.
Ключевые слова: органическое производство, органическая агропродовольственная продукция,
стандарты, сертификация, маркировка, информационное обеспечение.
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РАНЖУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧИХ
ПРОЦЕСІВ ВИДОБУВАННЯ Й ПЕРЕРОБЛЕННЯ
ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Постановка проблеми. Проблема вичерпності запасів родовища є проблемою екологізації
технологій природокористування взагалі, і, особливо, гірничодобувних технологій. Виходячи з стратегії
сталого розвитку, масштаби господарської діяльності мають бути збалансовані з можливостями
природного середовища до самовідновлення, мінімізації вилучення з надр ресурсів та їхніх втрат у
процесі виробництва. Все це повинне відбуватися на тлі зниження загального техногенного пресу на
довкілля. Однак загальні тенденції до зменшення вмісту корисного компоненту та збільшення глибини
розробки залізорудних родовищ, обумовлюють зростання техногенного впливу навіть при зниженні
обсягів виробництва. Тому оцінка ефективності різних технологій надрокористування має
ґрунтуватися на системному аналізі факторів згідно з пріоритетом їх негативного впливу на природне
середовище.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В літературі активно обговорюються питання
реалізації принципів сталого розвитку для переведення господарчого комплексу на раціональне
природокористування [1], оптимізації надрокористування за рахунок створення безвідходних і
маловідходних технологій [2], повторного використання відходів виробництва [3]. При визначенні
напрямів екологізації виробничих процесів враховується, що гірничодобувне виробництво викликає
суттєвий негативний вплив на навколишнє природне середовище (НПС). Так, Перегудов В. В.
зазначає, що «розроблені технічні рішення не забезпечують максимальну мінімізацію цих негативних
явищ. Виникла гостра необхідність у розробці принципово нових технічних рішень» [4, с. 21].
Принципи і необхідні умови для виконання екологізації гірничого виробництва та аналіз
основних техногенних чинників його впливу на елементи біосфери за видами діяльності викладені в
статті [5]. В роботі [6] досліджено фактори та наслідки впливу гірничого виробництва на природне
середовище.
У вище зазначених роботах розглянуто, насамперед, технічні та екологічні аспекти
раціонального природо- та надрокористування при здійсненні гірничодобувних робіт. В умовах
сьогодення необхідне комплексне дослідження як технічних, екологічних, так і соціальних та
економічних чинників на засадах системного аналізу, що передбачає певну послідовність оцінювання
цих чинників. Це свідчить про актуальність проблеми та зумовило вибір напряму дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методичного підходу та проведення
системного аналізу факторів, що визначають вплив виробничих процесів видобування й
перероблення залізорудної сировини на навколишнє природне середовище, а також ранжування їх за
інтенсивністю цього впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження. По мірі інтенсифікації промислового
навантаження на довкілля природне середовище зазнає істотних змін, перетворюючись на
середовище техногенне [7]. При оцінці факторів впливу виробничих процесів видобування й
перероблення корисної копалини на довкілля окремі етапи системного аналізу передбачають
застосування методу експертних оцінок. У цьому випадку виконується процедура встановлення
відносної значущості досліджуваних факторів на основі їх переваги один перед іншим [8]. Оскільки до
складу експертної групи входять спеціалісти різного фаху, що забезпечує можливість різнобічного
аналізу факторів, то для їх результуючого ранжування за індивідуальними рангами, заданими
експертами, вирішується задача лінійного упорядкування факторів.
При обробці матеріалів колективної експертної оцінки використовуються методи теорії рангової
кореляції. Для кількісної оцінки ступеня узгодженості думок експертів застосовується коефіцієнт
конкордації W, який дозволяє оцінити, наскільки узгоджені між собою ряди переваги, побудовані
кожним експертом. Його значення знаходиться в межах 0 < W < 1, де W = 0 означає повну
протилежність, а W = 1 – повний збіг ранжувань [9, с. 190]. Достовірність вважається достатньою,
якщо W = 0,5...0,6. Невелике значення коефіцієнту конкордації, що свідчить про слабку узгодженість
думок експертів, є наслідком того, що в даній сукупності експертів дійсно відсутня спільність думок або
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у середині цієї сукупності експертів існують групи з високою узгодженістю думок, проте узагальнені
думки таких груп протилежні.
Запропоновано дослідження впливу, який здійснює гірничо-збагачувальне виробництво на НПС,
у такому порядку:
1) визначення процесів, пов’язаних з видобуванням й переробленням рудної сировини, які
спричиняють найбільші порушення довкілля (аналіз екстенсивності впливу);
2) встановлення факторів, які обумовлюють найбільший рівень впливу зазначених вище
виробничих процесів на НПС (аналіз інтенсивності впливу);
3) визначення економічних, соціальних та екологічних наслідків, до виникнення яких найбільше
призводять процеси видобування та перероблення рудної сировини (аналіз післядії впливу);
4) установлення заходів, які найбільше можуть запобігти впливу виробничих процесів
надрокористування на НПС (аналіз можливостей запобігання негативному впливу);
5) визначення найбільш ефективних шляхів активізації природоохоронної діяльності, яку
здійснюють гірничо-збагачувальні підприємства (аналіз можливостей примусових дій);
6) встановлення функцій НПС, що найбільше змінюються унаслідок природоохоронних заходів
гірничо-збагачувальних підприємств (аналіз стану довкілля щодо його відтворення).
За викладеним порядком проаналізовано й узагальнено результати експертного дослідження
факторів впливу експлуатації залізорудних родовищ України, а саме, Криворізького басейну, на
природне середовище регіону. В дослідженні брали участь 21 експерт, що були обрані із числа
керівників і провідних спеціалістів гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) та науковців, які опікуються
питаннями раціонального надрокористування за тематикою науково-дослідних робіт Державного ВНЗ
«Національний гірничий університет».
Серед процесів гірничо-збагачувального виробництва (рис. 1) найбільше впливають на
навколишнє природне середовище відкриті гірничі роботи: буріння свердловин, вибухове підривання
гірських порід та їх відвантаження (22,86% від загальної суми оцінок експертів). Переробка корисних
копалин, включаючи дроблення, збагачення та складування відходів виробництва (хвостосховища,
склади готової продукції), на думку експертів, мають дещо менший вплив – 12,86 та 12,16%,
відповідно. Тобто, біля 80% всього впливу надрокористування на природне середовище, згідно з
принципом Паретто, здійснюють відкриті гірничі роботи, пов’язані з розробкою гірських порід.

Рис. 1. Гістограма розподілу експертних оцінок екстенсивності впливу процесів гірничозбагачувального виробництва на НПС:
1 - відкриті гірничі роботи; 2 - переробка корисних копалин; 3 - складування гірських порід; 4 енергопостачання технологічних об’єктів; 5 - рекультиваційні і закладні роботи; 6 - транспортування
гірської маси; 7 - дренажні та водовідливні заходи.
Джерело : побудовано та розраховано автором

Розглянуто узгодженість оцінок експертів щодо виробничих процесів гірничо-збагачувального
виробництва, як основних факторів порушення НПС. Визначені суми рангів, на підставі яких здійснене
підсумкове ранжування факторів.
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Експерти вважають, що найбільш сильно впливає процес переробки корисних копалин,
включаючи дроблення та збагачення. Процес складування корисних копалин і відходів (відвали,
хвостосховища, склади готової продукції), проведення гірничих виробок для розкриття родовища і
ведення гірничих робіт (буріння, підривання) та вентиляція виробок і переробних цехів з викидом пилу
й газів в атмосферу, за оцінками експертів, менше впливають на порушення НПС. Найбільш
екологічними чистими виробничими процесами є транспортування гірської маси конвеєрним та
залізничним транспортом. Виявлено, що думки експертів стосовно цього питання дуже відрізняються,
адже коефіцієнт конкордації W дорівнює 0,3156, та за критерієм Пірсона ( χ

(59,65) > χ 2 крит (14,684) )
він вважається значимим, тобто думки експертів узгоджені з довірчою ймовірністю Pдов = 1 − α = 0,9 .
2

Другий етап аналізу дозволив виявити, яка складова діяльності комбінатів має найбільш
інтенсивний вплив на довкілля. За підсумками ранжування факторів найбільше впливає технологічний
фактор: технологія та техніка видобування й перероблення корисної копалини. Фактори щодо
фінансової забезпеченості природоохоронних заходів, ставлення адміністративних органів влади та
керівництва ГЗК до охорони екологічного стану регіону посіли друге, трете та четверте місця, що
підкреслює важливість еколого-економічної складової діяльності підприємства у сфері
надрокористування. При обробці матеріалів колективної експертної оцінки виявлено, що думки
експертів стосовно цього напряму аналізу дуже різні, адже коефіцієнт конкордації W дорівнює 0,077,
що свідчить про майже повну протилежність рядів переваг. Він вважається значимим за визначеним
критерієм Пірсона ( χ (17,83) > χ крит (17,275) ).
Інтенсивне порушення довкілля у результаті діяльності ГЗК призводить до негативних
соціально-економічних наслідків, а саме, погіршення якості питних вод у водоймищах, ґрунтів на
сільськогосподарських угіддях, некомплексного використання корисної копалини, а у цілому,
вичерпання й збіднення запасів природних ресурсів (рис. 2).
2

2

Рис. 2. Гістограма розподілу експертних оцінок наслідків впливу на НПС експлуатації
родовища:
1 - погіршення якості питних вод у водоймищах, ґрунтів, некомплексне використання корисної
копалини та вичерпання запасів природних ресурсів; 2 - порушення структури сільськогосподарського
виробництва на прилеглій території; 3 - погіршення умов мешкання населення, існування флори і
фауни; 4 - зміна гідрогеологічного режиму, забруднення атмосфери; 5 - зниження рекреаційних
можливостей порушеної території; 6 - порушення екологічного балансу; 7 – зниження продуктивності
праці; 8 - ускладнення працевлаштування та зниження життєвого рівня населення.
Джерело : побудовано та розраховано автором

За цим етапом дослідження, що передбачає аналіз підсумків ранжування оцінок експертів,
встановлено, що найбільш вагомим фактором є погіршення якості прісних водоймищ. Але такі
наслідки, як погіршення умов існування флори й фауни та незворотне порушення земель через
знищення родючості ґрунтів, теж отримали високу оцінку щодо їх небезпеки. У результаті обробки
матеріалів колективної експертної оцінки виявлено, що думки експертів стосовно цього питання дуже
відрізняються, оскільки коефіцієнт конкордації W дорівнює 0,219. За величиною критерія Пірсона
(χ

2

(82,782) > χ 2 крит (25,989) ) коефіцієнт конкордації W є значимим.
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Згідно з четвертим етапом визначені ефективні заходи запобігання порушень НПС. За
підсумками ранжування оцінок найбільш впливовим заходом є впровадження засобів з очищення
води. Трохи менше впливають, на думку експертів, одночасна з експлуатацією родовища
рекультивація земель та повне і комплексне використання корисних копалин. За розрахунками
коефіцієнт конкордації W дорівнює 0,218, отже думки експертів дуже відрізняються, але виходячи з
критерію Пірсона ( χ (77,79) > χ крит (24,769) ), можна стверджувати, що коефіцієнт конкордації W є
значимим, тобто з довірчою ймовірністю 0,9 думки експертів узгоджені.
На п’ятому етапі дослідження узагальнено оцінки експертів щодо ефективності шляхів
запобігання порушень природного середовища виробничими процесами. За підсумками ранжування
оцінок можливого впливу на обсяги порушень, що утворює гірничо-збагачувальне підприємство,
найбільш ефективним може бути підвищення податків та зборів за припустимі викиди (відходи). Такі
заходи, як штрафування підприємств за понадмірні викиди (відходи), адміністративно-розпорядчі
рішення на рівні керівництва ГЗК, органів влади у регіоні та на рівні держави (урядові розпорядження),
як вважають експерти, мають меншу ефективність. Ці заходи посіли з другого по п’яте місце в
рейтингу, відповідно. Найменш впливовим заходом виявилося інформування відповідних осіб про
неприпустимість стану забруднення НПС через науково-практичні видання за результатами
досліджень, вітчизняного та зарубіжного досвіду.
При обробці матеріалів колективної експертної оцінки виявлено, що експерти стосовно цього
питання мають думки, які дуже відрізняються. Розрахований коефіцієнт конкордації (W = 0,1855)
свідчить про майже повну протилежність оцінок переваг. Але гіпотеза про узгодженість думок
2

2

експертів приймається на підставі визначеного критерію Пірсона ( χ ( 42,85) > χ крит (17,275) ).
Шостий етап дослідження спрямований на встановлення зміни функцій природи під впливом
виробничих процесів експлуатації родовища. За підсумками ранжування, найбільш сильній зміні
схильне відновлення процесів руйнування довкілля. Функції забезпечення енергетичними ресурсами,
науковою та освітньою інформацією і задоволення потреб у засобах праці (земельних ділянках,
багаторічних насадженнях, тваринництві) під впливом діяльності підприємств трохи менше схильні до
змін. Функція природи з формування духовної і релігійної інформації, на думку експертів, найменше
схильна до певних змін. Експерти стосовно цього питання мають різні оцінки, адже коефіцієнт
конкордації W дорівнює 0,1082; що підтверджує майже повну протилежність оцінок. Перевірку
2

2

значущості W здійснено за критерієм Пірсона ( χ ( 24,99) > χ крит (17,275) ), що свідчить про
узгодженість думок експертів стосовно прийнятої гіпотези.
Згідно з результатами аналізу анкет за виділеними етапами дослідження виявлено, що серед
виробничих процесів гірничо-збагачувального виробництва слід особливу увагу надати процесам
переробки корисних копалин. Саме ці процеси призводять до максимального забруднення
навколишнього середовища, а також утворюють великі обсяги відходів. Інтенсивно впливають на
довкілля техніка та технологія видобування й перероблення корисної копалини. В результаті
багаторічного відпрацювання залізорудних родовищ на земній поверхні утворилися багатомільярдні
відходи як розкривних порід, так і «хвостів» збагачення, які слід розглядати як техногенні родовища.
Вагомими наслідками впливу гірничих розробок є погіршення якості прісних водоймищ. Разом з цим,
погіршення умов існування флори й фауни та знищення ґрунтів, а також незворотне порушення
земельного фонду теж отримали високу оцінку експертів, що підкреслює важливість збереження цих
природних об’єктів. Серед шляхів активізації природоохоронних заходів експерти відзначають
необхідність підвищення податків за забруднення, що змусить гірниче підприємство уважніше
ставитися до обсягів відходів та приділяти більше уваги можливостям їх перероблення. На думку
експертів, серед функцій природи, які найбільше змінюються під впливом гірничих робіт, є
відновлення процесів самовідтворення природних ресурсів у гірничопромисловому регіоні.
Висновки з проведеного дослідження. Вплив процесів гірничо-збагачувального виробництва
на навколишнє природне середовище слід досліджувати послідовно за етапами, які передбачають
аналіз й оцінку екстенсивності та інтенсивності впливу виробничих процесів, аналіз післядії цього
впливу, визначення можливостей запобігання порушенням природних ресурсів та шляхів активізації
природоохоронної діяльності, а також забезпечення умов для самовідтворення природних функцій.
Подальші дослідження мають бути спрямовані на економічне обґрунтування оптимізації техніки і
технології виробничих процесів експлуатації родовища за критеріями ефективності з метою
забезпечення сприятливих умов для відновлення природного середовища порушеного гірничими
розробками.
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Тимошенко О.О. РАНЖУВАННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ВИДОБУВАННЯ Й
ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Мета – розробка методичного підходу та проведення системного аналізу факторів, що визначають вплив
виробничих процесів видобування й перероблення залізорудної сировини на навколишнє природне середовище,
а також ранжування їх за інтенсивністю цього впливу.
Методика дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: систематизації – при
дослідженні факторів впливу процесів гірничо-збагачувального виробництва на стан навколишнього природного
середовища; експертних оцінок – для ранжування факторів за їх впливом на довкілля.
Результати. Виявлено, що серед виробничих процесів гірничо-збагачувального виробництва слід
особливу увагу надати процесам переробки корисних копалин, які мають негативний вплив на довкілля, зокрема
на погіршення якості прісних водоймищ. Визнано необхідним активізувати природоохоронні заходи, серед яких
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важливу роль відіграє підвищення податків за забруднення. Обґрунтовано доцільність розширювати відновлення
процесів самовідтворення природних ресурсів у гірничопромисловому регіоні.
Наукова новизна. Удосконалено методичні підходи до аналізу впливу процесів гірничо-збагачувального
виробництва на навколишнє природне середовище, які, на відміну від відомих, ґрунтуються на послідовному
виконанні етапів, що передбачають: аналіз й оцінку екстенсивності та інтенсивності впливу виробничих процесів,
аналіз післядії цього впливу, визначення можливостей запобігання порушенням природних ресурсів та шляхів
активізації природоохоронної діяльності, а також забезпечення умов для самовідтворення природних функцій.
Практична значущість. Запропоновано практичні процедури для проведення систематизації та
ранжування факторів впливу виробничих процесів експлуатації родовища на навколишнє природне середовище,
які можуть бути використані в роботі відповідних підрозділів гірничого підприємства або науково-дослідних
структур, що опікуються питаннями раціонального природокористування.
Ключові слова: гірничо-збагачувальне виробництво, навколишнє природне середовище, фактори впливу,
експертні оцінки, ранжування.
Tymoshenko O.O. RANKING OF FACTORS THAT INFLUENCE ON PRODUCTION PROCESSES OF MINING
AND PROCESSING OF IRON ORE ON THE ENVIRONMENT
Purpose – development of methodological approach and systematic analysis of factors determining the impact of
production processes of extraction and processing of iron ore on the environment, and ranking them according to the
intensity of its impact.
Methodology of research. The results are obtained through the use of such methods as: systematization –
during research of factors that influences of the process of mining and processing of production on the state of the
environment; expert estimates – ranking of factors on its environmental impact.
Findings. According to results of questionnaires analysis on selected stages of the research it is found that the
among the production processes of mining and processing of production should be given special attention to the
processes of mineral resources processing. An intensively environmental impact is caused by extraction technique and
technology and processing minerals. The substantial result of the influence of mining development is worsening of the
quality of fresh water impoundments. Among the ways to enhance environmental protection measures, experts pointed
out the need to increase taxes on pollution. Among the functions of nature that more changing under the influence of
mining it is underlined restoration of reproduction processes of natural resources in the mining region.
Originality. Methodical approaches of impact analysis of mining and processing process of production on the
environment are improved, which, unlike the known, are based on the consistent performance stages that include:
analysis and assessment of the extensiveness and intensity of the impact of industrial processes, analysis aftereffect of
this impact, identify opportunities for prevention of violations natural resources and ways to enhance environmental
protection, and ensuring conditions for the reproduction of natural features.
Practical value. The practical procedure for organizing and ranking of factors for production processes of deposit
exploitation that influences on the environment is proposed, that can be used in work of matching subsection of mining
enterprises or scientific and research structures, who deals with problems of rational natural resource using.
Key words: mining and processing production, natural environment, factors of influence, expert estimates,
ranking.
Тимошенко А.А. РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Цель – разработка методического подхода и проведения системного анализа факторов, определяющих
влияние производственных процессов добычи и переработки железорудного сырья на окружающую среду, а
также ранжирование их по интенсивности этого влияния.
Методика исследования. Результаты получены за счет применения методов: систематизации – при
исследовании факторов влияния процессов горно-обогатительного производства на состояние окружающей
природной среды; экспертных оценок – для ранжирования факторов по их влиянию на окружающую среду.
Результаты. Выявлено, что среди производственных процессов горно-обогатительного производства
следует особое внимание уделить процессам переработки полезных ископаемых, которые имеют негативное
влияние на окружающую среду, в частности на ухудшение качества пресных водоемов. Признано необходимым
активизировать природоохранные мероприятия, среди которых важную роль играет повышение налогов за
загрязнение. Обоснована целесообразность расширять восстановления процессов самовоспроизводства
природных ресурсов в горнопромышленном регионе.
Научная новизна. Усовершенствованы методические подходы к анализу влияния процессов горнообогатительного производства на окружающую среду, которые, в отличии от известных, основанные на
последовательном выполнении этапов, которые предусматривают: анализ и оценку экстенсивности и
интенсивности воздействия производственных процессов, анализ последействия этого влияния, определения
возможностей предотвращения нарушений природных ресурсов и путей активизации природоохранной
деятельности, а также обеспечение условий для самовоспроизводства природных функций.
Практическая значимость. Предложены практические процедуры для проведения систематизации и
ранжирования факторов влияния производственных процессов эксплуатации месторождения на окружающую
среду, которые могут быть использованы в работе соответствующих подразделений горного предприятия или
научно-исследовательских структур, занимающихся вопросами рационального природопользования.
Ключевые слова: горно-обогатительное производство, окружающая природная среда, факторы влияния,
экспертные оценки, ранжирование.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БУДІВНИЦТВА ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ
Постановка проблеми. Активне впровадження альтернативних та відновлювальних джерел
енергії і відповідне збільшення їх частки в загальному енергетичному балансі є важливим фактором
підвищення рівня енергетичної безпеки держави. Одним з найбільш перспективних напрямків
розвитку таких джерел є мала гідроенергетика. Кількість функціонуючих малих гідроелектростанцій за
останні 25 років збільшилась з 49 до 98 об’єктів [1, с. 4; 4, с. 14], і, враховуючи значну потребу в
збільшенні виробництва електроенергії, а також інвестиційну привабливість даної галузі, кількість
діючих об’єктів малої гідроенергетики в перспективі зростатиме. Беручи до уваги подібні прогнози,
необхідно якомога повно враховувати всі фактори та наслідки процесів будівництва, відновлення та
функціонування таких об’єктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми екологічної безпеки, в тому числі на
об’єктах малої гідроенергетики, досліджувались в працях багатьох вітчизняних та закордонних
науковців: Т. Басюк, Л. Бенеджама, П. Васька, Ю. Ландау, Л. Михайлова, О. Нікіторовича, Є. Обухова,
С. Погосяна, М. Сиротюк, Т. Стичаковської, М. Чорного, А. Чупіса, Л. Ельпінера, А. Яцика та ін. В той
же час необхідність розробки та впровадження програмного підходу до забезпечення екологічної
безпеки функціонування малих гідроелектростанцій зумовлює потребу більш детального дослідження
даної проблеми.
Постановка завдання. Метою даної статті є проведення аналізу і дослідження проблем
забезпечення та підвищення рівня екологічної безпеки при будівництві та функціонуванні об’єктів
малої гідроенергетики на регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність малих гідроелектростанцій напряму
пов’язана з безпосереднім використанням енергетичного потенціалу малих річок та впливом на стан
навколишнього природного середовища, процес функціонування об’єктів малої гідроенергетики і
розширення їх регіональних мереж повинен максимально враховувати необхідність повного
забезпечення вимог екологічної безпеки та є одним з найважливіших умов розвитку даної галузі та
регіонального розвитку в цілому. Сформований і найбільш широко використовуваний на сьогодні
підхід до формування та прийняття концепції екологічно безпечного розвитку передбачає:
− оцінку забруднення та іншого негативного впливу природокористувачів на стан навколишнього
природного середовища;
− нормування допустимого для даного підприємства рівня такого впливу;
− максимально результативне використання очисних споруд та здійснення інших
середовищезахисних заходів;
− широке використання ресурсозберігаючих технологій.
У цьому полягає сенс техногенного або ресурсного підходу до формування концепції розвитку
регіону з позицій наявних екологічних проблем. Разом з тим все більшої значимості при виборі та
формуванні концепції розвитку екологічно проблемних регіонів набуває біосферний підхід, де в основу
ставиться рівень стійкості регіональних екологічних систем [5; 6]. Порогові значення стійкості
визначають рівень допустимого впливу на такі системи, після чого до кожного природокористувача в
регіоні доводиться завдання по досягненню допустимого внеску у спільний негативний вплив на
екосистему регіону.
Основні стратегічні напрямки та дії органів влади і господарюючих суб’єктів, спрямовані на
забезпечення екологічної безпеки функціонування виробничих об’єктів, до яких відносяться і малі
гідроелектростанції, згруповані на рис. 1.
В кожному окремому випадку питання забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людей
в регіоні при функціонуванні виробничого об’єкту потребує спеціального розгляду. Досліджуючи
проблеми функціонування об’єктів малої гідроенергетики, розвитку та становлення їх раціональної
мережі, принципово враховувати два основні фактори забезпечення їх екологічної безпеки.
Першим таким фактором є розгляд системи засобів, що забезпечують екологічну безпеку, як дії
з боку суб’єкту господарювання, що зацікавлений в своєму прибутку, та дії з боку регіонального
управління, що зацікавлене у знятті або недопущенні соціальних проблем, пов’язаних з екологічною
∗

Науковий керівник: Дегтяренко О.Г. – к.е.н., доцент

180

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

ситуацією в регіоні. Даний фактор зумовлений тим, що з одного боку екологічна безпека визначена
суспільною потребою та зобов’язана вирішуватись на загальнодержавному та регіональному рівнях, а
з іншого – внесок у несприятливий екологічний стан здійснює кожний виробничий суб’єкт. Тому, в
даному випадку, вказану проблему неможна розглядати без аналізу особливостей та можливостей
самого підприємства, а також факторів, рівня та масштабів впливу його функціонування на стан
навколишнього природного середовища.
Екологічна безпека

Стратегічні напрямки

Направленість дій органів
місцевого
самоврядування та
виконавчої влади

Ресурсозберігаюче та
безвідходне виробництво

Встановлення
земельних сервітутів

Середовищезахисні пристрої
та природоохоронні заходи

Обмеження господарського
використання територій

Направленість дій суб’єктів
господарювання

Вдосконалення напрямків
функціонування та технологій
виробництва

Своєчасний ремонт та
модернізація основних засобів
Захисні зони та природні
території, що охороняються

Усунення причин,
недопущення та ліквідація
наслідків існуючого
нераціонального
природокористування та
негативного впливу на стан
навколишнього природного
середовища

Формування захисних та
охоронних зон

Створення рекреаційних
зон

Вдосконалення
природозахисного
обладнання

Здійснення інших
природоохоронних заходів

Розробка та реалізація спільної регіональної програми
екологічно безпечного розвитку мережі об’єктів малої
гідроенергетики

Рис. 1. Напрямки забезпечення екологічної безпеки функціонування виробничих об’єктів
Джерело : складено автором на основі [5; 6] та власних досліджень

Необхідно відмітити, що до рівня підприємства в більшості випадків доводяться лише
параметри та показники, недотримання яких спричинить санкції з боку зовнішніх органів управління та
контролю, що відповідають за екологічну безпеку. В результаті цього подібні завдання вирішуються
лише фрагментарно, загостряючи увагу лише на певних природних об’єктах або напрямках охорони
природи та раціонального використання природних ресурсів. Тому, з метою повноцінного
забезпечення екологічної безпеки в регіоні слід орієнтуватись на розробку та реалізацію спільного
узгодженого пакету дій підприємства та регіону, що можливо здійснити за допомогою програмного
підходу. Така програма не тільки повинна включати перелік необхідних дій, але й базуватись на
єдиному організаційно-економічному механізмі супроводу програми та її завдань.
Слід об’єктивно визнати, що забезпечення сталого, екологічно безпечного прогресивного
розвитку регіону неможливо без становлення злагодженого і ефективно функціонуючого економічного
механізму, в якому залучені як органи, відповідальні за екологічну безпеку в регіоні, так і
підприємства-оператори малих гідроелектростанцій. Такий механізм, в підсумку, покликаний пов’язати
економічні інтереси всіх сторін і стимулювати їх зацікавленість в екологічній безпеці соціальноекономічного розвитку регіону, не виходячи за рамки економічної та соціальної доцільності.
Другим фактором, що потребує врахування при дослідженні проблеми та організації забезпечення
екологічної безпеки в регіоні, є змінна з часом цільова направленість прояву значимості існуючих

181

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2015[28]
Міжнародний науково-виробничий журнал

природно-господарчих утворень. Практика господарювання приводить безліч прикладів, коли створені
об’єкти з часом втрачають певне функціональне призначення, натомість об’єктивно складаються умови,
коли такі об’єкти становляться більш привабливими внаслідок інших причин та вигод, які вони з часом
набувають внаслідок переорієнтації інтересів та пріоритетів їх користувачів. Стосовно об’єктів малої
гідроенергетики, слід відмітити, що багато водосховищ, які з початку були орієнтовані на виключно
енергетичне призначення, з часом його втратили [7, с. 147]. При деяких з них малі гідроелектростанції
взагалі були ліквідовані, але в той же час значно зросла їх роль як об’єктів рекреації, господарського
промислового та транспортного водокористування. Перспективи подальшого користування такими
водними об’єктами вже виключають повернення до вихідного положення, коли водосховища не
існувало. Натомість всі перспективи розвитку територій їх розташування орієнтуються на стан водного
об’єкту, який склався та на максимально ефективний рівень його використання.
Слід зазначити, що зарегулювання водотоків малих річок, яке відбувалось у зв’язку з активним
розвитком малої гідроенергетики в 50-х роках ХХ століття [2, с. 93], визначило стаціонарний рівень
води в річках на території розташованих на них населених пунктів. Під цей сформований рівень,
особливо в верхніх б’єфах гідроенергетичних вузлів, була підлаштована вся інфраструктура
населених пунктів та суб’єктів виробництва:
− водозабори;
− мости, дамби та берегозахисні укріплення;
− прибережні рекреаційні зони та ін.
Отже, враховуючи змінні з часом пріоритети в використанні раніше сформованих
територіальних природно-господарських комплексів, необхідно своєчасно проводити всебічний аналіз
на предмет результативності використання таких комплексів в усіх можливих напрямках, в результаті
чого можлива суттєва переорієнтація цільових установок для перспектив їх функціонування.
Однією з концепцій, котра покликана підвищувати рівень екологічної безпеки, є переорієнтація
функціонування об’єктів малої гідроенергетики на багатоцільове господарювання. Передумови для
становлення багатоцільового використання територій, прилеглих до місць розміщення малих
гідроелектростанцій визначені на рис. 2.
Передумови організації багатоцільового господарювання на об’єктах малої
гідроенергетики
Територіальна приуроченість об’єкта, технічна спроможність реалізації проекту, юридична дозволеність,
економічна доцільність, організаційна можливість
Можливість формування узгодженого пакету програмних дій з боку органів регіонального управління та
суб’єкту господарювання
Трансформація в часі цільових установок та пріоритетів використання територіальних природних
об’єктів

Рис. 2. Базові положення для встановлення екологічно безпечного господарювання на
територіях, прилеглих до місць розміщення об’єктів малої гідроенергетики
Джерело : розробка автора

Використання енергетичного потенціалу малих річок вимагає визначеної зарегульованості їх
стоку. Створення гребель та супутніх споруд спричиняє значний вплив на хід природних процесів, які
відбуваються в руслових екосистемах та прилеглих до них територій в плані змін [3, с. 33; 7, с. 147]:
− гідрологічного режиму;
− гідрохімічного режиму;
− водної біосистеми;
− стану прибережних смуг та ландшафтів.
У зв’язку з цим, розвиток та вдосконалення регіональних мереж об’єктів малої гідроенергетики
необхідно планувати та здійснювати з суворою прив’язкою до басейну річки. Адміністративні межі
регіонів, як правило, не співпадають з межами басейнів річок, тому при плануванні освоєння
енергетичного потенціалу малих річок, які протікають по декількох адміністративних одиницях,
необхідне чітке розподілення між ними інтересів стосовно використання річки, як єдиного природного
утворення, з її ресурсними функціями.
В загальному вигляді, природно-ресурсний потенціал природних та штучних водойм охоплює
наступні найбільш укрупнені ресурсні функції [8, с. 74]:
− промислове, сільськогосподарське, комунально-побутове водоспоживання;
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− транспортне використання;
− використання енергетичного потенціалу;
− організація рибного господарства та отримання іншої продукції водойм.
Дана класифікація не включає рекреаційне використання водних об’єктів, оскільки природні
рекреаційні ресурси займають своє місце в загальній класифікації природних ресурсів. Разом з тим,
подібне використання водного об’єкту не тільки не суперечить, а й всіляко доповнює інші види
користування.
Як свідчить вищенаведений перелік напрямків використання водних об’єктів, орієнтація на
використання лише енергетичного потенціалу по відношенню до водного об’єкту є не тільки досить
обмеженою, а й далекою від оптимальної. Невикористання інших ресурсних функцій водного об’єкту
формує істотний об’єм упущеної вигоди, котра не дозволяє ресурсокористувачу вийти на нормальний
рівень рентабельності при організації своєї виробничо-господарської діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Управління розвитком об’єктів малої гідроенергетики
слід будувати таким чином, щоб використання ресурсних функцій водних об’єктів було не тільки
оптимально освоєним, а й територіально збалансованим, екологічно допустимим та не викликати
претензій у суміжних регіонів. В свою чергу подібні питання, разом з оптимальним використанням
ресурсного потенціалу малих річок, найбільш повно вирішуються саме при басейновому підході до
планування освоєння їх економічно значимих ресурсних функцій.
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Шашков С.В. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БУДІВНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ
Мета – аналіз і дослідження проблем забезпечення та підвищення рівня екологічної безпеки при
будівництві та функціонуванні об’єктів малої гідроенергетики на регіональному рівні.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися методи техногенного або ресурсного
підходу до формування концепції екологічного розвитку регіону. До визначення рівня стійкості регіональних

183

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2015[28]
Міжнародний науково-виробничий журнал

екологічних систем застосовано біосферний підхід. Визначення напрямків забезпечення екологічної безпеки та
переходу до багатоцільового використання територій здійснювалось за допомогою системно-аналітичного
методу. Розвиток об’єктів малої гідроенергетики пропонується здійснювати за допомогою басейнового підходу.
Результати. Доведено актуальність застосування головних діючих підходів до формування концепції
екологічної безпеки, проаналізовано існуючий стан справ, основні напрямки та фактори її забезпечення при
функціонуванні малих гідроелектростанцій з боку органів влади і господарюючих суб’єктів. Обґрунтовано
необхідність розробки та впровадження програмного підходу. Структуровано основні ресурсні функції
використання водних об’єктів. Визначені базові положення для встановлення екологічно безпечного
функціонування об’єктів малої гідроенергетики шляхом переорієнтації з одноцільового на багатоцільове
господарювання на територіях, прилеглих до місць їхнього розміщення та передумови організації таких дій.
Наукова новизна. Запропоновано концепцію підвищення рівня екологічної безпеки в регіоні шляхом
переорієнтації використання ресурсних функцій об’єктів малої гідроенергетики з одноцільового на багатоцільове.
Обґрунтовано необхідність віднесення рекреаційного потенціалу прилеглих територій до основних ресурсних
функцій природно-ресурсного потенціалу природних та штучних водойм гідроенергетичного призначення.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при розробці та впровадженні
регіональних програм розвитку малої гідроенергетики.
Ключові слова: багатоцільове, екологічна безпека, мала гідроелектростанція, підхід, функціонування.
Shashkov S.V. ENVIRONMENTAL SAFETY OF SMALL HYDROPOWER CONSTRUCTION AND OPERATION
Purpose – analyzing and research of problems of providing and increase of level ecological safety ensuring
during the construction and operation of small hydropower at regional level.
Methodology of research. In research process used methods of technological or resource approach for the
regions concept of ecological development formation. To determine the level of sustainability of regional ecosystems
applied biosphere approach. Definition towards ensuring environmental safety and the transition to a multi-use areas
delivered in system – analytical method. Proposed implementation of the development of small hydropower facilities
through the use of the basin approach.
Findings. Considered the relevance of the use of the main approaches to the development of the concept of
environmental safety, analyzed the basic trends and factors ensuring of small hydropower plants operation from the
authorities and businesses. Research has shown the need for development and implementation of program hike.
Defined the basic provisions for the establishment of small hydropower environmentally safe operation by refocusing
from single-purpose to multi-purpose management on the territories adjacent to their locations and conditions for the
organization such activities.
Originality. Offered the concept of improving the environmental safety in the region is through a reorientation of
resource functions of small hydropower facilities on single to multipurpose. Grounded the necessity of attributing the
recreational potential of the adjacent territories to the basic functions of the resource natural resource potential of natural
and artificial reservoirs of hydropower purposes.
Practical value. Results of the research can be used when developing and implementing of small hydropower
development regional programs.
Key words: multipurpose, small hydro, environmental safety, approach, operation.
Шашков С.В. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Цель – анализ и исследование проблем обеспечения и повышения экологической безопасности при
строительстве и функционировании объектов малой гидроэнергетики на региональном уровне.
Методика исследования. В процессе исследования использовались методы техногенного или
ресурсного подхода к формированию концепции экологического развития региона. Для определения уровня
устойчивости региональных экологических систем применен биосферный подход. Определение направлений
обеспечения экологической безопасности и перехода к многоцелевому использованию территорий
осуществлялось при помощи системно-аналитического метода. Предложено осуществление развития объектов
малой гидроэнергетики путем применения бассейнового подхода.
Результаты. Доказана актуальность применения главных действующих подходов к формированию
концепции экологической безопасности, проанализированы существующее положение дел, основные
направления и факторы ее обеспечения при функционировании малых гидроэлектростанций со стороны органов
власти и хозяйствующих субъектов. Обоснована необходимость разработки и внедрения программного подхода.
Структурировано основные ресурсные функции использования водных объектов. Определены базовые
положения для установления безопасного функционирования объектов малой гидроэнергетики путем
переориентации с одноцелевого на многоцелевое хозяйствования на территориях, прилегающих к местам их
размещения и предпосылки организации таких действий.
Научная новизна. Предложено концепцию повышения уровня экологической безопасности в регионе
путем переориентации использования ресурсных функций объектов малой гидроэнергетики с одноцелевого на
многоцелевое. Обосновано необходимость отнесения рекреационного потенциала прилегающих территорий к
основным ресурсным функциям природно-ресурсного потенциала природных и искусственных водоемов
гидроэнергетического назначения.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и
внедрении региональных программ развития малой гидроэнергетики.
Ключевые слова: многоцелевое, малая гидроэлектростанция, экологическая безопасность, подход,
функционирование.
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БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування світової економічної системи
необхідно враховувати всеосяжність процесів глобалізації, що впливають на всі сфери економіки та
суспільного життя. За таких умов інновації у всіх сферах народного господарства виступають основою
розвитку держави, галузі та підприємства. Пріоритетними для підвищення ефективності вітчизняного
виробництва є високотехнологічні наукоємні галузі. Активізація реалізації інноваційної ресурсоощадної
політики забезпечить зростання економічної ефективності виробництва, збереження ресурсів,
скорочення обсягів забруднення довкілля, підвищення рівня життя населення.
Сьогодні сучасним підприємствам необхідно докорінно змінити свій підхід до використання
енергетичних ресурсів. Першочерговим завданням є економне витрачання енергетичних ресурсів і
підвищення ефективності їх використання на всіх стадіях виробництва і споживання.
Існує декілька бар’єрів, які перешкоджають успішно і раціонально рухатись у правильному
напрямку [8; 4]: ціни на енергоносії є низькими і не покривають повної, довгострокової вартості
енергоресурсів; надмірне регулювання ринку, яке здійснюється методом надання надмірних субсидій
для здійснення соціальної політики, а також державна форма власності об’єктів постачання енергії;
відсутність законодавчих змін, які б передбачали необхідні пільги для інвестицій у енергозберігаючі
технології; відсутність популяризації енергозберігаючого обладнання, технологій; принципи поведінки,
пов’язані з дезінформацією громадськості щодо майбутньої вартості енергії; недостатнє фінансування
тощо.
На сьогодні проблема підвищення ефективності функціонування енергетичної структури нашої
держави вимагає комплексної модернізації всіх її складових. Підвищення енергетичної ефективності
енергетичної інфраструктури може здійснюватися, як за окремими технологіями (технологічна
модернізація), пооб’єктно (об’єктна модернізація), так і системи в цілому (системна модернізація).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Енергоефективність в сучасних умовах,
перспективи розвитку енергозбереження в Україні для виходу з енергетичного і, як наслідок,
економічної кризи, бар’єри на шляху впровадження енергоефективних заходів відображені в працях
А. А. Пабата, М. Р. Маслікевич, Б. М. Сердюка, А. В. Тарасова, І. Д. Гайнулліна, Р. В. Севастьянова,
Е. Г. Гашо, М. В. Степанової [1; 4; 6]. Незважаючи на велику кількість науково-методичних розробок у
цій сфері, залишаються актуальні питання щодо подолання бар’єрів щодо впровадження
енергоефективності на підприємствах різних галузей промисловості.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження впливу економічних, організаційних
факторів на енергоефективність підприємства та виявлення бар’єрів, що гальмують впровадження
енергозберігаючих технологій та розробка заходів щодо підвищення енергоефективності
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні підвищення енергоефективності
виробництва – одне з основних завдань щодо підвищення результативності та зниження собівартості.
Адже зниження собівартості – це одна з конкурентних переваг будь-якої продукції, особливо зараз,
коли ринок збуту стає все більш розбірливим. Сьогодні сучасним промисловим підприємствам
необхідно докорінно змінити свій підхід до використання енергетичних ресурсів. Першочерговим
завданням є економне витрачання енергетичних ресурсів і підвищення ефективності їх використання
на всіх стадіях виробництва і споживання.
Управління енергоефективністю – це поєднання законодавчої бази та механізмів фінансування,
інституційної організації та механізмів координування, які всі разом спрямовані на підтримку реалізації
стратегій, політики та програм енергоефективності [8].
Підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях економіки визначено Президентом України
та Урядом України як пріоритетні напрямки забезпечення енергетичної безпеки нашої країни. На
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сучасному етапі розвитку України фактор зниження енергоємності валового внутрішнього продукту є
головним чинником для забезпечення енергетичної незалежності держави та підвищення її
енергетичної безпеки, а також сталого соціально-економічного розвитку України [5, с. 5].
В Україні для одержання кожного долара ВВП потрібно у три-чотири рази більше витрат
енергоресурсів, ніж у розвинених країнах. На тлі загальносвітової економічної кризи обмеженість
власних традиційних енергоносіїв, низька енергоекономічна ефективність базових промислових
технологій та структура промислового виробництва з переважанням застарілих енергоємних та
ресурсномістких виробництв спровокувала у 2009 р. колапс національної економіки з переходом на
світову вартість енергоресурсів, насамперед, природного газу.
Розвиток економіки України значною мірою залежить від вирішення завдання забезпечення
енергоносіями. Недостатній обсяг власних енергоносіїв змушує українську владу приймати рішення
щодо значного їх імпорту. В умовах скорочення світових запасів вуглецю та зростання на них цін,
вирішення енергетичних проблем лише за допомогою імпорту є недостатнім.
Виходячи із цього, одним із основних завдань української держави є суттєве зменшення
неефективного споживання енергетичних ресурсів. Вирішити це завдання неможливо без
цілеспрямованої енергетичної політики, де адекватно враховувались би можливості України щодо
власного видобутку вуглеводів, розвитку поновлювальної енергетики та енергозбереження, переходу
економіки до широкого впровадження у виробництво інновацій [3].
Підвищення енергоефективності на підприємстві підвищує доходи підприємства і разом з тим
приносить такі результати:
− заощадження коштів, що забезпечує зростання конкурентоспроможності підприємства,
особливо при зростанні цін на енергоносії;
− збільшення продуктивності через удосконалення виробничих процесів, що пов’язані із
способом використання енергії; встановлення квот на викиди, що дозволяє знизити залежність від цін
на енергоносії, зменшити ризики компанії, що, в свою чергу, підвищує вартість підприємства;
− скорочення викидів у навколишнє середовище, через що покращується екологічний стан, а з
ним – імідж підприємства [6, с. 107].
Оцінка значущості факторів, що впливають на енергоефективність промислових підприємств і
виділення найбільш значущих є необхідним для створення методики оцінки впливу даних факторів на
енергоефективність та розробки заходів з підвищення енергоефективності промислових підприємств.
Основоположним етапом став аналіз, систематизація та доповнення пропонованих різними
авторами класифікацій даних факторів, на підставі чого була розроблена система організаційноекономічних факторів, що впливають на енергоефективність промислового підприємства.
Для аналізу значущості факторів через неможливість кількісної оцінки деяких з них був
вибраний метод експертних оцінок, а саме метод безпосереднього оцінювання.
Відповідно до вимог анкети, експерти присвоїли бали факторів згідно з їх значущістю. Інтервал
оцінки – від 1 до 10, чим вища важливість фактора – тим вищий бал. Після первинної оцінки факторів
були виділені групи з однаковими балами. Експерти оцінили значимість факторів усередині цих груп
додаванням 0,1 в порядку зростання значущості. Для досягнення кінцевої мети експертної оцінки, а
саме – визначення значущості факторів (Bi, де і – номер фактора), розраховується узагальнена думка
експертів, представлена як частка суми балів усіх респондентів опитування за i-тим фактором та суми
всіх балів за всіма факторами [7, с. 94]. Отримана структура економічних факторів наведена в табл. 1,
організаційних факторів – у табл. 2.
Таблиця 1
Структура економічних факторів, що впливають на енергоефективність промислового
підприємства
Фактори
Фіскальна політика держави в галузі енергозбереження
Фінансові методи мотивації підвищення енергоефективності
Тарифна політика держави у сфері паливно-енергетичних ресурсів
Політика постачальної паливно-енергетичних ресурсів організації
Інвестиційні можливості
Фінансова стійкість підприємства
Особисте стимулювання персоналу
Усього:
Джерело : складено автором на основі [6, с. 91]

Ваговий
коефіцієнт, Ві
0,164
0,075
0,195
0,158
0,178
0,092
0,139
1,000

Номер фактора
відповідно, Ві
3
7
1
4
2
6
5

Експертна оцінка показує, що, з точки зору експертів, найбільш значущими факторами у групі
економічних факторів є:
1. Тарифна політика держави у сфері паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).
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2.
3.
4.
5.

Інвестиційні можливості підприємства.
Фіскальна політика держави в області енергозбереження.
Політика постачальної ПЕР організації.
Особисте стимулювання персоналу.

Таблиця 2
Структура організаційних факторів, які впливають на енергоефективність промислового
підприємства
Фактори
Кваліфікація персоналу у сфері енергозбереження
Взаємовідносини з підприємствами тієї самої чи суміжної галузей у
сфері
обміну
досвідом,
участь
у
заходах,
присвячених
енергозбереженню
Система заохочення пропозицій з економії ПЕР та економії ПЕР через
фонд заробітної плати
Енергоаудит
Застосування енергозберігаючих технологій і обладнання
Ступінь використання вторинних ПЕР
Система нормування і обліку ПЕР
Інфраструктура підприємства з постачання ПЕР
Частка виробництва енергоємної продукції
Участь у програмах енергозбереження
Усього:
Джерело : складено автором на основі [7, с. 94]

Ваговий
коефіцієнт, Ві
0,057

Номер фактора
відповідно, Ві
7

0,049

10

0,053

9

0,138
0,159
0,055
0,141
0,143
0,126
0,078
1,000

4
1
8
3
2
5
6

У групі організаційних факторів найбільш значущими, з точки зору експертів, є:
1. Застосування енергозберігаючих технологій і обладнання.
2. Інфраструктура підприємства з постачання ПЕР.
3. Система нормування і обліку ПЕР.
4. Енергоаудит.
5. Частка виробництва енергоємної продукції.
Проаналізувавши різні підходи до визначення основних факторів, що впливають на
енергоефективність підприємства, пропонуємо систематизувати фактори, поділивши їх на 2 групи:
інноваційні та традиційні. Їх класифікацію наведено у табл. 3.
Таблиця 3
Фактори, що впливають на енергоефективність підприємства
Інноваційні фактори

Традиційні фактори

Питома вага інноваційних впроваджень на підприємстві
в області енергоефективності
Участь підприємства у державних та позадержавних
програмах з енергозбереження
Питома вага коштів, що виділяються підприємством на
впровадження нових енергозберігаючих технологій
Застосування
енергозберігаючих
технологій
і
обладнання

Фінансова стійкість підприємства
Стимулювання
енергоресурсів

персоналу

в

економії

Питома вага енерговитрат у собівартості продукції
Енергоаудит

Ступінь використання вторинних ПЕР

Кваліфікація персоналу у сфері енергозбереження

Вироблення
енергетичних
ресурсів
власними
джерелами енергії
Джерело : складено автором на основі [4, с. 144]

Безперервний і точний контроль використання
енергоресурсів на підприємстві

Можна припустити, що лише спільне композиційне застосування показників інноваційних та
традиційних факторів дасть змогу підприємству вийти на новий рівень енергоефективної діяльності,
тим самим підвищивши конкурентоздатність як продукції, так і підприємства в цілому.
Питання розвитку сектору альтернативної енергетики та поширення енергоефективних
технологій безпосередньо пов'язане зі станом законодавства, зокрема податкового, в даній сфері.
Практика великої кількості іноземних держав свідчить про те, що перехід від традиційного
енергоспоживання до бажаного вимагає застосування державою конкретних заходів щодо
стимулювання впровадження енергоефективних технологій, у тому числі для залучення іноземних
інвесторів [2].
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Одним із завдань енергетичної стратегії України є створення передумов для докорінного
зменшення енергоємності вітчизняної продукції за рахунок впровадження нових технологій,
прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління та обліку на всіх етапах виробництва,
транспортування та споживання енергетичних продуктів; розвиток ринкових механізмів стимулювання
енергозбереження в усіх галузях економіки.
Проте у сфері енергозбереження спостерігаються бар'єри, що стримують її розвиток:
− економічна політика та політика енергоефективності мають несистемний характер (протиріччя;
не стимулюючий характер; часта зміна норм; відповідальність різних відомств; різні «кишені» для
бюджетних коштів, які спрямовуються для вирішення одних і тих же завдань; логічна незавершеність
окремих етапів економічної політики, наприклад, кампанії з обов'язкових енергетичних обстежень);
− економічні моделі непрозорі й часто не стимулюють до розвитку (перехресне субсидування,
тарифоутворення, монополізм);
− діюча тарифна політика не стимулює кращі та ефективні підприємства (метод «витрати плюс»;
відсутність реальних процедур обліку витрат на корпоративну програму енергоефективності в тарифі
на тепло, коли підприємства опалюють місто тощо);
− недостатній облік інтересів споживачів (інституціональних і приватних) у законодавчих нормах,
тарифній політиці;
− як наслідок, а, також через недостатню інформованість відсутня згода у прийнятті проведеної
політики, прийнятих рішень і пропонованих ринком технологій як суб'єктами бізнесу, споживачами;
− недостатньо фінансових коштів для реалізації модернізаційних та енергоефективних проектів
(високі відсоткові ставки зупиняють інвестиції);
− відчувається «кадровий голод» серед інженерів, а також фахівців у різних галузях
енергозбереження.
На сьогодні в опрацюванні питань і завдань з енергоефективності мало приділено уваги
факторам, які стримують розвиток енергозбереження та енергоефективності в країні. Їх можна
розділити на чотири основні групи:
− брак мотивації;
− брак інформації;
− брак досвіду фінансування проектів;
− брак організації та координації.
Для подолання бар'єрів пропонується впроваджувати певні заходи:
− на рівні держави:
 відкрите надання достовірної, вичерпної інформації у сфері енергоефективності для
споживачів, осіб, що приймають рішення;
 сприяння співробітництву регіонів у питаннях енергоефективних технологій та підходів, а
також налагодити обмін знаннями і успішними результатами, отриманих на місцях;
 державний підхід з питань енергозбереження повинен орієнтуватися в першу чергу на
споживача, тобто безпосереднього учасника впровадження системи енергозбереження, давати
гарантію фінансової вигоди.
− на рівні підприємства:
 автоматизувати комерційний облік енергоресурсів, що використовуються на підприємстві;
 застосовувати з урахуванням технології виробництва диференційований облік
електроенергії за зонами доби, що дає змогу обрати вигідний тариф на електроенергію. Якщо
підприємство досконало знає структуру споживання своїх ресурсів, то може зрозуміти, де можна
заощадити, як змістити графік виробництва і т.п.;
 використання енергозберігаючого освітлення, яке досягається за рахунок використання
енергоефективного обладнання.
Висновки з проведеного дослідження. На даний момент існує гостра необхідність всебічного
та ефективного впровадження та застосування технологій пов'язаних з енергоефективністю
виробництва. Підвищення енергоефективності промислового підприємства визначає економічний
розвиток підприємства, його виживання на конкурентних ринках. У статті було розглянуто стан
енергоефективності на підприємствах України та вплив економічних і організаційних факторів на
підприємства, бар'єрів, що гальмують впровадження проектів та заходів з енергозбереження ПЕР на
підприємствах. Систематизовано недоліки в практичному впровадженні державної політики у сфері
енергоефективності та енергозбереження, запропоновано можливі шляхи вирішення даної проблеми.
Запропоновано класифікацію факторів впливу на енергоефективність підприємств, а саме їх
розділення на інноваційні та традиційні. Рекомендовано заходи щодо створення умов для
запровадження енергоефективності на промисловому підприємстві. Це ведення жорсткого контролю
за споживанням енергоресурсів за допомогою сучасних систем обліку. Так при диференційованому
обліку за зонами доби електроенергія хоча і не зберігається, але дозволяє скоротити витрати, і тим
самим зменшити собівартість продукції. У той же час, якщо перемістити споживання електроенергії на
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час напівпікових і мінімальних (нічних) навантажень енергосистеми міста за рахунок перенесення
енергоємного виробництва на ці періоди, то можна й допомагати енергосистемі міста позбавлятися
від критичних режимів.
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Кінаш І.А. БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ
Мета – дослідження впливу економічних, організаційних факторів на енергоефективність підприємства та
виявлення бар’єрів, що гальмують впровадження енергозберігаючих технологій та розробка заходів щодо
підвищення енергоефективності підприємства.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних
та зарубіжних вчених з питань енергоефективності та енергозбереження. У процесі дослідження застосовано такі
методи: аналізу і синтезу (при критичному огляді наукових джерел та аналізі заходів щодо підвищення
енергоефективності підприємства); логічних узагальнень (для визначення факторів впливу на енергоефективність
підприємства); абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення та формування висновків, визначення
основних напрямків вдосконалення практичної частини впровадження енергоефективності).
Результати. У статті розглянуто проблеми енергоефективності підприємств, а також фактори, що
впливають на неї. Розглянуто законодавство у сфері енергозбереження. Систематизовано перспективи і напрями
державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження. Проаналізовано результати впровадження
заходів щодо підвищення енергоефективності підприємства. Систематизовано фактори впливу на
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енергоефективність підприємства, запропоновано класифікацію факторів на інноваційні та традиційні.
Проаналізовано бар'єри щодо практичного впровадження заходів з енергоефективності. Окреслено напрями
вдосконалення практичної частини впровадження енергоефективності. Рекомендовано заходи щодо створення
умов для запровадження енергоефективності на промисловому підприємстві.
Наукова новизна. На підставі аналізу стану енергетичної політики підприємств запропоновано
перспективні напрями, які можуть гарантувати підвищення економічної ефективності підприємства на основі
енергоощадності.
Практична значущість. Одержані результати можуть бути використані на підприємствах України з метою
забезпечення економічного розвитку та підвищення економічної ефективності.
Ключові слова: енергоефективність, економічні та організаційні фактори енергоефективності,
енергоощадність, бар'єри енергоефективності.
Kinash I.A. BARRIERS TO ADOPTION ENERGY EFFICIENCY AND CONSERVATION ENTERPRISES
Purpose is to study the impact of economic, organizational factors on the efficiency of the company. Relevant
also is to identify the barriers that hinder energy-saving technologies and the development of measures to improve the
energy efficiency of the enterprise.
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific
knowledge, have been used in this general scientific and special methods of investigation, namely the abstract logic,
deductive and systematic analysis. On the basis of generalization of scientific works analyzed the state of the energy
industry in Ukraine and the ways that can improve the energy efficiency of enterprises.
Findings. The article deals with the problem of the energy efficiency of industrial enterprises, as well as the
factors influencing it. Considered legislation on energy efficiency. Systematized prospects and directions of the state
policy in the field of energy efficiency and conservation. The results of the implementation of measures to improve the
energy efficiency of the enterprise. The factors influence the efficiency of the enterprise, classification of factors for
innovative and traditional. Analyzes the barriers on the practical implementation of energy efficiency measures. The
directions of improving the practical implementation of the energy efficiency. Recommended measures to create
conditions for energy efficiency at the industrial enterprise
Originality. Based on the analysis of the energy policy of the enterprises offered promising areas that can ensure
increased economic efficiency of the enterprise on the basis of energy saving.
Practical value. The results can be used by enterprises in Ukraine in order to ensure economic development and
increase economic efficiency.
Key words: energy efficiency, economic and organizational factors of energy efficiency, energy conservation
barriers to energy efficiency.
Кинаш И.А. БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
КОМПАНИЙ
Цель – исследование влияния экономических, организационных факторов на энергоэффективность
предприятия и выявление барьеров, тормозящих внедрение энергосберегающих технологий и разработка
мероприятий по повышению энергоэффективности предприятия.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является
диалектический метод научного познания, при этом были использованы общенаучные и специальные методы
исследования, а именно: абстрактно-логический, дедуктивный и системный анализ. На основе обобщения
научных работ проведен анализ состояния отраслей энергетики Украины и намечены пути, которые могут
улучшить энергосбережение предприятий.
Результаты. В статье рассмотрены проблемы энергоэффективности промышленных предприятий, а
также факторы, влияющие на нее. Рассмотрены законодательство в сфере энергосбережения.
Систематизированы перспективы и направления государственной политики в сфере энергоэффективности и
энергосбережения.
Проанализированы
результаты
внедрения
мероприятий
по
повышению
энергоэффективности предприятия. Систематизированы факторы влияния на энергоэффективность
предприятия, предложена классификация факторов на инновационные и традиционные. Проанализированы
барьеры по практическому внедрению мероприятий по энергоэффективности. Определены направления
совершенствования практической части внедрения энергоэффективности. Рекомендовано мероприятия по
созданию условий для обеспечения энергоэффективности на промышленном предприятии
Научная новизна. На основании анализа состояния энергетической политики предприятий предложены
перспективные направления, которые могут гарантировать повышение экономической эффективности
предприятия на основе энергосбережения.
Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы на предприятиях Украины
с целью обеспечения экономического развития и повышения экономической эффективности.
Ключевые
слова:
энергоэффективность,
экономические
и
организационные
факторы
энергоэффективности, энергосбережение, барьеры энергоэффективности.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ
ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки України характеризується значним
сповільненням інноваційної активності машинобудівних підприємств, що спричинено взаємовпливом
різноманітних факторів, склад яких варіюється від недостатнього розміру фінансових ресурсів до
вичерпаності інноваційний можливостей. Саме в умовах кризових явищ, що охопили економіку
України, стає необхідним виявити та проаналізувати фактори, які стимулюють або стримують
інноваційний розвиток підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують різні точки зору щодо класифікації та
характеристики факторів впливу на інноваційну діяльність. Вони розглядались у роботах таких вчених,
як: Бажал Ю. М., Божкова В. Г., Гаман М. В., Крупка М. І., Кужда Т., Кузьмін О. Є., Ілляшенко С. М.,
Йохна М. А., Мединський В. Г., Онишко Б., Твисс Б., Стадник М. В., Федулова Л. І. та інші. Разом з тим,
багато питань, пов’язаних з дослідженням факторів впливу на розвиток машинобудівних підприємств
в Україні, залишаються недослідженими і, на нашу думку, потребують поглибленого вивчення.
Постановка завдання. Мета статті – розглянути умови та фактори впливу на інноваційну
діяльність, а також розробити класифікацію та характеристику ключових факторів, які уповільнюють та
стимулюють впровадження інновацій на машинобудівних підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідною умовою інноваційного розвитку
машинобудівних підприємств є формування та розвиток відповідного в Україні інституційного
середовища, що стимулює створення, освоєння і використання інновацій. Комплексний аналіз стану
інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах в Україні дозволив виявити основні зовнішні
та внутрішні фактори, що впливають на реалізацію і розвиток діяльності на підприємствах. Перш за
все розглянемо значення слова “фактор”. В економічному словнику слово фактор (від лат. factor –
робить, що виробляє) – рушійна сила, причина якого-небудь процесу, явища; суттєва обставина в
будь якому процесі, явищі [1, с. 601]. Іншими словами, фактор – це одна із основних умов, при якій
відбувається явище або процес [2, с. 360]. Б. Твисс в якості факторів, що визначають успіх інновацій,
виділив наступні: орієнтація на ринок, відповідність цілям організації, ефективна система відбору та
оцінки проектів, управління проектами і контроль, джерела нових ідей, сприйнятливість організації до
нововведення, індивідуальна і колективна відповідальність [3, с. 76]. Л. І. Федулова, в свою чергу,
розглядає фактори як загальні чинники, що формують ринок нововведення: державна участь в
управлінні інноваційними процесами, рівень вилучення первинних доходів державою, стан ринкової
інфраструктури, законодавство, ступінь інтеграції науки і виробництва, конкурентоздатність технологій
на світових ринках, економічний розвиток країни [4, с. 120]. Автор також робить акцент на фактори
генерації нововведень на підприємствах, підрозділяючи їх на зовнішні і внутрішні. Зовнішні фактори
вона розбиває на три підгрупи: конкуренція, попит, виробничо-технічні фактори. Серед внутрішніх
факторів виділяє наступні:
− ставлення керівництва компанії до нововведень;
− простота і відсутність бар’єрів у взаєминах між підрозділами і співробітниками;
− ступінь самостійності внутрішніх підрозділів;
− наявність економічної зацікавленості підрозділі і окремих працівників;
− ступінь гнучкості розгляду інноваційних пропозицій;
− ступінь розвитку науково-технічної інфраструктури та ін.
В. М. Гейць виділяє фактори, що визначають інноваційну діяльність підприємства як самостійну
економічну одиницю [5, с. 341]:
− місце даного господарюючого суб’єкта на ринку; економічне становище підприємства і його
фінансовий стан; поєднання власних ресурсів;
− пільги, одержувані підприємством від держави; умови страхування і отримання гарантій від
ризиків.
∗
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Інші вчені такі як, О. Кузьмін, Т. Кужда [6] виділяють такі фактори, які мають позитивний вплив
на інноваційний потенціал підприємства:
− законодавчі;
− організаційно-управлінські;
− фінансово-економічні;
− техніко-технологічні;
− соціальні;
− екологічні;
− гуманітарні;
− інформаційні.
На нашу думку, найбільш повна і чітка класифікація факторів, що впливають на інноваційну
діяльність підприємства, представлена в роботі Мединського В. Г. [7, с. 65], де він виділяє фактори
внутрішнього і зовнішнього середовища. Запропонований ним поділ факторів представлено на рис. 1.
Фактори інноваційної діяльності

Зовнішнє середовище

Макросередовище

- політичне;
-науково-технічне;
- демографічне;
- соціальнокультурне;
- природне;
- міжнародне.

Внутрішнє середовище

Мікросередо-вище

- постачальники;
- посередники;
- конкуренти;
- споживачі;
- ринок;
- інвестори.

Виробниче
середовище

- виробнича
структура;
- технологія
виробництва;
- продукція;
- кадри;
- технічне
обладнання;
- методи
організації
виробництва.

Економічні
результати
діяльності

Управлінське
середовище

- структура
управління;
- функція
управління;
- управлінські
кадри;
- інформаційні
потоки;
- процеси
управління;
- методи
прийоми
управління.

і

- розмір
фінансів,
вкладених
інноваційну
діяльність;
- величина
ризику
інноваційної
діяльності;
- розмір
отриманого
прибутку.

в

Рис 1. Фактори, що впливають на інноваційну діяльність за В.Г. Мединським
Джерело : [7, с.102]

Продовжуючи своє дослідження, В. Г. Мединський виділяє фактори,
перешкоджають інноваційної діяльності. Дані фактори представлені в табл. 1.

що

сприяють

і

Таблиця 1
Фактори, що впливають на інноваційну діяльність
Фактори
1
Економічні,
технологічні

Політико-правові

Організаційноправові

Фактори, що перешкоджають інноваційній
діяльності
2
Нестача
коштів
для
фінансування
інвестиційних проектів; слабкість матеріальної,
науково-технічної бази, застаріла технологія;
відсутність резервних потужностей.
Політична нестабільність; обмеження, що
виникають з боку антимонопольного і податкового законодавства; кримінальна обстановка.
Функціонально-орієнтовані структури; надмірна
централізація; авторитарний стиль управління;
домінування інтересів поточного виробництва.
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Фактори, що сприяють інноваційній
діяльності
3
Наявність
резерву
фінансових,
матеріально-технічних засобів, прогресивних технологій; необхідної господарської та
науково-технічної інфраструктури.
Законодавчі
заходи,
що
заохочують
інноваційну діяльність, державна підтримка
інновацій.
Процесно-орієнтовані
організаційні
структури;
демократичний
стиль
управління; матеріальне заохочення за
інноваційну діяльність.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

продовження табл. 1
1
Соціальнопсихологічні і
культурні

2
Опір нововведенням, які можуть викликати такі
наслідки, як зміна статусу, необхідність пошуку
нової роботи, перебудова усталених способів
діяльності, порушення стереотипів поведінки,
сформованих традицій; побоювання покарань
за невдачу; опір всьому новому, що надходить
ззовні.
Джерело : [7]

3
Моральне заохочення, суспільне визнання;
забезпечення можливостей самореалізації;
нормальний
психологічний
клімат
у
трудовому колективі.

Проведений аналіз факторів, запропонований різними вченими, дозволяє зробити наступні
висновки, відображені в табл. 2.
Таблиця 2
Класифікація факторів інноваційної діяльності, що враховані та не враховані авторами
Автор

Фактори, що враховані авторами

Орієнтація на ринок, відповідність цілям організації,
ефективна система відбору проектів, ефективне
Б. Твисс
управління проектами і контроль, джерела нових
ідей, сприйнятливість організації до нововведень,
наявність відповідальності.
Державна участь, рівень вилучення первинних
доходів
державою,
ринкова
інфраструктура,
Л.І. Федулова
законодавство,
ступінь
інтеграції
науки
і
виробництва, конкурентоспроможність технологій на
світових ринках, економічний розвиток країни.
Місце підприємства на ринку, його економічне та
фінансове становище, поєднання власних і чужих
В.М. Гейць
ресурсів, пільги, одержувані підприємством від
держави, умови страхування.
Фактори внутрішнього середовища (управлінське,
виробниче середовище, економічні результати
В.Г. Мединський
діяльності) і фактори зовнішнього середовища
(макросередовище, мікросередовище).
Фактори, що сприяють і перешкоджають інноваційній
О. Кузьмін,
діяльності (законодавчі, організаційно-управлінські,
Т. Кужда
фінансово-економічні,
техніко-технологічні,
соціальні, екологічні, гуманітарні, інформаційні).
Джерело : складено автором за [3-7]

Фактори, що не враховані авторами
В основному розглядає фактори, що
визначають
успішну
реалізацію
проекту, а не фактори, що впливають
на організацію інноваційної діяльності
на підприємстві.
Більше уваги приділяє зовнішнім
факторам,
серед
внутрішніх
переважно розглядає організаційні та
психологічні.
Недостатньо
уваги
приділено
технічним та організаційним факторам
(внутрішнім), а також зовнішнім
факторам.
Дуже
поверхнево
розглядаються
фінансово-економічні чинники.

Недостатньо
уваги
приділено
зовнішнім ринковим факторам.

Таким чином, чіткої системи і однозначності в існуючих класифікаціях немає. Тому, враховуючи
розглянуті класифікації і доповнивши їх, ми пропонуємо використовувати такі групи факторів, що
впливають на процес формування інноваційного механізму підприємства:
− фактори зовнішнього впливу – включають фактори ділового середовища підприємства, які не
залежать від нього, мають прямий або опосередкований вплив, та визначають напрями і обмеження
інноваційного розвитку;
− фактори внутрішнього впливу – впливають на здійснення інноваційної діяльності на
машинобудівному підприємстві, залежать від його цілей і стратегії, обсягу та якості доступних
ресурсів, інноваційного потенціалу, ефективності системи управління та інших.
Очевидно, що при формуванні механізму розвитку машинобудівного підприємства необхідно
врахувати вплив усіх зовнішніх факторів. У зв’язку з цим, практично всі фактори зовнішнього
середовища відносяться до неконтрольованих з боку підприємства і його підрозділів, тобто навіть
самий вигідний інноваційний проект може зазнати невдачі через негативний вплив неконтрольованих
факторів. Проте, на нашу думку, слід розглянути і фактори, що уповільнюють і стимулюють розробку
та впровадження інновацій, та ті, що мають вплив на глобальному, макро-, мезо-, мікрорівні.
До факторів стимулювання інноваційної діяльності глобального рівня відносять:
− зв’язок зі світовою спільнотою в рамках реалізації інноваційних проектів, які сприяють
ефективному трансферу знань, обміну досвідом та тиражуванню інновацій;
− здатність інноваційної продукції до інтеграції з продуктами і технологічними процесами
відповідної галузі.
Фактори на макро- і мезорівнях визначають успішність реалізації інноваційних проектів,
основним завданням яких є формування сприятливих економічних умов для припливу інвестицій в
інноваційну сферу.
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Розвиток інноваційної діяльності на макрорівні відбувається через створення та розвиток
ефективних регіональних систем, які формують точки росту економіки країни.
Найбільш часто виділяють наступні групи фактори стимулювання інновацій [8, с. 68]:
− об’єктивні – фактори зовнішнього середовища, які обумовлені довготривалими тенденціями і
не пов’язані з вольовими рішеннями конкретного суб’єкта;
− суб’єктивні – фактори, дія яких є прямим наслідком свідомо прийнятих рішень;
− глобальні, що визначаються макроекономікою і суспільством в цілому;
− локальні, які визначаються на мікрорівні підприємств;
− внутрішні, спрямовані на організацію та управління інноваційною діяльністю на підприємстві;
− зовнішні, що сприяють розширенню меж інноваційної діяльності;
− фактори, що перешкоджають інноваційному розвитку економічної системи.
До факторів, що стримують інноваційну діяльність можна віднести:
− нестача власних коштів;
− недостатня фінансова підтримка держави;
− високий економічний ризик;
− тривалий термін окупності нововведення;
− відсутність попиту на продукцію;
− нестача кваліфікованого персоналу.
Система факторів, що впливають на інноваційний розвиток, залежить, в першу чергу, від
обраних класифікаційних ознак. У зв’язку з цим пропонуємо власну класифікацію ключових факторів
інноваційного розвитку, яка складена з використанням методу багатокритеріальної класифікації з
поділом на блоки (табл. 3).
Таблиця 3
Класифікація та характеристика факторів інноваційного розвитку
Класифікаційна
ознака
1

Тип факторів

Характеристика факторів

2

3
Вплив міжнародної конкуренції, наростаючий
вплив НТП, державна інноваційна політика,
глобальні
структурні
зрушення,
тенденції
розвитку української економіки, соціальноекономічні процеси.
Науково-технічний, маркетинговий, технічний,
кадровий, фінансовий потенціал, інформаційні
ресурси, інноваційні здібності менеджменту
організації.
Довгостроковий вплив на рівень інноваційного
розвитку (глобалізація і міжнародний поділ праці,
ефективність державної інноваційної політики,
довгострокові тенденції розвитку економіки,
ринку, споживання, попиту і т. д.).
Впливають на рівень інноваційного розвитку
протягом невеликого проміжку часу (коливання
ринкової
кон’юнктури,
попиту,
отримання
короткострокових преференцій і т. д.).
Фактори, що мають певний вплив на рівень
інноваційного розвитку організації в залежності
від конкретних соціально-економічних умов.

Зовнішні
(не контролюються)
За ступенем
контролювання
Внутрішні (контролюються)

Довгострокові
За тривалістю впливу
Короткострокові
За ступенем впливу
на рівень
інноваційного
розвитку
підприємства

Ті, що мають визначальний вплив
Ті, що мають значний вплив
Ті, що мають помірний вплив

Фактори
що
формують
науково-технічний
потенціал
Інноваційні здатності менеджерів, їх уміння
створити
ефективну
систему
управління
інноваційним розвитком організації.
Можливості і здібності організації з фінансування
інноваційного розвитку.
Закономірності
функціонування
біосфери;
стратегія
природокористування
на
базі
перспективних напрямків зменшення енерго-,
матеріало-, та трудомістких процесів.
Соціально-демографічні,
соціально-культурні,
соціально-освітні, соціально-психологічні.

Науково-технічні
Організаційно-управлінські
За джерелом
виникнення

Економічні

Природно-екологічні

Соціальні
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продовження табл. 3
1

2
Фактори, що стримують
інноваційний розвиток

За характером впливу
на інноваційний
розвиток

Фактори, що сприяють
інноваційному розвитку
Фактори, що мають двоякий вплив
на інноваційний розвиток

За характером
міжфакторної
взаємодії
За ступенем
передбачуваності

3
Несприятливе інституційне середовище, низький
попит на інноваційну продукцію, брак ресурсного
забезпечення.
Ефективна державна інноваційна політика,
розвинена
інноваційна
інфраструктура,
сприятливе інституційне середовище, високий
інноваційний потенціал.
Кризові явища в економіці, конкуренція.
Державна інноваційна політика, управлінський
потенціал організації.
Якісна освіта, кадровий потенціал підприємства.
Зміна кон’юнктури ринку.
Ефективна державна політика, інституційне
середовище, структурні зрушення в економіці.
Заходи щодо прямого регулювання інноваційного
розвитку.
Інституційне регулювання інноваційного розвитку
підприємства.

Незалежні
Взаємопов’язані
Випадкові
Закономірні
Прямого впливу

За характером прояву
Непрямого впливу
Джерело : розроблено автором

Виконавши аналіз різних підходів до виділення факторів, що впливають на інноваційний
розвиток економічних систем, можна зробити висновок про те, що тільки при детальному вивченні
кожного з факторів, що впливають на формування інноваційного потенціалу, можна досягти стійкого
інноваційного розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. У даному дослідженні проведено детальний аналіз
факторів, що мають безпосередній вплив на інноваційну діяльність. На основі аналізу літературних
джерел ми розробили власну класифікацію та характеристику факторів інноваційного розвитку
економічних систем. Для машинобудівних підприємств важливо нівелювати вплив дестимулюючих
факторів і максимально підсилити дію факторів, які сприяють активізації інноваційної діяльності
залежно від життєвого циклу підприємства, що і є наступним етапом дослідження.
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Жаровська Н.Ю. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета – розглянути умови та фактори впливу на інноваційну діяльність, а також розробити класифікацію та
характеристику ключових факторів, які уповільнюють та стимулюють впровадження інновацій на машинобудівних
підприємствах.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних
вчених, законодавчі та нормативні акти України. В процесі роботи були використані загальнонаукові та спеціальні
методи, зокрема: метод узагальнення – для дослідження теоретичних основ поняття “фактор” та аналізу даного
поняття, яке дане іншими дослідниками; системний підхід – для складення класифікації та характеристики
факторів інноваційного розвитку.
Результати. Проведено аналіз визначення поняття “фактор” інноваційного розвитку; наведено ті групи
факторів, що не були враховані іншими вченими. Досліджено фактори, що перешкоджають та сприяють розвитку
інноваційної діяльності. Охарактеризовано фактори, що уповільнюють і стимулюють розробку та впровадження
інновацій, та ті, що мають вплив на глобальному, макро-, мезо-, мікрорівні.
Наукова новизна полягає у розробленні класифікації ключових факторів інноваційного розвитку
машинобудівного підприємства, з використанням методу багатокритеріальної класифікації з поділом на блоки.
Практична значущість. Отримані результати дослідження виступають підґрунтям для вирішення
практичних проблем щодо вдосконалення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Наведена
класифікація при детальному вивченні кожного фактора дасть можливість досягти стійкого розвитку
підприємства.
Ключові слова: фактор, інноваційний розвиток, формування інноваційного потенціалу, машинобудівні
підприємства, стимулювання інноваційного розвитку, класифікація.
Zharovska N.Yu. THE CLASSIFICATION AND CHARACTERISTIC OF FACTORS OF INFLUENCE ON
INNOVATIVE ACTIVITY IN MACHINE-BUILDING FACTORIES
Purpose – consider conditions and factors that influence on innovation activity, as well as develop classification
and description of key factors which slowing down and stimulate innovation introduction at machine-building enterprise.
Methodology of research. The theoretical basis of the study is scientific works by local and foreign scientists,
legislative and normative acts of Ukraine. General scientific and special methods were used in the research process, in
particular: a method of generalization – for the investigation of theoretical foundations of the concept of "factor" and the
analysis of this concept, which is given to other researchers; system approach – for creation the classification and
characteristics of factors of innovative development.
Findings. The analysis of the definition of "factor" innovation development; group are those factors were not
taken into account by other scientists. This is characteristic of factors, which prevent and promote the development of
innovative activity. The are description of factors , which slow down and stimulate development and innovation, and
those that have influence on global, macro-, meso-, micro- levels.
Originality consists of elaboration the classification of factors of innovative development in machine-building
factory, using the method of multi-classification by devision into the blocks.
Practical value. The results of research are the basis for solving practical problems for concerning the
improvement of innovation on machine-building factory. The detailed investigation of each factor from the above
classification will provide an opportunity to achieve sustainable development factory.
Key words: factor, innovative development, formation of innovative potential, machine-building factory,
stimulation of innovative activity, classification.
Жаровская
Н.Ю.
КЛАССИФИКАЦИЯ
И
ХАРАКТЕРИСТИКА
ФАКТОРОВ
ВЛИЯНИЯ
НА
ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель – рассмотреть условия и факторы влияния на инновационную деятельность, а также разработать
классификацию и характеристику ключевых факторов, которые замедляют и стимулируют внедрение инноваций
на машиностроительных предприятиях.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных
и зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты Украины. В процессе работы были использованы
общенаучные и специальные методы в частности: метод обобщения – для исследования теоретических основ
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понятия “фактор” и анализа данного определения, данное другими исследователями; системный подход – для
составления классификации и характеристики факторов инновационного развития.
Результаты. Проведен анализ определения понятия "фактор" инновационного развития; приведены те
группы факторов, которые не были учтены другими учеными. Исследованы факторы, препятствующие и
способствующие развитию инновационной деятельности. Охарактеризованы факторы, замедляющие и
стимулируют разработку внедрение инноваций, и те которые имеют влияние на глобальном, макро-, мезо-,
микроуровне.
Научная новизна заключается в разработке и классификации ключевых факторов инновационного
развития машиностроительного предприятия с использованием метода многокритериальной классификации с
разделением на блоки.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования выступают основой для решения
практических проблем по совершенствованию инновационного развития машиностроительных предприятий.
Приведенная классификация при детальном изучении каждого фактора позволит достичь устойчивого развития
предприятия.
Ключевые слова: фактор, инновационное развитие, формирование инновационного потенциала,
машиностроительные предприятия, стимулирование инновационного развития, классификация.
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ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
УДК 657.2
Левченко Н.М.,
д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту,
Авраменко К.В.,
Запорізький національний технічний університет

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА РОЗРАХУНКІВ
ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
Постановка проблеми. Процес будь-якого дослідження реалізується шляхом використання
певної методики – методів, прийомів та способів пізнання, що застосовуються у конкретній
послідовності. Не є виключенням і процес судово-бухгалтерської експертизи, яка виступає як
дослідження, спрямоване на виявлення фактичних обставин справи.
Звертаючи увагу на судово-бухгалтерську експертизу у її загальному розумінні, як на
дослідження досить широкого спектру, при визначенні послідовності використання тих чи інших
методів і прийомів пізнання слід враховувати особливості кожної зі справ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питаннями організації судово-бухгалтерської
експертизи працювало ряд відомих вчених, таких як: П. Й. Атамас, Ф. Ф. Бутинець, Р. Т. Джога,
Т. В. Канєва, Г. Г. Кірейцев, В. І. Лемішовський, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко та інші. Проте, незважаючи
на досить широкий спектр досліджень вітчизняних і зарубіжних учених з даної тематики, окремі
питання до тепер залишаються опрацьованими недостатньо. Зокрема, недостатньо дослідженими
слід визнати питання з методики здійснення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за
виплатами працівникам, що негативно впливає на якість, обґрунтованість і достовірність отриманих
результатів експертизи розрахунків.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розгляді на конкретному прикладі відмінних
рис судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами працівникам.
Виклад основного матеріалу дослідження. Постійний рух та удосконалення економічних
відносин, що панує на теренах багатьох держав, у тому числі й України, є поштовхом для
безперервного розширення кола здійснюваних господарських операцій [8, с. 233-237]. Це, у свою
чергу, призводить до появи досить великої кількості порушень та випадків шахрайства у сфері
економіки. Тож, на практиці доволі часто при виявленні серйозних порушень у бухгалтерському обліку
під час кримінальних розслідувань у порядку, визначеному Законом України «Про судову експертизу»
від 25.02.1994 № 4038-ХІІ [9] призначається судово-економічна експертиза.
Окремі науковці [1; 2; 5] вважають судово-економічні експертизи одним з методів контролю
аналогічних аудиту, ревізії тощо. Проте, таке твердження щодо судово-бухгалтерської експертизи (як
різновиду судово-економічної експертизи) не можна вважати обґрунтованим з наступних причин:
- по-перше, cудово-бухгалтерська експертиза проводиться у процесі розслідування кримінальної
чи цивільної справи лише за виникнення потреби в спеціальних знаннях для встановлення окремих
фактичних обставин цих справ і призначається на підставі рішень правоохоронних органів. Таким
чином, якщо в процесі своєї діяльності підприємство не було причетним до розслідування
кримінальних справ, не виступало в ролі позивача чи відповідача в судовому розгляді цивільних
справ, то дослідження документів, що відображають діяльність цієї юридичної особи експертом ніколи
не проводитиметься. А це суперечить принципу періодичності господарського контролю;
- по-друге, завдання господарського контролю відрізняються від завдань судово-бухгалтерської
експертизи. Завданням судово-бухгалтерської експертизи є встановлення фактичних обставин
справи, що розслідується слідчими органами чи розглядається в суді, але в жодному випадку не
усунення та профілактика правопорушень в діяльності підприємств, які виявлені в процесі експертного
дослідження. Тобто, судово-бухгалтерська експертиза не виконує профілактичну функцію, яка
властива господарському контролю;
- по-третє, за допомогою судово-бухгалтерської експертизи можна встановити лише окремі
факти діяльності осіб, які є учасниками розслідування цивільної чи кримінальної справи.
Господарський же контроль має своїм завданням досліджувати господарську діяльність підприємства
на основі принципу всебічності;
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- по-четверте, у процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи досліджуються лише ті
питання, які поставлені перед експертом-бухгалтером, слідчим або судом, і перелік яких зазначений в
постанові слідчого чи ухвалі суду про призначення судово-бухгалтерської експертизи;
- по-п’яте, судово-бухгалтерську експертизу уповноважений проводити лише фахівець, який у
спеціальному порядку отримав дозвіл на проведення експертної діяльності;
- по-шосте, результати дослідження експерта-бухгалтера оформлюються у вигляді висновку
експерта, який після його оцінки слідчим або судом може набути ролі доказу чи джерела доказів за
справою [3; 5; 6; 8].
Отже, судово-бухгалтерську експертизу слід визнати одним із видів судово-економічних
експертиз, яку переважно застосовують при розслідуванні кримінальних правопорушень і цивільних
справ, в ході розгляду яких виникають специфічні питання з бухгалтерського обліку та аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств, що потребують поглибленого вивчення [10, с. 144].
Відтак, фактичними підставами призначення судово-бухгалтерської експертизи є:
1) необхідність дослідження питань, що потребують використання спеціальних знань експертабухгалтера; 2) недоброякісне (неповне, неправильне) проведення документальної ревізії, що
підтверджується матеріалами кримінального провадження, висновками повторних ревізій; 3) заявлено
обґрунтоване клопотання підозрюваного про призначення судово-бухгалтерської експертизи;
4) висновки інших експертів вказують на необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи
[7, с. 269-278].
Практика свідчить, що доказовість та обґрунтованість результатів експертного дослідження в
значній мірі визначається обраною методикою проведення судово-бухгалтерської експертизи та
рівнем обліково-інформаційного забезпечення.
Вибір методики проведення судово-бухгалтерської експертизи залежить від мети суб’єкта
призначення експертизи (слідчого, прокурора, суду), об’єкта дослідження та переліку питань
поставлених експерту-бухгалтеру (рис. 1).
Судово-бухгалтерська експертиза
Мета судово-бухгалтерської експертизи – встановлення фактичних обставин справи, що порушена за
фактом вчинення правопорушення економічного характеру або при вирішенні господарських спорів
Питання, поставлені перед експертом-бухгалтером
Завдання судово-бухгалтерської експертизи
Завдання, пов’язані з
вивченням стану
організації та ведення
обліку і контролю на
підприємстві

Завдання, пов’язані з виявленням
фактів порушення чинного
законодавства в цілому та
порушень в обліку та організації
контролю зі сторони осіб, проти
яких висунуто обвинувачення

Завдання, пов’язані з
визначенням розміру збитку,
завданого державі, самому
підприємству або іншим
господарюючим суб’єктам в
результаті вивчення відповідного
правопорушення

Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи
Установчі, дозвільні та реєстраційні документи,
Наказ про облікову політику та додатки до
нього, посадові інструкції, Положення про
службу внутрішнього контролю, договори про
повну матеріальну відповідальність

Первинні
документи, регістри
обліку,
бухгалтерська
звітність

Матеріали інвентаризації
(інвентарний опис,
порівняльна відомість, акт
інвентаризації), облікова
документація

Рис. 1. Фактори впливу на вибір методики проведення судово-бухгалтерської експертизи
Джерело : побудовано авторами за [1; 2; 3; 5 ;6; 8]

Перелік методик, які можуть бути використані під час судово-бухгалтерської експертизи,
визначено Реєстром методик проведення судових експертизи Міністерства юстиції України,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 за кодом 11.0.08.
Загальноприйнята схема методики проведення судово-бухгалтерської експертизи подана на
рис. 2.
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Ознайомлення з матеріалами справи
Ознайомлення з поставленими завданнями

Ознайомлення з матеріалами справи

Підготовка до процесу дослідження
Формування програми дослідження
Ознайомлення з обліково-інформаційним забезпеченням судово-бухгалтерської експертизи

Процес безпосереднього дослідження
Проведення дослідження шляхом використання методів та прийомів контролю
Загальнонаукові

Специфічні

Моделювання,
формалізація,
структурнофункціональний тощо

Розрахунково-аналітичні

Методи документального
контролю

Методи економічного
аналізу, економікоматематичні, статистичні
тощо

Формальні, арифметичні,
хронологічні, взаємна
перевірка, нормативноправова перевірка тощо

Складання робочих документів

Узагальнення результатів експертизи
Надання відповіді на поставлені перед експертом-бухгалтером питання

Складання експертного висновку
Категоричного висновку

Ймовірного висновку

Рис. 2. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
Джерело : побудовано авторами за [1; 2; 3; 5; 6; 8]

Отже, виходячи з рис. 2, приходимо до висновку, що організація судово-бухгалтерської
експертизи включає комплекс взаємопов’язаних етапів її проведення та полягає в підготовці,
плануванні, налагодженні та впорядкуванні, а також визначенні засобів і методів проведення
експертного дослідження. Водночас слід наголосити, що організація судово-бухгалтерської експертизи
за кожною конкретною справою має свою специфіку. Так, наприклад, під час судово-бухгалтерської
експертизи розрахунків за виплатам працівникам в ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал Сервіс»
[4] експерту-бухгалтеру були поставлені завдання, перелік яких подано в табл. 1.
Тож, схема проведення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами в ТОВ
«Кадрове агентство «Азов Персонал Сервіс» набула наступного вигляду (рис. 3).
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Таблиця 1
Перелік питань, поставлених перед експертом-бухгалтером під час судово-бухгалтерської
експертизи розрахунків за виплатами працівникам ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал Сервіс»
№
Зміст питання
п/п
1

2

3

4

Визначити фактичний розмір сум грошової компенсації невикористаних днів щорічної відпустки, що підлягають
виплаті працівникам ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал Сервіс», звільнених у період з травня 2011 року по
червень 2011 року у зв’язку з переведенням (пункт 5 статті 36 КЗпП України) до ТОВ «Ейч Ар Гарант», із
зазначенням даних сум як окремо по кожному працівнику, так і в цілому по ТОВ «Кадрове агентство «Азов
Персонал Сервіс» без вирахування сум податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Визначити фактичний розмір сум грошової компенсації невикористаних днів щорічної відпустки, що
підлягають виплаті працівникам товариства з обмеженою відповідальністю «Кадрове агентство «Азов
Персонал Сервіс», звільнених у період з травня 2011 року по червень 2011 року у зв’язку з переведенням
(пункт 5 статті 36 КЗпП України) до ТОВ «Ейч Ар Гарант», із зазначенням даних сум як окремо по кожному
працівнику, так і в цілому по ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал Сервіс» з вирахуванням сум податку
з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску.
Визначити розмір заборгованості ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал Сервіс» по сумах грошової
компенсації за невикористані дні щорічної відпустки працівників, звільнених у період з травня 2011 року по
червень 2011 року у зв’язку з переведенням (пункт 5 статті 36 КЗпП України) до ТОВ «Ейч Ар Гарант» з
урахуванням здійснених виплат по кожному працівнику окремо.
Встановити, чи відбувалося протягом 2011-2014 років корегування визначених сум грошової компенсації та якими
бухгалтерськими документами це підтверджується.
Джерело : побудовано авторами на підставі даних судової справи
Ознайомлення з матеріалами справи
Ознайомлення з поставленими завданнями:
- визначення фактичного розміру сум грошової компенсації невикористаних днів щорічної відпустки;
- визначення розміру заборгованості по сумам грошової компенсації за невикористані дні щорічної
відпустки працівників;
- встановлення правильності корегування визначених сум грошової компенсації
Ознайомлення з матеріалами справи

Підготовка до процесу дослідження
Формування програми дослідження розрахунків за виплатами працівникам
Ознайомлення з пакетом документів, які підлягали перевірці під час судово-бухгалтерської експертизи
розрахунків за виплатами працівникам

Процес безпосереднього дослідження
Проведення дослідження шляхом виконання наступних контрольних робіт
Перевірка повноти
та правильності
заповнення
реквізитів
досліджених об’єктів

Встановлення
відповідності
розрахунків за
виплатами працівникам
законодавчим актам і
нормативній базі

Перевірка
правильності
арифметичних
підрахунків в наданій
експерту документації

Зустрічна
перевірка між
позивачем та
відповідачем

Складання робочих документів

Узагальнення результатів експертизи
Надання відповіді на поставлені перед експертом-бухгалтером питань
Складання експертного висновку

Рис. 3. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами
працівникам
Джерело : побудовано авторами на підставі даних судової справи
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Оскільки всі питання (табл. 1), поставлені на вирішення експертизи, пов’язані між собою, то в
ході дослідження вони були експертом об’єднані.
Обліково-інформаційне забезпечення проведення експертизи розрахунків за виплатами подано
на рис. 4.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ,
які підлягали перевірці під час судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами
працівникам
Кадрова
документація

Документація по
регулюванню форм, систем
оплати праці та інших виплат

Документація по організації
праці та встановленню
режиму роботи

Документація по руху
працівників

Положення з оплати праці,
Положення про відпустки,
Положення про преміювання,
Положення про соціальний
пакет тощо

Наказ про облікову політику

Графік документообігу з
порядком обробки та зберігання
первинних документів та
регістрів обліку розрахунків з
оплати праці
Первинна документація з обліку
праці та її оплати

Договори цивільно-правового
характеру
Документація по наданню
пільг з оподаткування доходів

Документація з нормування і
оплати праці

Регістри аналітичного та
синтетичного обліку розрахунків
за виплатами

Штатний розпис

Фінансова звітність

Рис. 4. Пакет документів, які підлягали перевірці під час судово-бухгалтерської
експертизи розрахунків за виплатами працівникам
Джерело : побудовано авторами на підставі даних судової справи

Дані рис. 4 свідчать, що основними складовими пакету документів стали: кадрові документи;
нормативно-правові акти (локального характеру) з питань регулювання виплат працівникам; облікова
документація.
При вивченні первинних документів враховувалось, що кожна господарська операція
супроводжується оформленням великої кількості взаємозалежних документів. А, отже, кожна основна
і допоміжна господарські операції породжують в супровідній документації досить складні інформаційні
ланцюжки. Для ефективного їхнього вивчення було створено певний алгоритм експертизи
інформаційних зв’язків між документами по розрахункам за виплатами працівникам, що дозволило
виявити порушення, розбіжності та довести невідповідність даних за матеріалами справи.
Під час дослідження пакету наданих документів експертом було здійснено наступні контрольні
роботи (рис. 5):
Контрольні роботи під час судово-бухгалтерської експертизи
розрахунків за виплатами працівникам

Перевірено повноту
та правильність
заповнення
реквізитів
досліджених
об’єктів

Встановлено
відповідність розрахунків
за виплатами
працівникам
законодавчим актам і
нормативній базі

Перевірено
правильність
арифметичних
підрахунків в наданій
експерту документації

Проведено
зустрічну перевірку
між позивачем та
відповідачем

Рис. 5. Контрольні роботи під час судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами
працівникам
Джерело : побудовано авторами на підставі даних судової справи
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Виявлені розбіжності за результатами дослідження реєстрів та арифметичного підрахунку сум
компенсацій за невикористані відпустки працівниками ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал
Сервіс» подано в табл. 2.
Таблиця 2
Виявлені розбіжності за результатами дослідження реєстрів та арифметичного
підрахунку сум компенсацій за невикористані відпустки працівників ТОВ «Кадрове агентство
«Азов Персонал Сервіс»
За даними реєстру,
всього:

За даними дослідження
(арифметичного підрахунку),
всього:

сума
сума
сума
компенсації
компенсації
сума
компенсації без
сума
без
без
внеску
вирахування
внеску
вирахування
вирахування
ЄСВ
сум ПДФО та
ЄСВ
сум ПДФО та
сум ПДФО та
ЄСВ
ЄСВ
ЄСВ
56
7292,56
2681,47
7949,52
2923,04
656,96
57
7313,57
2689,20
8639,19
3176,63
1325,62
58
6107,70
2245,80
22369,46
8225,25
16261,76
60
6397,88
2352,50
11503,48
4229,83
5105,60
61
5386,13
1980,48
26893,52
9888,75
21507,39
64
6235,01
2292,61
10445,81
3840,92
4210,80
186
150995
55521,1
14525,32
5340,96
-136470
275
9589,35
3526,00
63085,93
23196,7
53496,58
279
1494,80
549,64
65392,31
24044,7
63897,51
294
7384,50
2715,28
70849,79
26051,4
63465,29
295
7971,13
2930,98
33759,16
12413,2
25788,03
298
13233,0
4865,78
41990,55
15439,9
28757,54
299
9231,67
3394,49
18320,52
6736,46
9088,85
300
10325,0
3796,51
15239,71
5603,64
4914,69
Всього
248958
91541,8
410964,2
151111
162006,2
Джерело : побудовано авторами на підставі даних судової справи

№
реєстру

Відхилення

сума
внеску
ЄСВ

сума
компенсації
з
урахуванням ЄСВ

241,56
487,43
5979,45
1877,33
7908,27
1548,31
-50180
19670,6
23495,1
23336,1
9482,26
10574,1
3341,97
1807,13
59569,6

898,52
1813,05
22241,21
6982,93
29415,66
5759,11
-186650
73167,27
87392,62
86801,48
35270,29
39331,69
12430,82
6721,84
221575,8

Виявлені розбіжності за результатами дослідження реєстрів та арифметичного підрахунку сум
компенсацій за невикористані відпустки працівників ТОВ «Кадрове агентство «Азов Персонал Сервіс»
експертом-бухгалтером було відображено в категоричному висновку судово-бухгалтерської
експертизи.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідженнями
розглянуто відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами працівникам.
Доведено потребу при визначенні послідовності використання тих чи інших методів і прийомів
пізнання під час проведення судово-бухгалтерської експертизи враховувати особливості кожної зі
справ, що дозволить: чітко сформулювати завдання експерта-бухгалтера, визначити складові
документального забезпечення судово-бухгалтерської експертизи, визначити перелік контрольних
робіт, методи та прийоми їх здійснення, а отже, забезпечити якість, обґрунтованість і достовірність
отриманих результатів контролю, і тим самим сприятиме підвищенню ефективності використання
результатів судово-бухгалтерської експертизи.
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Левченко Н.М., Авраменко К.В. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА РОЗРАХУНКІВ ЗА
ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
Мета статті полягає у розгляді на конкретному прикладі відмінних рис судово-бухгалтерської експертизи
розрахунків за виплатам працівникам.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні
методи пізнання, зокрема: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні економічної
сутності судово-бухгалтерської експертизи), метод системного вивчення господарських процесів (при вивченні
матеріалів судової справи з призначенням судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за виплатами
працівникам), абстрактно-логічний метод – при узагальненні теоретичних положень, встановлення причиннонаслідкових зв’язків і формування висновків та пропозицій.
Результати. Встановлено відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від інших методів
господарського контролю. На конкретному прикладі розглянуто особливості судово-бухгалтерської
експертизи розрахунків за виплатами працівникам, а саме визначено: підстави призначення судовобухгалтерської експертизи; склад пакету документів, які підлягали перевірці під час судово-бухгалтерської
експертизи; перелік контрольних робіт, методику проведення судово-бухгалтерської експертизи тощо.
Наукова новизна полягає у розгляді специфіки методики проведення судово-бухгалтерської експертизи
розрахунків за виплатами працівникам, що дозволить забезпечити якість, обґрунтованість і достовірність
отриманих результатів контролю, і тим самим сприятиме підвищенню ефективності використання результатів
судово-бухгалтерської експертизи.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження можуть бути
використані експертами-бухгалтерами при організації будь-якої судово-бухгалтерської експертизи розрахунків за
виплатами працівникам.
Ключові слова: розрахунки за виплатами працівникам, судово-бухгалтерська експертиза, експерт,
обліково-інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи, висновок судово-бухгалтерської
експертизи.
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Levchenko N.M., Avramenko K.V. FORENSIC ACCOUNTING CALCULATIONS ON PAYMENTS TO
EMPLOYEES
Purpose of the article consists in consideration on the concrete example of distinguishing features of judicial
book-keeping expertise of calculations after to payments to the workers.
Methodology of research. The study used as a general scientific and special methods of cognition. We used:
methods of logical analysis, synthesis, induction and deduction (in the refinement of the economic substance of forensic
accounting), the method of systematic study of business processes (at the study of materials of case with setting of
judicial book-keeping expertise of calculations after payments to the workers), the abstract logic method – the
generalization of theoretical positions, establishing causal relationships, forming conclusions and proposals.
Findings. Identified by distinctive features of judicial book-keeping to other methods of economic control. In a
specific example, the features of judicial book-keeping settlement of employee benefits and is defined as follows: base
assignment judicial book-keeping; the package of documents to be examined at the judicial book-keeping; checklist
works, methodology of realization of judicial book-keeping expertise etc.
Originality in consideration of specific of realization of judicial book-keeping expertise of calculations after
payments to the workers that will allow providing quality, validity and authenticity of the got results of control, and the
same will assist to the increase of efficiency of drawing on the results of judicial book-keeping expertise.
Practical value is that the substantive provisions of this research can be used by experts-accountants during
organization of any judicial book-keeping expertise of calculations after payments to the workers.
Key words: calculations after payments to the workers, judicial book-keeping expertise, expert, registrationinformative providing of judicial book-keeping expertise, conclusion of judicial book-keeping.
Левченко Н.М., Авраменко К.В. СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РАСЧЕТОВ ПО
ВЫПЛАТАМ РАБОТНИКАМ
Цель состоит в рассмотрении на конкретном примере отличительных особенностей судебнобухгалтерской экспертизы расчетов по выплатам работникам.
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные
методы познания, в частности: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении
экономической сущности судебно-бухгалтерской экспертизы), метод системного изучения хозяйственных
процессов (при изучении материалов дела с назначением судебно-бухгалтерской экспертизы расчетов по
выплатам работникам), абстрактно логический метод – при обобщении теоретических положений, установлении
причинно-следственных связей, формировании выводов и предложений.
Результаты. Определены отличительные черты судебно-бухгалтерской экспертизы от других методов
хозяйственного контроля. На конкретном примере рассмотрены особенности судебно-бухгалтерской экспертизы
расчетов по выплатам работникам, а именно определены: основания назначения судебно-бухгалтерской
экспертизы; состав пакета документов, подлежащих проверке при судебно-бухгалтерской экспертизе; перечень
контрольных работ, методику проведения судебно-бухгалтерской экспертизы и т.д.
Научная новизна состоит в рассмотрении специфики методики проведения судебно-бухгалтерской
экспертизы расчетов по выплатам работникам, что позволит обеспечить качество, обоснованность и
достоверность полученных результатов контроля, и тем самым будет способствовать повышению
эффективности использования результатов судебно-бухгалтерской экспертизы.
Практическая значимость состоит в том, что основные положения данного исследования могут быть
использованы экспертами-бухгалтерами при организации любой судебно-бухгалтерской экспертизы расчетов по
выплатам работникам.
Ключевые слова: расчеты по выплатам работникам, судебно-бухгалтерская экспертиза, эксперт, учетноинформационное обеспечение судебно-бухгалтерской экспертизы, заключение судебно-бухгалтерской
экспертизы.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. У господарській діяльності сільськогосподарських підприємств
виникають питання, які пов’язані як з обліком власних земельних площ, так і оренди земельних
ділянок. Проблеми виникають під час документального оформлення ділянок, які купують або беруть в
оренду, при розрахунках з орендодавцями за користування земельною ділянкою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку власних і орендованих земель
досліджували такі вітчизняні вчені, як П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, М.Й. Малік, В.М. Жук,
Т.Г. Маренич та інші науковці. Однак, низка питань з обліку власності та оренди земельних ділянок, які
виникають з часом, вимагають більш детальнішого вивчення і перегляду окремих моментів.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вирішення
актуальних питань з організації і методики обліку землі і земельних відносин в аграрних формуваннях.
Для вирішення поставленої мети ставились такі завдання: проаналізувати стан обліку земельних
ресурсів і відносин, виявити проблеми, що пов’язані з їх обліком, а також розробити пропозиції щодо
його покращення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найважливішим і незамінним засобом
виробництва у галузі сільського господарства є земля. Впроваджуючи аграрну реформу, фізичним
особам – жителям села було виділено земельні ділянки, якими вони можуть розпоряджатися на свій
розсуд. Але, як свідчить практика, для забезпечення ефективності використання приватизованих
ділянок потрібний зовсім інший підхід - ринковий.
Становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки України передбачає формування
цивілізованого ринку сільськогосподарських земель. Проте через мораторій на продаж землі
сільськогосподарського призначення в Україні відсутній ринок земельних ресурсів. Виходячи з цього,
аграрні формування для ведення бізнесу вимушені брати земельні ділянки сільськогосподарського
призначення в оренду у дрібних власників, які з певних причин не в змозі самостійно їх обробляти.
Сільськогосподарські підприємства орендують земельні ділянки для забезпечення власного
сільськогосподарського виробництва, що і зумовлює формування системи розрахунків з власниками
земельних паїв по нарахуванню та сплаті орендної плати. Для забезпечення дієвості цієї системи і
прийняття відповідних управлінських рішень особливо важливим є питання відображення у
бухгалтерському обліку розрахунків з власниками земельних ділянок по їх оренді.
В новоутворюваних аграрних формуваннях підставою для взяття на облік земельних ділянок є
установчі документи, де відображені зобов’язання засновників щодо формування статутного капіталу
внесками до підприємства, включаючи вартість земельних ділянок. Засновник подає копію та оригінал
належного йому Державного акта на право власності на землю. Копія акта зберігається на
підприємстві і слугує первинним документом для аналітичного обліку внесків засновників, а оригінал
подається до органу Державного агентства земельних ресурсів разом із установчими документами
підприємства для переоформлення землі у власність юридичної особи.
За документами, що підтверджують внесення до статутного капіталу підприємства вартості
земельної ділянки, засновники і учасники повинні здійснити їх відповідне переоформлення та
отримати від відповідного органу Державного агентства земельних ресурсів Державний акт на право
власності на землю. Після цього внесена ділянка землі переходить у власність сільськогосподарського
підприємства (юридичної особи). При цьому в обліку дебетують рахунок 10 «Основні засоби»
субрахунок 101 «Земельні ділянки» та кредитують рахунок 461.
Земельні ділянки, що передаються до статутного капіталу, оцінюються відповідно до діючого
законодавства.
На вартість прийнятої від засновників земельної ділянки згідно з Державним актом на право
власності на землю, у бухгалтерському обліку дебетують рахунок 46 «Неоплачений капітал»
субрахунок 461 «Формування статутного фонду внесками земельних ділянок» та кредитують рахунок
40 «Реєстровий капітал» субрахунок 401 «Статутний капітал» аналітичний рахунок «Статутний
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капітал, сформований внесками земельних ділянок» (в господарських товариствах, приватних
підприємствах), або 402 «Пайовий капітал» аналітичний рахунок «Пайовий капітал, сформований
внесками земельних ділянок» (в кооперативах).
На відповідних аналітичних рахунках організовують аналітичний облік в окремому регістрі на
підставі прийнятих від засновників копій Державних актів на право власності на землю.
Облік поставленої на баланс землі по рахунку 101 організовують в регістрі на зразок Земельношнурової книги за кількісними та якісними параметрами в розрізі видів угідь.
Купівля підприємством земельної ділянки в інших юридичних чи фізичних осіб оформляється
відповідним договором, при цьому дебетують рахунок 15 «Капітальні інвестиції» субрахунок 152
«Придбання (створення) основних засобів» та кредитують рахунок 68 «Розрахунки за іншими
операціями» субрахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
Після отримання від відповідного органу Державного агентства земельних ресурсів Державного
акту на право власності на землю, земельна площа, яка перейшла у власність покупця
відображається кореспонденцією: дебет субрахунку 101 та кредит субрахунку 152. Амортизація на
земельні ділянки не нараховується.
Роботи з поліпшення земель є витратами і списуються в дебет рахунку 152 «Придбання
(виготовлення) основних засобів» субрахунок «Інвестиції в поліпшення земельних ділянок». По
завершенню робіт дебетують рахунок 109 «Інші основні засоби» та кредитують рахунок 152.
Після поліпшення земель, понесені витрати підлягають амортизації відповідно до чинного
законодавства. При цьому кредитують рахунок 131 «Знос основних засобів» та дебетують рахунки 91
«Загальновиробничі витрати» чи 23 для віднесення цих сум на аналітичні рахунки з обліку витрат на
окремі культури.
Якщо підприємство продаватиме належну йому земельну ділянку, то в обліку кредитують
субрахунок 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» та дебетують субрахунок 377 «Розрахунки
з іншими дебіторами». Вартість ділянок списують з кредиту рахунку 101 в дебет рахунку 972 «Вартість
реалізованих необоротних активів».
Заставні земельні ділянки обліковують на окремих аналітичних рахунках рахунку 101 «Земельні
ділянки» з одночасними записами на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані»
(по кожному факту застави).
Продаж заставлених земельних ділянок відображають за порядком, наведеним вище.
На сьогодні діє накладений Земельним Кодексом мораторій на продаж земельних часток (паїв) та
землі, отриманої на підставі земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення.
Передача землі в оренду оформляється відповідним договором. При передачі землі в
фінансову оренду (викуп з розстрочкою) необхідно дебетувати рахунок 181 «Заборгованість за майно,
що передано у фінансову оренду» та кредитувати рахунок 101. В міру отримання орендних платежів в
межах погашення вартості земельної ділянки дебетуватимуть субрахунок 972 «Собівартість
реалізованих необоротних активів» та кредитуватимуть субрахунок 181. При цьому по кредиту
рахунку 742 необхідно враховувати всю суму отриманих за цей же період платежів з фінансової
оренди землі.
Передача землі в операційну оренду не передбачає її списання з балансу. Отримані від
операційної оренди доходи відображають по кредиту рахунку 713 «Дохід від операційної оренди
активів».
Дооцінка вартості землі здійснюється за рішенням Уряду і відображається по дебету субрахунку
101 та кредиту рахунку 411 «Дооцінка основних засобів».
У разі ліквідації підприємства земля розподіляється між засновниками відповідно до чинного
законодавства та статуту підприємства. Аналітичні дані для цього беруть із субрахунків 401 та 402.
Виходячи з того, що на сьогодні діє мораторій на продаж-купівлю земельних ділянок, оренда є
найбільш дієвим механізмом функціонування обмеженого ринку земель сільськогосподарського
призначення. Якщо для ефективного господарювання на землі недостатньо земельної площі, у
власників аграрних формувань з’являється інтерес до розвитку орендних відносин. Власники
земельних ділянок, не маючи можливості її обробляти самостійно, здають землю в оренду, щоб
отримувати дохід у вигляді орендної плати, а сільгосппідприємство додаткові площі
сільськогосподарських угідь.
Взяття на облік орендованих земельних ділянок проводиться на підставі укладених в
установленому порядку Договорів оренди землі з кожним власником Державного акту на право
власності на землю. В договорі оренди землі в обов’язковому порядку передбачають кількісні та якісні
характеристики взятої в оренду землі. Разом з договором оренди землі в орендаря для організації
обліку зберігаються копії Державних актів на право власності на землю по кожному орендодавцю.
Земля, взята в оренду згідно з Державними актами, оцінюється відповідно до витягу з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки і обліковується на позабалансовому
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» в цілому за орендованим земельним масивом як у
натуральному, так і грошовому вимірах за видами земель і їх якісними характеристиками.
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Взяття на облік оренди земельних ділянок у осіб, що мають на них Державний акт на право
власності, здійснюється на підставі укладених в установленому порядку договорів оренди з кожним
окремо власником землі. Додатком до договору оренди є завірена копія Акту на передачу землі у
власність та Акт обстеження якісних характеристик земельної ділянки на дату її передачі в оренду.
Орендовані земельні ділянки обліковуються на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані
необоротні активи». За необхідності до даного синтетичного рахунка можуть відкриватися відповідні
субрахунки.
Аналітичний облік орендованих земельних ділянок організовується в розрізі орендодавців у
спеціальному регістрі.
Щоб визначити орендну плату, сільгосппідприємства використовують нормативну грошову
оцінку земельних ділянок. Слід додати, що нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь
станом на 1 січня поточного року індексується на відповідний коефіцієнт, який щорічно визначається
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Згідно з Указом Президента від 02.02.02 р. № 92/2002 і внесених наступних змін, орендна плата
за землю встановлена в розмірі не менше 3 % вартості земельної ділянки і повинна поступово
збільшуватися залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану
орендаря.
Як відомо, в економіці відбуваються інфляційні процеси. З метою відповідності нормативної
грошової оцінки землі реаліям економічного стану проводиться її індексація. Коефіцієнт індексації
використовується для індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель
населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення. Звідси, розмір орендної
плати за землю визначається з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачене договором
оренди. Тобто орендна плата, включаючи невиплачену, підлягає обов’язковій індексації на дату її
виплати, виходячи з рівня інфляції.
Нараховується орендна плата в грошовому вимірнику, а виплачуватися може у трьох формах:
грошовій, натуральній і відробітковій (надання послуг орендодавцю). Найчастіше за оренду землі
платять грошима та продукцією.
Форми орендної плати, види продукції або послуг, які надаються як плата за оренду, та строки
внесення цієї плати визначаються в договорі оренди земельної площі. Такий договір укладається на
основі типової форми, затвердженої наказом Держкомзему від 17.01.2000 р. №5 і за бажанням сторін
може бути посвідчений нотаріально.
Аналітичний облік орендної плати рекомендується вести у Відомості нарахування та виплати
орендної плати за майно та землю. У цьому документі зазначається сума нарахованої орендної
плати за землю, а також заборгованість перед орендодавцями.
Для розрахунків з орендодавцями щодо виплати орендної плати, господарства можуть
використовувати і Розрахунково-чекову книжку. Вона виписується індивідуально на кожного
орендодавця відповідно до Відомості. Розрахунково-чекова книжка видається на руки орендодавцям
після реєстрації в Журналі реєстрації виданих і повернених розрахунково-чекових книжок
довільної форми.
Якщо розрахунки здійснюються в натуральній формі або шляхом виконання робіт (надання
послуг), чеки заповнюють керівники підрозділів підприємства, відповідальні за відпуск продукції або
надання послуг. Заповнений чек (із зазначенням суми, що підлягає сплаті) відривається і додається до
видаткових документів. Наприкінці місяця матеріально відповідальні особи подають до бухгалтерії
разом із матеріальними звітами чеки на суму виплаченої орендної плати. На підставі цих чеків
роблять відповідні записи у Відомості та на рахунках бухгалтерського обліку. Корінці чеків, які
залишаються в розрахунково-чековій книжці власників-орендодавців, є підтвердженням здійснених
розрахунків з орендної плати.
При відпуску готової продукції у рахунок виплати орендної плати оформляється Товарна
накладна, а при виконанні робіт (наданні послуг) Акт виконаних робіт довільної форми.
При нарахуванні суми орендної плати за користування земельними ділянками дебетують рахунок 91
«Загальновиробничі витрати» субрахунок 913 «Витрати по оренді земельних ділянок» та кредитують рахунок 67
«Розрахунки з учасниками» субрахунок 672 «Розрахунки за іншими виплатами», аналітичний облік по рахунку 672
відкривають в розрізі власників Актів на право власності на землю та Договорів оренди земельної площі.
У випадку, коли договором оренди землі передбачається, що орендодавець має компенсувати
орендатору витрати, понесені на поліпшення землі, то ці суми списують на дебет рахунку 672 з
кредиту рахунку 152.
У випадку втрати якісних характеристик орендованих земель з вини орендаря, останній має
відновити родючість угідь або компенсувати втрати орендодавцю при розірванні договору оренди.
Нарахована орендодавцю компенсація обліковується по дебету рахунку 952 «Інші фінансові витрати»
в кореспонденції з кредитом рахунку 672. Якщо орендатор застрахував такі ризики, то компенсації
проводяться за рахунок страхового відшкодування.
Наразі проблематичними є питання обліку відумерлої спадщини, поділу спадщини на землю,

208

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

визначених на карті під’їзних доріг. Ці питання можна буде вирішувати, коли повноцінно запрацює
ринок землі.
Для контролю і аналізу ефективного використання земельних площ, до позабалансового
синтетичного рахунку 01 доцільним є відкриття субрахунків першого - четвертого порядків, а також
аналітичних рахунків (рис.1).
01 Орендовані НА

011 «Орендовані земельні ділянки»

0111 «Орендовані земельні
ділянки с. Матвійківці»

01111
Поле №1

0112 «Орендовані земельні
ділянки с. Тростянець»

01112
Поле №2

01121
Поле №1

01122
Поле №2

Рис. 1. Рахунки для обліку орендованих земельних ділянок
Джерело: авторська розробка

До субрахунка «Поле №__» необхідно відкрити аналітичні рахунки по власниках конкретних
земельних ділянок. Щодо самого Державного акту на право власності на землю, то його ідентифікація
має бути тільки за відповідною серією і номером. Коли цей документ ідентифікується ще й за
прізвищем, ім’ям та по батькові власника, це призводить до лишніх витрат часу і коштів.
Жук В.М. вважає, що предмет та об’єкти аналітичного обліку земельного капіталу доцільно
згрупувати у п’ять категорій: облік земель за термінами користування; облік кількості земель за видами
угідь; облік якісного стану земельних угідь; облік особливо цінних земель; показники для оцінки земель [4].
Земельні ресурси підлягають як бухгалтерському обліку, так і статистичному. Інформацію про
земельні ресурси систематизують у довідковій інформації ф. №50 с.-г. «Землекористування протягом
звітного року». Відомості про орендовані земельні ділянки та розміри плати за них також знаходять своє
відображення у ф. №4 с.-г. «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай», де зазначають загальний
розмір сільськогосподарських угідь у користуванні підприємства, а також вказують площу орендованих
підприємством земель, кількість укладених договорів, кількість засновників підприємства та площу
земельних часток, що перебувають у користуванні господарства.
Бухгалтерський облік як інформаційна система здатен посилити ефективну основу управління
земельними ресурсами як на рівні держави, так і на рівні окремого суб’єкта господарювання.
Забезпечити вирішення цих проблем, реалізацію законодавчих норм можна лише за умови визнання
землі активом та об’єктом бухгалтерського обліку, розробки і впровадження обліково - інформаційного
забезпечення земельних відносин.
Висновки з проведеного дослідження. Основні напрями вдосконалення обліку земельних
відносин в Україні полягають в правовому закріпленні переходу прав власності на землю за
користувачами, що сприятиме раціональнішому її використанню і відображенню в обліку. Держава має
сприяти формуванню повноцінного земельного ринку, що становитиме систему оцінки земельних
ділянок і визначення ціни землі.
Також необхідно розвивати інфраструктуру земельного ринку, зокрема створення земельного
банку для поліпшення обігу земельних ділянок, та покращення інвестиційного клімату.
Земельні ділянки виступають специфічним об’єктом власності, а тому потребують особливої
уваги та індивідуально розроблених підходів з бухгалтерських питань. Так, на нашу думку, є
необхідним ідентифікування Державних актів на право власності на землю тільки за серією і номером.
Відображення на даному документі прізвища, ім’я та по батькові власника утруднює його обіг і
ускладнює бухгалтерський облік.
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Паска І.М., Стаднік Л.І. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Мета. Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо вирішення актуальних питань з організації і методики
обліку землі і земельних відносин. Для досягнення поставленої мети ставились такі завдання: проаналізувати
стан обліку земельних ресурсів і відносин, виявити проблеми, що пов’язані з їх обліком, а також розробити
пропозиції щодо його покращення.
Методика дослідження. Матеріалом дослідження є праці вітчизняних науковців, а також практика ведення
обліку і складання звітності в аграрних формуваннях. Для досягнення поставленої мети використовувалися
наступні методи та прийоми: монографічний, вибірковий, порівняльний, абстрактно-логічний – при дослідженні
правового статусу оренди земельних ділянок та при виявленні виникаючих проблем між суб’єктами орендних
відносин, а також при відображенні оренди земельних ділянок та орендних відносин в бухгалтерському обліку.
Результати. Розглянуто правовий статус оренди земельних ділянок. Досліджено і вирішено питання: хто
може бути орендарем і орендодавцем землі, які діють форми орендної плати, суть договору оренди землі та
недоліки під час оформлення та реєстрації, відображення оренди земельних ділянок в бухгалтерському обліку?
Звернуто увагу на проблеми, які на практиці виникають між суб’єктами орендних відносин. Обґрунтовано
методику обліку власних земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто питання оперативної оренди
земельних ділянок.
Наукова новизна. Запропоновано шляхи поліпшення процесу оформлення та обігу Державних актів на
право власності на землю. Визначено порядок документального оформлення, організації синтетичного і
аналітичного обліку оренди земельних ділянок в аграрних формуваннях.
Практична цінність. Отримані результати дослідження направлені на вирішення проблеми обліку землі та
земельних відносин в аграрному секторі економіки
Ключові слова: оренда, орендар, орендодавець, Державний акт на право власності на землю, Типовий договір
оренди, операційна оренда, обмежений ринок землі.
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Paska I.M., Stadnik L.I. SOME ISSUES OF LAND ACCOUNTING AND RELATIONSHIPS IN AGRARIAN
SECTOR OF ECONOMICS
Purpose. The aim of the article is the substantiation of proposals for solving urgent issues on the organization
and method of accounting of land and land relations. The following objectives were posed to achieve this goal: to analyze
the accounting of land resources and relationships, identify issues relating to their account and develop proposals on its
improvement.
Methodology of research. The material for research is the works of domestic researchers and the practice of
accounting and reporting in agrarian formations. The following methods and techniques were used to achieve this goal:
monographic, sampling, comparative, abstract and logical – in the study of the legal status of the lease land plots and in
identifying emerging issues among the subjects of lease relations and as well as the reflection of lease of land plots and
lease relations in accounting.
Findings. The author have considered the method of own agricultural land accounting. Much attention is paid to
the operational land lease, and the legal status of the lease is considered. The author shows who might be the land
lessor and the lessee, which rent forms are used, he considers the essence of the land lease agreement and the faults in
the agreements preparation and registration, representing land lease in the accounting. Significant attention is paid to the
problems that arise in practice between the subjects of the lease relationships.
Originality. The author has suggested the ways of improving registration and circulation of state certificates of
land ownership. Also, the procedure of documenting and organization of synthetic and analytical land lease accounting in
agrarian formations is highlighted.
Practical value. The research results aim at solving the problem of keeping land accounting and land relatioships
in the agrarian sector.
Key words: leasing, tenant, landlord, State act on land ownership, typical lease agreement, operating lease,
limited land market.
Паска И.М., Стадник Л.И. ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Целью статьи является обоснование предложений по решению актуальных вопросов по организации и
методики учета земли и земельных отношений. Для достижения поставленной цели ставились следующие
задачи: проанализировать состояние учета земельных ресурсов и отношений, выявить проблемы, связанные с
их учетом, а также разработать предложения по его улучшению.
Методика исследования. Материалом исследования являются труды отечественных ученых, а также
практика ведения учета и составления отчетности в аграрных формированиях. Для достижения поставленной
цели использовались следующие методы и приемы: монографический, выборочный, сравнительный, абстрактнологический - при исследовании правового статуса аренды земельных участков и при выявлении возникающих
проблем между субъектами арендных отношений, а также при отражении аренды земельных участков и
арендных отношений в бухгалтерском учете.
Результаты. Рассмотрен правовой статус аренды земельных участков. Исследованы и решены вопросы:
кто может быть арендатором и арендодателем земли, какие действуют формы арендной платы, суть договора
аренды земли и недостатки при оформлении и регистрации, отображения аренды земельных участков в
бухгалтерском учете? Обращено внимание на проблемы, которые на практике возникают между субъектами
арендных отношений. Обоснована методика учета собственных земель сельскохозяйственного назначения.
Рассмотрены вопросы оперативной аренды земельных участков.
Научная новизна. Предложены пути улучшения процесса оформления и обращения государственных
актов на право собственности на землю. Определен порядок документального оформления, организации
синтетического и аналитического учета аренды земельных участков в аграрных формированиях.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования направлены на решение проблемы учета
земли и земельных отношений в аграрном секторе экономики.
Ключевые слова: аренда, арендатор, арендодатель, Государственный акт на право собственности на
землю, Типовой договор аренды, операционная аренда, ограниченный рынок земли.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Орієнтація економічних реформ на відновлення виробництва, його
оновлення і зростання вимагає пильної уваги до аналізу й оцінки можливостей наявного виробничого
потенціалу, обґрунтуванню потреб в інвестиціях та аналізу ефективності різних інвестиційних проектів,
ретельному порівнянні витрат і отриманих результатів, тобто визначила затребуваність проектного,
виробничого і функціонально-вартісного аналізу; зажадала подальшого розвитку методів
попереднього і оперативного аналізу; визначила необхідність формування та перевірки на практиці
нових методик аналізу, адекватних вимогам ринкової економіки.
У будь-якому підприємстві незалежно від його розмірів та сфери діяльності важливе місце займає
аналітична система, котра існує як невід’ємна складова здійснення діяльності господарюючим суб’єктом.
При побудові системи аналітичного забезпечення повинна враховуватися специфіка сфери діяльності
господарюючого суб’єкта, комплексний підхід до здійснення бізнесу, розвитку різних напрямків
виробничо-господарської діяльності. Враховуючи ці особливості при формуванні ефективної системи
аналізу підприємства, необхідно її побудова у відповідності з цілями і стратегією діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методичні та практичні проблеми
організації економічного аналізу на підприємстві досліджені в наукових працях О.Д. Гудзинського [1],
Г.І. Кіндрацької [2], І.Д. Лазаришиної [3], Є.В. Мниха [4], П.Я. Поповича [5], П.Р. Пуцентейла [6-7],
А.Д. Шеремета [8], С.І. Шкарабана [9] та інших. Проте в сучасних умовах діяльності підприємств
проблеми організації економічного аналізу, зокрема питання функціонування аналітичного
забезпечення діяльності підприємства, потребують подальшого їх дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є розгляд особливостей функціонування аналітичного
забезпечення діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналітичне забезпечення – це система збору
даних, що передбачає групування інформації в потрібному розрізі для потреб управління, складання
бухгалтерської й аналітичної звітності. При цьому аналітичні процедури дають змогу деталізувати
відомості про об’єкт в грошовому і (або) натуральному вимірнику. Аналітичне забезпечення діяльності
підприємства є цілеспрямованою організованою діяльністю осіб, відповідальних за збір, обробку та
аналіз внутрішньої і зовнішньої інформації, що є необхідною для управління підприємством. Отже,
аналітичне забезпечення є безперервним процесом підтримки управлінських рішень за допомогою
певних організаційно-технологічних процедур, інформаційних систем та рівня кваліфікації фахівців
обліково-аналітичного апарату.
Аналітичне забезпечення процесу управління підприємством включає в себе:
1) нормативну інформацію;
2) облікову інформацію;
3) аналітичну інформацію;
4) виробничо-господарську інформацію.
Процес аналітичного забезпечення підприємств складається з таких етапів: організаційнопланові заходи; збір та обробка інформації, отримання цифрової і контекстної інформації; підготовка і
первинне опрацювання аналітичних матеріалів; поширення інформації; отримання зворотного зв’язку;
складання прогнозу.
Суть концепції аналітичного забезпечення управління підприємствами складається із
застосовуваних способів акумулювання інформації, методичної побудови показників та їх аналітичної
інтерпретації в системі управління. Рішення розглядається з урахуванням його пріоритетності та
сукупності факторів, що впливають на успішність його реалізації. Отже, в умовах постійного
нарощування значних інформаційних потоків жоден сучасний господарюючий суб’єкт не може успішно
працювати на ринку без належного інформаційно-аналітичного забезпечення.
Система бухгалтерського обліку та економічного аналізу об’єднує облікові та аналітичні операції
в один процес. При цьому вдосконалюються як загальна методологія, так і нормативні положення
обліку та аналізу для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі.
Безперервність цього процесу і використання його результатів в господарюючого суб’єкта є
необхідним для прийняття управлінських рішень керівництвом.
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Очевидно, що аналітичне забезпечення управління підприємствами має бути абсолютно
особливим, вирішувати традиційні та специфічні завдання, враховувати інформаційні запити
керівництва підприємств. Використання будь-яких напрацювань в сфері аналітичного забезпечення
управлінської діяльності вимагає серйозної адаптації для підприємств, з урахуванням їх виробничоїтехнологічної та організаційно-економічної специфіки в сучасних умовах господарювання.
Використання «клаптикового» аналітичного забезпечення, котре не створює реальну інформованість
керівників, а є її ілюзією, тобто “квазі аналітичною”, що не тільки не корисна для управлінської
діяльності, але у деяких випадках і шкідливою. Відомий вислів про те, що «краще погане планування
та аналіз, ніж ніякого» виявляється невірним в умовах, коли управлінський механізм сучасного
підприємства не є інформаційно-автономним, а становить невід’ємну частину складної аналітичної
системи, що забезпечує інформаційні потреби різних груп користувачів. Аналітичне забезпечення як
система повинна надавати інформацію, що володіє ознаками якості, інакше її корисність буде нижчою,
ніж витрачені ресурси. Особливо це є актуальним для великих підприємств, де існують налагоджені
канали руху інформації про значення натуральних і економічних показників у виробничих і
постачальницько-збутових процесах, що використовуються керівниками для цілей управління.
Аналітичне забезпечення є окремою системою, заснованою на інформації, котра отримана
шляхом проведення економічного аналізу даних для визначення результатів управління і побудови
прогнозних значень господарської діяльності.
Аналітична система забезпечує кількісну та якісну оцінку змін, що відбуваються в керованому
об’єкті. Вона дозволяє вчасно побачити тенденції розвитку як небажаних, так і прогресивних явищ. На
основі різних методик аналізу розробляються варіанти управлінських рішень, які дають змогу
загальмувати розвиток негативних тенденцій і створити сприятливі умови для прогресивного сталого
розвитку. За допомогою аналізу виявляють невикористані внутрішні резерви, що сприяє ефективному
розвитку підприємства. Аналітична система – це основа для вироблення оптимальних управлінських
рішень для управління сталим розвитком підприємства. Аналітична інформація забезпечує реалізацію
основних функцій управління, в тому числі планування і контролю. Отже, взаємозв’язок аналітичного
та інформаційного забезпечення є беззастережним, тому однією з основних проблем формування
аналітичного забезпечення є недостатня достовірність та оперативність надходження інформації.
Метою аналітичного забезпечення управління підприємствами є створення інформаційної бази,
прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських рішень, виявлення ступеня їх реалізації, про які
доцільно проінформувати керівництво підприємства або зарубіжних партнерів (за їх участі в
статутному капіталі та управлінні).
До загальних завдань аналітичного забезпечення діяльності підприємств можна віднести
традиційні для сучасного аналізу завдання з вивчення: використання ресурсів, ефективності
фінансово-господарської діяльності та ділової активності в минулому, сьогоденні і майбутньому;
фінансового стану – ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості; організаційнотехнологічного рівня виробництва, управління і виявлення резервів щодо його підвищення.
На думку П.Р. Пуцентейла, аналітична функція реалізується у формуванні великих масивів
інформації про стан і рух виробничо-фінансових активів підприємства. Саме аналітична підсистема
представляє собою основу для вироблення оптимальних економічних рішень для управління. Вона
дає змогу вчасно побачити тенденції розвитку як негативних, так і прогресивних явищ. На основі
різних методик аналізу розробляються варіанти управлінських рішень, які дозволяють загальмувати
розвиток негативних тенденцій і створити сприятливі умови для прогресивного розвитку [6, с. 172].
Аналітичне забезпечення управлінської діяльності підприємства передбачає: вивчення
економічних законів, закономірностей і тенденцій; підвищення науково-економічної обґрунтованості
стратегічних і тактичних планів і нормативів; вивчення виконання планів і дотримання нормативів;
пошук резервів підвищення ефективності виробництва; визначення економічної ефективності
використання ресурсів; прогнозування результатів; дослідження комерційного ризику; порівняльний
аналіз маркетингових заходів; підготовка аналітичних матеріалів.
Система аналітичного забезпечення, діючи безперервно, підвищує якість і розширює сферу
практичного застосування інформації, позитивно впливаючи на якість звітності у процесі її підготовки і
складання, тобто на ефективність управлінської інформації для сторонніх користувачів. У цьому
головне призначення і головна суть аналітичної системи, реалізацію якої доцільно покласти на
аналітика і бухгалтера, що займається первинною обліковою та аналітичною інформацією. Поняття
«аналітичне забезпечення» застосовується для визначення якісного стану облікових і аналітичних
процесів, які є необхідними для задоволення інформаційних потреб керівників і достатніми для
прийняття управлінських рішень [7, с. 197].
Варто зазначити, що сьогодні всі аналітичні дослідження, котрі проводяться в аспекті ефективного
прийняття управлінських рішень доцільно поділяти на такі: моніторингові, котрі призначені для
тривалого аналітичного стеження за розвитком певної ситуації з метою забезпечення можливості
апріорного синтезу управлінських рішень, що мають випереджувальний характер; ініційовані, котрі
проведені різними аналітичними службами по ще раніш не запланованих дорученнях керівництва або в
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результаті виявлення при проведенні моніторингових досліджень нових проблемних ситуацій;
кумулятивні, що характеризуються високими вимогами до оперативності їх проведення (включаючи
розгортання і завершення), застосуванням спеціалізованих методів обробки експертної інформації.
Отже, аналітичне забезпечення управління підприємствами може розкриватися в таких формах:
1) стратегічне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує завдання якіснозмістовного перетворення і передачі інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування
підприємства для вибору стратегії і напрямків розвитку;
2) бухгалтерське аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує завдання
якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про закономірності кругообігу активів
підприємства в розрізі основних бізнес-процесів і господарських операцій, які відображаються в
системі бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності;
3) логістичне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує завдання якіснозмістовного перетворення і передачу інформації про системи закупівлі, зберігання, обробки,
постачання і транспортування матеріальних потоків підприємства;
4) інжинірингове аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує завдання
якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про відповідність різних видів бізнес-процесів
на підприємстві його цілям для побудови бізнес-моделі;
5) організаційне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує завдання
якісно-змістовного перетворення і передачу інформації про стан і управлінські якості організаційної
структури підприємства, процеси прийняття рішень, кадрову ситуацію й організаційну культуру;
6) маркетингове аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує завдання
якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про стан маркетингової діяльності
підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища, ринку й елементів комплексу
маркетингу: товарної політики, цінової політики, дистрибуції та маркетингових комунікацій;
7) інформаційне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує завдання
якісно-змістовного перетворення і передачу інформації про циклічні тенденції розвитку стану системи
управління підприємством під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.
Вважаємо, що організація ефективної системи аналітичного забезпечення дозволить створити
більш ефективну і стійку систему управління за допомогою таких процедур: упорядкування
документів; скорочення часу ручної обробки інформації та її пошуку; зменшенням терміну прийняття
управлінських рішень; захист даних від несанкціонованого доступу.
Доцільно виділити три основні моменти організації економічного аналізу:
– організація аналітичного процесу – визначення складу і послідовності виконання аналітичної
роботи та її регламентація на підприємстві;
– організація праці фахівців, що виконують аналітичну роботу – система заходів, які
забезпечують раціональне використання управлінського персоналу, котрий виконує аналітичні функції;
– організація управління аналітичною роботою – комплекс заходів, спрямованих на створення,
впровадження та удосконалення системи управління аналітичної роботи на підприємстві.
Організація економічного аналізу включає наступні основні етапи: виділення суб’єктів і об’єктів
аналізу, вибір організаційних форм його проведення в залежності від організаційної структури
управління на підприємстві та розподіл обов’язків між окремими працівниками; складання програми
або плану проведення аналізу; інформаційне та методичне забезпечення аналізу; аналітична обробка
даних; оформлення результатів аналізу; узагальнення результатів аналізу, надання висновків і
пропозицій.
Аналіз виробничо-фінансової діяльності об’єднує ретроаналіз, діагностику, оцінку та
перспективний аналіз.
При проведенні аналізу виробничо-фінансової діяльності слід дотримуватися таких основних
принципів: достовірне відображення реального стану; наукова обґрунтованість; відображення певної
мети; взаємозв’язок з іншими видами аналізу; системність, комплексність, варіантність; узгодженість
окремих елементів; відображення галузевої і територіальної специфіки.
Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства є важливим не тільки для самого
підприємства, але також і для інвесторів. Метою аналізу є всебічне вивчення стійкості економічного
розвитку підприємства. Цей аналіз заснований на системному підході, комплексному врахуванні
різноманітних факторів, якісному підборі достовірної інформації і є важливою функцією управління.
Займаючи проміжне положення між обробкою інформації та прийняттям рішень, аналіз здійснює
вплив на якість прийнятих управлінських рішень, сприяє виявленню зв’язків між окремими об’єктами
управління, правильному обґрунтуванню мети і відбору ефективного варіанту рішення. В процесі
прийняття управлінського рішення зменшується невизначеність вихідної ситуації і ризик, що
пов’язаний з вибором правильного рішення.
Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства спирається на інформаційні дані обліку, що
сприяє раціональному плануванню діяльності підприємства. Від стану та якості облікової інформації
залежить в підсумку якість управлінських рішень, оскільки саме обліково-аналітичні системи формують
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інформаційну базу для проведення оцінки виробничо-фінансової діяльності підприємства. Отже,
інформаційна база аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства повинна передбачати
системний характер з виділенням певних підсистем, що допомагають центральній системі накопичувати
необхідну і достатню інформацію для вироблення стратегії розвитку підприємства.
Після розробки стратегічних цілей діяльності підприємства слід приступити до формування
основних блоків для кожної стадії процесу аналізу виконання запланованих дій підприємства:
інформаційний блок; аналітичний блок; організаційний блок; координаційний блок; контрольний блок.
Наведений алгоритм – це послідовність цілеспрямованих і регламентованих етапів, об’єднаних
в систему з метою отримання конкретного результату – масиву інформації для цілей розробки
менеджерами управлінських рішень, спрямованих в кінцевому підсумку на максимізацію прибутку,
зростання платоспроможності та ліквідності, стабілізацію фінансово-господарської діяльності
підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, найважливішими завданнями сучасної практики
обліку, аналізу та управління є вироблення і виконання рішень, спрямованих на досягнення
фінансово-економічної стійкості та ефективності функціонування підприємства. З цією метою
актуальною стає проблема формування системи, якій притаманні аналітичні функції. Аналітична
інформація використовується для прийняття управлінських і фінансових рішень як всередині
підприємства, так і за його межами.
Успішність реалізації аналітичних досліджень системи управління залежить не тільки від
методології, але і від якості інформаційного та організаційного забезпечення. Виявлено, що необхідна
для аналізу інформація носить обліковий, плановий, організаційно-розпорядчий, проектний,
нормативний, оціночний і правовий характер, збирається в рамках організації та за її межами.
Коло завдань, покладених на організаторів аналітичної роботи, зумовлюється специфікою
досліджуваних проблем, особливостями суб’єкта господарювання, встановленим терміном реалізації
оцінки, реальністю забезпечення необхідною інформацією, рівнем володіння аналітиками конкретними
методами і методиками.
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Гуменюк О.О. ФУНКЦІОНУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Метою статті є дослідження поняття аналітичне забезпечення і його вплив при прийнятті
управлінських рішень на підприємстві.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення
сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема,
застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний
(теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування
управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення).
Результати. Виявлено, що в економічній літературі поняття “аналітичне забезпечення” вживається досить
обмежено на противагу терміну “аналіз”. Окремі автори застосовують і інші пов’язані із ним поняття, не
дотримуючись єдиної термінології навіть в межах одного дослідження. Обґрунтовано методичні підходи щодо
аналітичного забезпечення процесу управління підприємством. Встановлено якісні критерії інформації та
досліджено їхню значимість для забезпечення ефективного управлінського впливу.
Наукова новизна. Встановлено, що аналітичне забезпечення – це система збору даних, що передбачає
групування інформації в потрібному розрізі для потреб управління, складання бухгалтерської і аналітичної
звітності.
Практична значущість. Уточнено, що метою аналітичного забезпечення управління підприємствами є
створення інформаційної бази, прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських рішень, виявлення ступеня їх
реалізації.
Ключові слова: аналіз, аналітичне забезпечення, інформація, управління, менеджмент підприємства,
звітність.
Humeniuk O.O. FUNCTIONING OF ANALYTICAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
Purpose. The aim of the article is to study the notion of analytic support and its influence in making managerial
decisions at the enterprise.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions
of modern economic science, works of domestic and foreign scientists. The following methods were used during the
research, in particular: analysis and synthesis – to study the object and subject of study; abstract and logical (theoretical
generalizations and drawing conclusions); constructive and experimental (formation of management solutions using
analytic support).
Findings. It has been revealed that the term “analytical support” is used quite limited in the economic literature in
contrast to the term “analysis”. Some authors use the other concepts related to this concept and do not adhere to a
common terminology even within a single study. Methodological approaches concerning analytical ensuring the process
of enterprise management have been substantiated. It has been established qualitative criteria of information and their
importance for ensuring the effective management impact has been investigated.
Originality. It has been established that analytical support – a system of data collection, which includes grouping
information in the right context for management, preparation of financial and analytical reporting.
Practical value. It has been clarified that the purpose of analytical providing management of enterprise is an
information base, making and evaluating the reasonableness of management decisions, identify the degree of their
implementation.
Key words: analysis, analytic support, information, management, management of enterprise, reporting.
Гуменюк О.О. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Целью статьи является исследование понятия аналитическое обеспечение и его влияние при
принятии управленческих решений на предприятии.
Методика
исследования.
Теоретической
и
методологической
основой
статьи
являются
фундаментальные положения современной экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых. В
ходе исследования, в частности, применялись методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета
исследования; абстрактно-логический (теоретические обобщения и формулирование выводов); конструктивный и
экспериментальный (формирование управленческого решения с помощью аналитического обеспечения).
Результаты. Выявлено, что в экономической литературе понятие “аналитическое обеспечение”
употребляется весьма ограничено в противоположность термину “анализ”. Отдельные авторы применяют и
другие связанные с ним понятия, не соблюдая единой терминологии даже в пределах одного исследования.
Обоснованы методические подходы относительно аналитического обеспечения процесса управления
предприятием. Установлено качественные критерии информации и исследованы их значимость для обеспечения
эффективного управленческого воздействия.
Научная новизна. Установлено, что аналитическое обеспечение – это система сбора данных, которая
предусматривает группировки информации в нужном разрезе для нужд управления, составления бухгалтерской
и аналитической отчетности.
Практическая значимость. Уточнено, что целью аналитического обеспечения управления
предприятиями является создание информационной базы, принятия и оценки обоснованности управленческих
решений, выявления степени их реализации.
Ключевые слова: анализ, аналитическое обеспечение, информация, управление, менеджмент
предприятия, отчетность.
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ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
Постановка проблеми. Для організації обліку того чи іншого процесу необхідно чітко уявити
його цілі та значення для управління господарством, економічну сутність та характеристику, з’ясувати
облікові задачі. В цьому зв’язку актуальним є вивчення обліку розрахунків з покупцями та
замовниками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань розрахунків з покупцями і
замовниками присвячені роботи таких вчених, як: Бутинець Ф.Ф., Вещунова А.Ф., Гончарук Я.А.,
Кияшко О.М., Лишиленко А.В., Нестеренко Ж.К. та інші. Однак у більшості наукових розвідок мало
уваги приділено практичному аналізу питань розрахунків з покупцями і замовниками, що значно
випереджає рівень теоретичних розробок у цій сфері. Така ситуація обумовлює необхідність
формування комплексного підходу до вивчення теоретичних основ розрахунків з покупцями і
замовниками, що ґрунтується на результатах певних досліджень та враховує сучасні умови
господарювання.
Постановка завдання. Метою статті є розкриття економічної сутності і змісту розрахунків з
покупцями і замовниками, методики оформлення операцій з покупцями і замовниками та облік
розрахунків з контрагентами в умовах функціонування інформаційних систем, а також визначення ролі
і місця розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна економіка побудована так, що
підприємець мусить безперервно вести розрахунки із фізичними та юридичними особами.
Підприємство виготовляє продукцію, котра потрібна не лише йому самому, а й комусь іншому. Готова
продукція, отримана з виробництва, реалізовується покупцям, з котрими виникають розрахунки. В
процесі реалізації своєї продукції підприємство виступає у ролі дебітора.
Дебіторська заборгованість – це елемент оборотного капіталу, сума боргів, котра належить
підприємству від фізичних або юридичних осіб. Зростання заборгованості розуміє під собою
вилучення засобів із обороту. Невчасне погашення заборгованості стає причиною безперервної кризи:
збільшення заборгованості по комерційному кредиту спричиняє зростання попиту на короткострокові
позики, скорочення їх пропозицій збільшення їх вартості. Відповідний процес відбувається із
непрямими втратами доходу організації, а саме:
- чим довготриваліший період погашення заборгованості, тим менший дохід від засобів,
вкладених у неї, що має вплив на оборотність;
- підтримання відповідного рівня дебіторської заборгованості пов’язане із витратами, отже
дебіторська заборгованість є одним із активів підприємства, для котрого необхідне відповідне
джерело.
В економічному тлумаченні дебіторська заборгованість - це активи, із юридичної сторони до
дебіторської заборгованості необхідно підходити як до права постачальника отримати оплату за
надану продукцію. Для забезпечення необхідних умов керування майном організації потрібно
поєднати економічний підхід із юридичним до розуміння дебіторської заборгованості. Але разом із цим
увагу слід звертати не на класифікацію заборгованості як на ту, котра належить економіці, а вміти
розрізняти в господарській операції економічний та юридичний зміст [3].
Механізм управління - це спосіб налаштування керування суспільними справами, де пов’язані
методи, засоби та принципи, що забезпечує ефективну реалізацію цілей управління [6].
Задля забезпечення платоспроможності, ліквідності, прибутковості організації шляхом
створення ефективного механізму керування дебіторської заборгованості передбачаються виконання
відповідних етапів управління дебіторською заборгованістю, а саме [1]:
- формування інформаційної бази, формування умов надання комерційних кредитів та
процедури інкасації дебіторської заборгованості;
- визначення допустимого обсягу портфеля дебіторської заборгованості на основі
прогнозованого обсягу реалізації;
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- моніторинг складових портфеля дебіторської заборгованості та структурування її за термінами
погашення;
- розробка змін умов кредитування різних дебіторів з метою збільшення обсягів продажу;
- оцінка можливостей рефінансування портфеля дебіторської заборгованості.
На першому етапі необхідно визначити обсяг потрібної для аналізу інформації, котрий необхідно
здійснити. Стосовно інформаційних ресурсів, то можна зупинитися на тому, що є в наявності, головне,
аби всі задіяні в процесі управління дебіторською заборгованістю працівники мали можливість вчасно
отримати ту інформацію, яка їх цікавить [8].
Другий етап дає можливість виробити персональні умови надавання комерційних кредитів
покупцям. Для цього необхідно здійснити аналіз платоспроможності та ліквідності покупців шляхом
здійснення розрахунку загальних показників: коефіцієнтів загальної ліквідності, абсолютної ліквідності,
а також швидкої ліквідності. Вимоги кредитування є дуже важливим чинником, котрий має вплив на
обсяги реалізованої продукції. Вони зводяться до встановлення для окремих покупців:
- терміну оплати;
- знижки за вчасну оплату;
- терміну дії знижок.
Для всіх підприємств неможливо встановити однакові терміни оплати покупцями відпущеної
продукції, знижки, а також термін дії знижки. Їх встановлює організація самостійно в залежності від
своїх потреб та специфіки функціонування.
Третій етап управління заборгованістю вбачає розрахунок допустимого обсягу дебіторської
заборгованості на підставі прогнозованого обсягу реалізації.
Четвертий етап управління забезпечить:
1) Нагляд за поточним об’ємом дебіторської заборгованості організації;
2) Контроль обсягів заборгованості усіх покупців відповідно за термінами погашення;
3) Виділення дебіторів із найбільшим обсягом простроченої дебіторської заборгованості;
4) Організація невідкладних заходів стосовно управління заборгованістю.
П’ятий етап дає можливість обґрунтувати ефективність перемін у кредитній політиці. Задля
зростання обсягів продажу чи пришвидшення інкасації дебіторської заборгованості організація
намагається змінювати умови кредитування. Відповідно, продовжуються терміни кредитування,
даються знижки для покупців, котрі платять вчасно та не мають безнадійної заборгованості,
відбувається перехід від роботи за передоплатою до реалізації в кредит [4].
Останній, шостий, етап передбачає оцінку можливостей рефінансування дебіторської
заборгованості. Організація задля трансформування заборгованості у грошові кошти може
використовувати наступні форми рефінансування: факторинг; облік векселів, виданих покупцями;
форфейтинг.
Управління організацією показує сукупність взаємопов’язаних процесів планування, організації
та контролю, котрі є необхідними для формування та досягнення мети організації [2].
Виконання функцій управління відбувається за допомогою системи методів управління.
Привести в дію організовану систему задля отримання потрібного результату можливо тільки шляхом
впливу на неї відповідного органу чи особи. Але необхідні певні інструменти погодженого впливу, котрі
і забезпечують реалізацію поставлених цілей. Дані інструменти називаються методи управління.
Матеріальна зацікавленість участі людини у виробничих процесах та товарно-грошових
відносинах є складовим елементом економічних методів керування заборгованістю.
Соціально-психологічні методи виконують мотиви соціальної поведінки людини.
Організаційним методом управління дебіторської заборгованості називається сукупність
варіантів та прийомів впливу на людей, які засновані на застосуванні організаційних стосунків та
адміністративній владі керівництва [5].
Призначення регламентуючих методів зводиться до складання структури та ієрархії керування,
доручення повноважень та відповідальності членів підприємства, наданні методичної, інструктивної
допомоги виконавцям.
Розпорядчі методи управління дебіторською заборгованістю, які включають визначення і
розподіл чітких завдань для виконавців, контроль за їх виконанням, проведення нарад тощо, входять
до поточної оперативної організаційної роботи.
До головних завдань обліку розрахунків із покупцями та замовниками належать:
- вчасне та правильне оформлення операцій по руху грошових коштів та розрахунків;
- контроль стосовно використання коштів у розрахунках лише за цільовим призначенням;
- нагляд за дотриманням форм розрахунків, котрі встановлені в договорах;
- вчасна звірка розрахунків із дебіторами для виключення простроченої заборгованості.
До основних завдань організації обліку дебіторської заборгованості належать:
- класифікація дебіторської заборгованості;
- обрання методу розрахунку резерву сумнівних боргів;
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- складання графіку документообігу для документів, котрі є підтвердженням виникнення
заборгованості;
- вибір облікових регістрів, в котрих показана дебіторська заборгованість, а також надання цієї
інформації для відповідних виконавців;
- контроль по передачі інформації із облікових регістрів до центральної бухгалтерії для її
відображення в звітності [7].
До основних завдань управління дебіторською заборгованістю належать:
- сприяння збільшенню обсягів продаж шляхом надання комерційного кредиту і разом з тим зростанню прибутку;
- зростання конкурентоздатності шляхом відстрочення платежів;
- розрахунок ступеня ризику несплати рахунків;
- розрахунок передбаченого розміру резерву сумнівних боргів;
- надання рекомендацій з приводу зменшення кількості фактично чи потенційно
неплатоспроможних клієнтів.
На нинішньому етапі економічного розвитку організації не здатні ефективно керувати
дебіторською заборгованістю при розрахунках із покупцями, котра займає вагоме місце в оборотних
активах, що є причиною виникнення кризи взаємонеплатежів. Покупці, коли укладають договори
закупівлі, не прогнозують свої фінансові можливості; постачальники, наперед отримавши плату за
продукцію, не здійснюють свої зобов’язання; банки притримують розрахунки при наявності коштів
клієнтів, затягують строки здійснення платіжних операцій, не забезпечуючи дисципліну розрахунків.
Головним запитанням обліку дебіторської заборгованості є її оцінка. Методи оцінки мусять
забезпечувати дотримання одного із найважливіших принципів фінансової звітності - це обачності,
відповідно до якого сума оцінки активів і доходів організації не повинна бути завищена.
Висновки з проведеного дослідження. Чітка організація обліку розрахунків з покупцями і
замовниками має велике значення, так як здійснює безпосередній вплив на швидкість обертання
обігових коштів, а своєчасність надходження грошових коштів веде до зростання рівня
платоспроможності та абсолютної ліквідності будь-якого господарюючого суб’єкта.
Питання продажу-купівлі товарів та розрахунків з покупцями і замовниками за виконані роботи,
передані товарно-матеріальні цінності, надані послуги підприємств будь-яких форм власності, є
одними з найбільш актуальних, незалежно від суспільно-політичного ладу, що функціонує в окремо
взятій країні і всьому світовому співтоваристві в цілому, тому що розрахунки між підприємствами і
організаціями є однією з необхідних ланок розширеного відтворення, від якого залежать кінцеві
результати підприємств, їхній фінансовий стан.
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Дідоренко Т.В., Белова І.М. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
Мета. Розкрити економічну сутність і зміст розрахунків з покупцями і замовниками, методику оформлення
операцій з покупцями і замовниками та облік розрахунків з контрагентами в умовах функціонування
інформаційних систем, а також визначити роль і місце розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.
Методика дослідження. В основу проведення досліджень побудови обліку розрахунків з покупцями і
замовниками покладено загальнонаукові методи та прийоми пізнання. Зокрема, при дослідженні: економічної
сутності розрахунків з покупцями і замовниками та при визначені ролі і місця розрахунків підприємства з
покупцями і замовниками використано монографічний та економіко-аналітичний метод; етапів управління
дебіторською заборгованістю – застосовано системно-структурний підхід.
Результати. Розкрито економічну суть розрахунків з покупцями і замовниками. Визначено роль і місце
розрахунків підприємства з покупцями і замовниками. Встановлено відповідні етапи управління дебіторською
заборгованістю. Виявлено головні завдання обліку розрахунків із покупцями та замовниками.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в уточненні теоретичних положень та розробці
практичних рекомендацій з організації обліку розрахунків із покупцями та замовниками.
Практична значущість. Результати дослідження спрямовані на вдосконалення організації обліку
розрахунків із покупцями та замовниками і можуть бути використані в діяльності суб’єктів господарювання..
Ключові слова: дебіторська заборгованість, покупці, контроль, замовники, бухгалтерський облік.
Didorenko T.V., Belova I.M. TASKS AND PRINCIPLES OF CONSTRUCTING ACCOUNTING OF
CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS
Purpose. The aim of the article is to disclose the economic essence and the content of calculations with buyers
and customers, methods of processing operations with buyers and customers and accounting of calculations with
contracting parties in terms of functioning of informative systems, as well as determine the role and place of enterprise
calculations with buyers and customers.
Methodology of the study. General scientific methods and techniques of cognition were the basis of the
research for construction of accounting of calculations with buyers and customers. In particular, in the study: the
economic substance of calculations with buyers and customers and in determining the role and place of the enterprise
calculations with buyers and customers were used monographic, economic and analytical method; stages of accounts
receivable management – were used systemic and structural approach.
Findings. The economic essence of calculations with buyers and customers has been disclosed. The role and
place of calculations of the enterprise with buyers and customers has been determined. It has been established
corresponding stages of management of accounts receivable. The main tasks of accounting of calculations with buyers
and customers have been revealed.
Originality. The scientific novelty of the research results is to clarify the theoretical positions and the development
of practical recommendations for organization of accounting of calculations with buyers and customers.
Practical value. The results of research are aimed at improving the organization of accounting of calculations
with buyers and customers and can be used in the activity of business entities.
Key words: accounts receivable, buyers, control, customers, accounting.
Дидоренко Т.В., Белова И.М. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ
Цель. Раскрыть экономическую сущность и содержание расчетов с покупателями и заказчиками, методика
оформления операций с покупателями и заказчиками и учет расчетов с контрагентами в условиях
функционирования информационных систем, а также определить роль и место расчетов предприятия с
покупателями и заказчиками.
Методика исследования. В основу проведения исследований построения учета расчетов с покупателями
и заказчиками положены общенаучные методы и приемы познания. В частности, при исследовании:
экономической сущности расчетов с покупателями и заказчиками и при определении их роли и места
использован монографический и экономико-аналитический метод; этапов управления дебиторской
задолженностью – применен системно-структурный подход.
Результаты. Раскрыта экономическая суть расчетов с покупателями и заказчиками. Определены роль и
место расчетов предприятия с покупателями и заказчиками. Установлены соответствующие этапы управления
дебиторской задолженностью. Выявлены основные задачи учета расчетов с покупателями и заказчиками.
Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретических положений и разработке
практических рекомендаций по организации учета расчетов с покупателями и заказчиками.
Практическая значимость. Результаты исследования направлены на совершенствование организации
учета расчетов с покупателями и заказниками и могут быть использованы в деятельности субъектов
хозяйствования.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, покупатели, контроль, заказчики, бухгалтерский учет.

220

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

УДК 657.2
Жадан М.І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту,
Скидан О.О.,
Запорізький національний технічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В
СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ
Постановка проблеми. Собівартість продукції (робіт, послуг) є одним із найважливіших
показників економічної ефективності функціонування підприємства. В собівартості акумулюються
витрати, які підприємство здійснює в процесі виробництва і реалізації продукції. Як наслідок, рівень
витрат і використання ресурсів зумовлює фінансовий результат підприємства, його
конкурентоспроможність та положення на ринку. В цьому відношенні аналіз витрат, які формують
собівартість, є важливим фактором ефективної системи управління підприємством. Даний аналіз дає
змогу визначити тенденції зміни собівартості, визначити оптимальність її структури, відхилення
фактичних витрат від планових, виявити резерви її зниження.
Актуальність дослідження полягає у тому, що витрати підприємства є одним із найважливіших
об’єктів аналізу. Забезпечення оптимальності витрат і зростання прибутковості послуг вимагає
постійного удосконалення системи їх управління, особливо собівартості робіт і послуг, для
забезпечення стійкого фінансового стану підприємства на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження структури витрат, їх обліку, системи
управління та їх оптимізації знайшли відображення в наукових роботах зарубіжних та вітчизняних
авторів. Серед них: Е. Брігхем, Дж. Шанк, А. Захаров, А. Зюкін, А. Бородкін, Е. Гончарова,
А. Гальчинський, А. Чандлер та ін. Безпосередньо аналіз методів оптимізації витрат, формування
системи управління витратами знайшли своє відображення в наукових працях О. Коваленко,
С. Осьмак, А. Довгої, В. Остряніної, Г. Кононової, Т. Яровенко, М. Корінько та ін.
Проте, актуальним є аналіз формування раціональної структури витрат на основі факторного
аналізу, який не завжди використовується в системі управління витратами.
Постановка завдання. Методика факторного аналізу передбачає визначення впливу кожного
фактора на результативний показник. Особливого значення набуває даний підхід в умовах управління
витратами за технологією «ощадливого споживача», сутність якої полягає в тому, що розмір витрат
оцінюється споживачем, а не виробником. Виходячи з цього, метою статті є аналіз впливу елементів
собівартості послуг з автоперевезень на їх ціну та фінансовий результат, а також визначення резервів
зниження витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення ефективного розвитку
підприємства потребує раціональної системи управління його фінансово-господарською діяльністю. В
цьому відношенні важливе значення має факторний аналіз, під яким розуміють «… методику
комплексного і системного вивчення та виміру впливу факторів на величину результативних
показників» [5, с. 26].
Існує цілий перелік методів управління та оптимізації витрат [3; 8]. До них можна віднести:
- функціонально-вартісний аналіз;
- таргет-костінг;
- стандарт-костінг;
- just-in-time («точно-в-строк»);
- АВС-аналіз;
- XYZ-аналіз;
- метод збалансованості;
- оперативно-заявочна система та ін.
У даному випадку немає необхідності давати їм характеристику, відмічати позитивні та негативні
сторони вищеперерахованих методів. Всі вони мають право на практичне використання і з розвитком
економічних методів управління їх застосування веде до раціоналізації структури витрат
підприємства. Однак, питання виміру рівня впливу факторів на результативний показник в
досліджуваних економічних процесах не може бути виміряний без факторного детермінованого
аналізу. Причому результативними показниками повинні виступати прибуток та рентабельність.
Згідно П(С)БО 16 «Витрати», їх економічна сутність визначається наступним чином: «Витрати –
це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок
його вилучення або розподілу власниками) [1]. Виходячи з даного визначення, витрати можна
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розглядати як суму ресурсів, витрачених на виробництво продукції (робіт, послуг), а також як вартісну
оцінку спожитих у процесі виробництва матеріалів, палива, основних засобів, трудових ресурсів,
фінансових активів та інших витрат. Отже, система оптимізації витрат підприємства повинна надати
змогу отримати інформацію про кількісну оцінку суми витрат на виготовлення продукції, тобто, перш
за все, на виробничу собівартість. Такий підхід дасть змогу реагувати керівництву підприємства на
відхилення фактичних витрат від нормативних значень. Перш за все, необхідно класифікувати
витрати підприємства, які формують собівартість продукції (робіт, послуг).
За способом перенесення вартості на продукцію операційні витрати поділяються на прямі та
непрямі.
Прямі – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат
економічно можливим шляхом. До прямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом
окремого виду продукції (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці тощо), які можуть
бути безпосередньо включені до її собівартості.
Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта
витрат економічно можливим шляхом. До непрямих витрат належать витрати, пов'язані з
виробництвом кількох видів продукції (загальновиробничі), що включаються до виробничої
собівартості за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні статті
калькуляції, які відрізняються за їх функціональною роллю у виробничому процесі.
За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на змінні та
постійні.
До змінних належать витрати, абсолютна величина яких зростає разом iз змiною обсягiв
перевезень (робiт, послуг). Зокрема, витрати на паливно-мастильнi матерiали, електроенергiю,
запаснi частини i комплектуючi, оплату працi працiвникiв, зайнятих на перевезеннях, вiдрахування на
соцiальнi заходи.
Постійні – це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) обсягу випуску
продукції істотно не змінюється. До них належать витрати, пов’язанi з обслуговуванням i управлiнням
дiяльнiстю виробничих пiдроздiлiв, та витрати на забезпечення загальногосподарських потреб [4; 6].
Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) включає наступні витрати [2; 4] (див. табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз витрат у собівартості послуг на автоперевезення (на прикладі ТОВ «Фрегат»)
Елементи витрат

Значення, тис. грн.
2013
2014
+,1174
1524
+350
179
193
+14
72,1

Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні
67
потреби
Амортизація
919
Інші прямі витати
887
Загальновиробничі витрати
55,2
Собівартість послуг
3281,2
У тому числі:
- змінні витрати;
2296,8
- постійні витрати.
984,4
Джерело : складено авторами

2013
35,7
5,4

Структура витрат, %
2014
44,1
5,5

+,5,0
29,8

+5,1

37,4

37,4

-

965
633
61,5
3449,6

+46
-254
+6,3
+167,4

28
27
1,5
100

27,9
18,3
1,7
100

-0,1
-8,7
+0.2
4,9

2414
1034,6

+117,2
+50,2

70
30

69,9
30,1

0,1
+0,1

Із даних табл. 1 видно, що у зв’язку із збільшенням послуг з автоперевезень зросла загальна
сума витрат на 167, 4 тис.грн., або на 5,1%, в тому числі, зросли абсолютно і відносно матеріальні
витрати (350 тис.грн. і 8,4% відповідно). Причиною підвищення матеріальних витрат в структурі
собівартості автоперевезень слугувало підвищення рівня питомих змінних витрат через зростання цін
на ринку нафтопродуктів. Інші витрати залишились незмінними, за виключенням інших прямих витрат,
які скоротилися на 254 тис.грн. або 8,7%.
Для планування раціональної структури витрат [7] важливо визначити зміни в рівні та обсязі
вищеперерахованих елементів витрат з метою їх зниження. Для цього проведемо аналіз собівартості
послуг та фінансового результату на автотранспортному підприємстві ТОВ «Фрегат» (табл. 2).
Як видно із даних табл. 2, має місце абсолютне зростання всіх показників, крім рівня
рентабельності, який дещо зменшився відносно базового рівня.
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Таблиця 2
Динаміка основних показників ТОВ «Фрегат»
Показник
Ціна реалізації
Собівартість
Прибуток
Рентабельність підприємства
Джерело : складено авторами

Рік
2013
3627,3
3281,2
346,1
10,6%

2014
3811,7
3448,6
363,1
10,5%

Відхилення, (+,-)
+184,4
+167,4
+17
-

Для більш детального аналізу впливу факторів на рівень прибутку ТОВ «Фрегат» побудуємо
факторну модель. Вона буде мати наступний вигляд:

П = Д − (В П + В ЗП + В ін + В ЗАГ ) ,

(1)

де П – прибуток;
Д – дохід від реалізації послуг;
Вп – прямі матеріальні витрати;
Взп – прямі витрати на оплату праці;
Він – інші прямі витрати;
Взаг – загальновиробничі витрати.
Аналіз проведемо на основі методів елімінування. Останній характеризує логічний прийом,
методику, на основі якого почергово виявляється вплив кожного фактора на результат, при умові
абстрагування від впливу інших факторів. До методів елімінування відносять наступні:
- метод ланцюгових підстановок;
- метод абсолютних різниць;
- метод відносних різниць та ін.
Вважаємо за необхідне та достатнє проаналізувати вплив факторів тільки методом ланцюгових
підстановок. Він передбачає послідовну заміну показників базового періоду на показники звітного.
Отже, факторна модель базового періоду (2013р.) буде мати вигляд:

П 0 = Д 0 − ( В П 0 + В ЗП 0 + В ін 0 + В ЗАГ 0 )

(2)

а факторна модель звітного періоду (2014р.):

П 1 = Д 1 − ( В П1 + В ЗП 1 + В ін1 + В ЗАГ1 )
Обчислимо вплив чинників на зміну прибутку за методом ланцюгових підстановок:
П0=Д0–(Вп0+Взп0+Він0+Взаг0)=3627,3–(1174+179+887+55,2)=1332,1 тис.грн.;
П01=Д01–(Вп0+Взп0+Він0+Взаг0)=3811,7-(1174+179+887+55,2)=1516,5 тис.грн.;
∆Пд = П01 - П0 = 1516,5 - 1332,1 = 184,4 тис.грн.
П02=Д01–(Вп01+Взп0+Він0+Взаг0)=3811,7-(1524+179+887+55,2)=1166,5тис.грн.;
∆Пвп = П02 - П01 = 1166,5 – 1516,5 = -350 тис.грн.;
П03=Д01–(Вп01+Взп01+Він0+Взаг0)=3811,7-(1524+193+887+55,2)=1152,5тис.грн;
∆Пзп = П03 - П02 = 1152,5 - 1166,5 = -14 тис.грн.;
П04=Д01–(Вп01+Взп01+Він01+Взаг0)=3811,7-(1524+193+633+55,2)=
=1406,5 тис.грн;
∆Пін = П04 - П03 = 1406,5 - 1152,5 = 254 тис.грн.;
П1=Д01–(Вп01+Взп01+Він01+Взаг01)=3811,7-(1524+193+633+61,5)=
=1400,2тис.грн;
∆Пзаг = П1 - П04 = 1400,2 - 1406,5 = -6,3 тис.грн.
Проведемо балансову перевірку:
∆П = П1 – П0 = 1400,2 - 1332,1 =68,1 тис.грн.
∆П = ∆Пд+∆Пвп+∆Пзп+∆Пін+∆Пзаг=184,4 - 350 - 14 + 254 – 6,3= 68,1 тис.грн.
Проведені розрахунки занесемо до табл. 3.
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Таблиця 3
Розрахунок впливу факторів на прибуток ТОВ «Фрегат»
підстановка

Факторний показник
Дохід від
реалізації
(Д), тис.грн.

Прямі
витрати на
матеріали
(Вп), тис.грн.

Прямі
витрати на
оплату праці
(Взп), тис.грн

Інші прямі
витрати
(Він), тис грн

Загальновиробничі
витрати
(Взаг), тис.грн.

Результативний
показник

Зміна
результативного
показника

0

3627,3

1174

179

887

55,2

1332,1

-

179
179
193
193
193

887
887
887
633
633

55,2
55,2
55,2
55,2
61,5

1516,5
1166,5
1152,5
1406,5
1400,2

+184,4
-165,6
-179,6
+74,4
+68,1

1
2
3
4
5

3811,7
1174
3811,7
1524
3811,7
1524
3811,7
1524
3811,7
1524
Джерело : складено авторами

Проведений аналіз прибутку свідчить, що його приріст унаслідок зміни 5 факторів становить
68,1 тис.грн. Збільшення прямих витрат на матеріали на 350 тис.грн. призвело до зменшення прибутку
підприємства на 165,6 тис.грн. Збільшення витрат на оплату праці призвело до зменшення прибутку
на 179,6 тис.грн. Зменшення інших прямих витрат призвело до збільшення результативного показника
на 74,4 тис.грн.
Для поглибленого факторного аналізу вважаємо за необхідне провести розрахунки впливу
окремих елементів матеріальних витрат на величину собівартості послуг автоперевезень (табл. 4).
Таблиця 4
Зміна прямих матеріальних витрат в структурі собівартості автоперевезень
Показник
Прямі матеріальні витрати, в т.ч.
витрати на паливо
витрати на мастильні матеріали
витрати на шини
витрати на акумуляторні батареї
Джерело : складено авторами

І кв. 2014
Абс.
293,6
216,2
44,8
31,2
1,4

%
100
73,6
15,2
10,6
0,6

І кв. 2015
Абс.
538,8
432,4
67,3
37,4
1.7

%
100
80,2
12,4
6,9
0,5

Як свідчать дані табл. 4, в умовах зростання всіх елементів прямих матеріальних витрат за
аналізований період, має місце особливий ріст витрат на паливо як в абсолютному, так і у відносному
виразі. З причини підвищення цін на нафтопродукти майже в 2 рази, питома вага витрат на паливо
зросла з 73,6% до 80,2%. Для більш детального аналізу побудуємо факторну модель і на основі
методу ланцюгових підстановок проведемо розрахунки впливу окремих елементів витрат на структуру
прямих матеріальних витрат:
В0 = Вп0+Вм0+Вш0+Ва0 = 216,2+44,8+31,2+1,4= 293,6 тис.грн.;
В01 = Вп01+Вм0+Вш0+Ва0 =432,4+44,8+31,2+1,4 = 509,8 тис.грн.;
∆Вп = В01 – В0 = 509,8 – 293,6 = 216,2 тис.грн.
В02 = Вп01+Вм01+Вш0+Ва0 =432,4+67,3+31,2+1,4 = 532,3 тис.грн.;
∆Вм = В02 – В01 = 532,3 – 509,8 = 22,5 тис.грн.;
В03 = Вп01+Вм01+Вш01+Ва0 = 432,4+67,3+37,4+1,4 = 538,5 тис.грн.;
∆Вш = В03 – В02 = 538,5 – 532,3 = 6,2 тис.грн.;
В1 = Вп01+Вм01+Вш01+Ва01 = 432,4+67,3+37,4+1,7 = 538,8 тис.грн.;
∆Ва = В1 – В03 = 538,8 – 538,5 = 0,3 тис.грн.
Проведемо балансову перевірку:
∆В = В1 – В0 = 538,8 – 293,6 =245,2 тис.грн.
∆В = ∆Вп + ∆Вм + ∆Вш + ∆Ва = 216,2 +22,5 +6,2 +0,3 =245,2 тис.грн.
Проведені розрахунки занесемо до табл. 5.
Розрахунок впливу факторів на прямі матеріальні витрати свідчить, що найбільше значення
мають витрати на паливо та мастильні матеріали.
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підстановка

Таблиця 5
Розрахунок впливу факторів на прямі матеріальні витрати ТОВ «Фрегат»

0
1
2
3
4

Факторний показник
Витрати на
мастильні
матеріали (Вм),
тис.грн
216,2
44,8
432,4
44,8
432,4
15,2
432,4
15,2
432,4
15,2
Джерело : складено авторами
Витрати на
паливо
(Вп), тис.грн.

Витрати на
шини (Вш),
тис грн
31,2
31,2
31,2
37,4
37,4

Витрати на
акумуляторні
батареї (Ва),
тис.грн.
1,4
1,4
1,4
1,4
1,7

Результативний
показник

Зміна
результативного
показника

293,6
509,8
532,3
538,5
538,8

+216,2
+238,7
+244,9
+245,2

Результативним горизонтом розрахунку впливу факторів на формування витрат у собівартості
продукції (робіт, послуг) повинен стати, в кінцевому рахунку, рівень рентабельності. Якщо в 2014 р.
рівень рентабельності автоперевезень становив 10,5% , то в І кварталі 2015 р. підприємство стало
неприбутковим з причини підвищення цін на нафтопродукти. Собівартість автоперевезень зросла до
1505,6 грн., причому прямі матеріальні витрати становили 1023,7 грн. Підприємство в цінах 2014 року
не могло навіть покрити собівартість послуг. На основі проведеного факторного аналізу можна
зробити висновок по те, що структура витрат не є оптимальною на ТОВ «Фрегат».
Зростання цін на нафтопродукти та мастильні матеріали майже в 2 рази, яке зумовлене
макроекономічними факторами, вимагає від керівництва підприємств відповідного зростання цін на
послуги з автоперевезень. Підвищення цін на автопослуги на 55% забезпечує підприємству
«критичний об’єм виробництва», тобто підприємство покриває всі витрати, але не має практичного
прибутку, про що свідчать наступні розрахунки:

Р1 = 0,10 - (1+ 0,10) × (1 -

1,55
)=0.
1,75

Звичайно, загальну суму витрат можна знизити за рахунок:
- зміни об’єму послуг на автоперевезення в цілому по підприємству;
- зміни структури обсягу автоперевезень;
- зниження рівня змінних витрат на одиницю транспортних послуг;
- зниження постійних витрат на весь об’єм автопослуг.
Для досягнення рівня рентабельності базового року, тобто в 10%, підприємству необхідно, крім
зниження постійних витрат у собівартості (приблизно на 5%), підвищити рівень цін на автопослуги не
менше як на 75%, і тільки при таких умовах воно досягне рівня рентабельності в 10%:

Р1 = 0,10 - (1+ 0,10) × (1 -

1,75
) = 10 .
1,75

Висновки з проведеного дослідження. Оптимізація структури витрат підприємства у
собівартості продукції (робіт, послуг) може бути досягнута на основі оцінки їх динаміки, структури та
факторного аналізу. Тільки останній може визначити вплив елементів та статей витрат на величину
собівартості і, як наслідок, ціну послуг. Критерієм оптимальності повинен виступати рівень
прибутковості. Слід відмітити, що структура собівартості послуг з автоперевезень ТОВ «Фрегат» може
бути оптимальною, оскільки питома вага матеріальних витрат висока, а витрат на оплату праці –
відносно низька. Таке явище зумовлено перш за все макроекономічними факторами.
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Жадан М.І., Скидан О.О. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СОБІВАРТОСТІ
ПОСЛУГ
Мета – аналіз впливу елементів собівартості послуг з автоперевезень на їх ціну та фінансовий результат, а
також визначення резервів зниження витрат.
Методика дослідження. При дослідженні використовувалися загальнонаукові та специфічні методи. У
роботі було використано такі прийоми вивчення: монографічний метод дослідження (для з’ясування проблемних
аспектів аналізу витрат у структурі собівартості автотранспортних послуг); методи порівняння, аналізу та синтезу
(для виявлення структурних змін у собівартості послуг та розрахунку їх питомої ваги); індукція, дедукція – для
узагальнення та формування висновків.
Результати. На основі факторного аналізу виявлено вплив матеріальних, трудових та ін. ресурсів у
собівартості послуг на зміну результативного показника. Розраховано зміну рівня рентабельності послуг від
динаміки цін на паливно-мастильні матеріали та обґрунтовано необхідність її зміни, яка забезпечить базовий
рівень рентабельності підприємства.
Наукова новизна полягає у розрахунку та обґрунтуванні «критичного об’єму» діяльності ТОВ «Фрегат» та
рівня ціни на послуги, що забезпечує сталий розвиток та наближення структури собівартості до критерію
оптимальності.
Практична значущість результатів дослідження полягає у тому, що керівництво підприємства може
використати рекомендації із зміни цін на автопослуги та привести структуру витрат до практичного рівня
оптимальності. Дані пропозиції можуть бути використані іншими суб’єктами господарювання цієї галузі.
Сформовані практичні рекомендації можуть стати основою для подальшого вивчення та вдосконалення аналізу
структури витрат у собівартості товарів, робіт, послуг.
Ключові слова: собівартість, структура, витрати, змінні витрати, постійні витрати, прибуток,
рентабельність, фактори, резерви, оптимізація, послуги.
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Zhadan M.I., Skydan O.O. OPTIMIZATION OF THE COST STRUCTURE OF THE ENTERPRISE IN THE COST
OF SERVICES
Purpose. The aim of the article is the analysis of the impact of the cost elements of services for car
transportations on their price and financial result and also determining reserves for reducing costs.
Methodology of the study. General scientific and specific methods were used during the study. The following
methods of study were used in this article: monographic method of research (to clarify the problematic aspects of cost
analysis in the cost structure of motor transport services); methods of comparison, analysis and synthesis (to identify
structural changes in the cost of services and calculation of their specific gravity); induction, deduction – for
generalization and forming conclusions.
Findings. Influence of material, labor and other resources in the service costs to replace the effective rate has
been detected on the basis of factor analysis. It has been calculated change of the level of profitability of services from
the dynamics of prices for fuel and lubricants and substantiated the necessity of change, which will provide a basic level
of enterprise profitability.
Originality. Scientific novelty consists in calculating and substantiating the “critical volume” of the LLC ”Fregat”
activity and the level of prices for services that ensuring sustainable development and approximation to the cost structure
to the criterion of optimality.
Practical value. The practical significance of the research results is that administration of the enterprise may use
the recommendations on changes of prices for car services and bring the cost structure to the practical level of
optimality. These proposals may be used by other business entities of this industry. Formed practical recommendations
can be a basis for further study and improving the analysis of cost structure in the cost of goods, works and services.
Key words: cost, structure, expenses, variable costs, fixed costs, revenue, profitability, factors, reserves,
optimization, services.
Жадан М.И., Скидан О.А. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ
Цель – анализ влияния элементов себестоимости услуг по автоперевозкам на их цену и финансовый
результат, а также определение резервов снижения затрат.
Методика исследования. При исследовании использовались общенаучные и специфические методы. В
работе были использованы следующие приемы изучения: монографический метод исследования (для
определения проблемных аспектов анализа затрат в структуре себестоимости автотранспортных услуг); методы
сравнения, анализа и синтеза (для выявления структурных изменений в себестоимости услуг и расчета их
удельного веса); индукция, дедукция – для обобщения и формирования выводов.
Результаты. На основе факторного анализа выявлено влияние материальных, трудовых и др. ресурсов в
себестоимости услуг на изменение результативного показателя. Рассчитано изменение уровня рентабельности
услуг от динамики цен на горюче-смазочные материалы и обоснована необходимость ее изменения, которая
обеспечит базовый уровень рентабельности предприятия.
Научная новизна заключается в расчете и обосновании «критического объема» деятельности ООО
«Фрегат» и уровня цены на услуги, обеспечивает устойчивое развитие и приближение структуры себестоимости к
критерию оптимальности.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что руководство предприятия
может использовать рекомендации по изменению цен на автоуслуги и привести структуру расходов к
практическому уровня оптимальности. Данные предложения могут быть использованы другими субъектами
хозяйствования этой отрасли. Сформированы практические рекомендации могут стать основой для дальнейшего
изучения и совершенствования анализа структуры затрат в себестоимости товаров, работ, услуг.
Ключевые слова: себестоимость, структура, расходы, переменные расходы, постоянные расходы,
прибыль, рентабельность, факторы, резервы, оптимизация, услуги.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Постановка проблеми. Для здійснення підприємницької діяльності у сільському господарстві
перш за все потрібно обрати й офіційно зареєструвати одну із законодавчо дозволених організаційних
форм. Підприємці мають право самостійно визначитись із найбільш оптимальною для реалізації
підприємницької ідеї формою підприємництва, яка б забезпечувала стабільне становище в галузі,
дозволила мінімізувати ризики та отримати максимальний економічний ефект. Але на практиці
підприємці стикаються з труднощами при визначенні організаційної форми. Це пов’язано із великою
кількістю та неузгодженістю законодавчих актів, що регулюють здійснення підприємницької діяльності
у сільському господарстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях висвітлено різноманітні аспекти
проблемних питань функціонування форм підприємництва в сільському господарстві. Зокрема, вчені
С. І. Дем’яненко [8], В. Г. Андрійчук [9], М. М. Бабич [10], С. В. Долинський [11], Ю. Е. Губені [14],
В. К. Збарський [15], В. В. Гончаренко [16], С. І. Баланюк [17] обґрунтували теоретичні підходи та
практичні рекомендації щодо сутності, характеристики та перспектив розвитку різних форм
підприємництва в сільському господарстві. Проте, розвиток глобалізаційних процесів, нестабільність
сучасного ринкового середовища та часті зміни законодавства зумовлюють необхідність дослідження
та аналізу сучасних форм підприємництва в сільському господарстві.
Постановка завдання. Метою статті є дослідити законодавчо визначені форми
підприємництва у сільському господарстві та охарактеризувати за економіко-правовими ознаками.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно чинного законодавства господарську
діяльність поділяють на таку, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та
з метою одержання прибутку – підприємництво, і таку, метою здійснення якої не є одержання прибутку
– некомерційна господарська діяльність. Підприємництво в свою чергу може здійснюватися у
дозволених законодавством організаційних формах [1].
Внаслідок проведення реформ сільське господарство України набуло багатоукладності.
Прискорення розвитку нових організаційно-правових форм діяльності розпочалось після видання
указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки” від 3 грудня 1999 року [2]. Виконання основних положень Указу надало усім
членам колективних сільськогосподарських підприємств право вільного виходу із земельними і
майновими паями та створення на їх основі нових форм господарювання.
В даний час здійснення підприємницької діяльності у сільському господарстві регулюють
Земельний, Господарський і Трудовий кодекси, Закони України “Про господарські товариства”, “Про
акціонерні товариства” “Про сільськогосподарську кооперацію”, “Про фермерське господарство”, а
також законодавчі акти – Укази Президента України, постанови уряду та різні програми розвитку
сільського господарства і села [1-6].
Господарський кодекс України, в залежності від способу утворення та формування статутного
капіталу, об’єднує всі форми підприємництва в дві групи – унітарні та корпоративні. Унітарні
підприємства створюються одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує
статутний капітал, розподіляє доходи, керує підприємством і формує його трудовий колектив на
засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства [1]. В сільському
господарстві до групи унітарних підприємств належать приватні підприємства та фермерські
господарства.
Корпоративне підприємство утворюється двома або більше засновниками за їх спільним
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рішенням, діє на основі об'єднання майна, підприємницької чи трудової діяльності засновників, їх
спільного управління справами [1]. До корпоративних підприємств належать виробничі кооперативи,
акціонерні товариства (приватні та публічні), партнерські товариства (з обмеженою відповідальністю, з
додатковою відповідальністю, повні та командитні).
Для характеристики кожної з форм здійснення підприємницької діяльності вважаємо за доцільне
провести їх дослідження за економічно-правовими ознаками. Зокрема, за такими правовими
ознаками: хто може бути засновник чи засновниками підприємства (фізична чи/і юридична особа);
яким установчим документом регулюється діяльність; хто може мати право власності на капітал; чи є
законодавчо встановлений розмір статутного капіталу; який порядок регулювання земельних та
майнових відносин та умови виходу із підприємства.
Економічну характеристику форм підприємництва можна здійснювати за такими ознаками:
особливості участі у розподілі прибутку; відповідальність за зобов’язаннями підприємства; участь в
управлінні фірмою; використання найманої праці (табл. 1).
Таблиця 1
Економіко-правова характеристика форм здійснення
підприємницької діяльності у сільському господарстві
Форми підприємницької
діяльності
Ознаки
характеристики
1

засновники

установчий
документ
право
власності на
капітал
розмір
статутного
капіталу

правові:

земельні
відносини

майнові
відносини

вихід із
товариства

Приватне
підприємство

Фермерське
господарство

Акціонерне
товариство
(приватні та
публічні)

2

3
фізична особа або
група фізичних
осіб, що є
родичами або
членам сім’ї

4
фізичні і юридичні
особи, укладають
між собою договір
про спільну
діяльність

статут

статут

одноосібний
підприємець
не встановлено

фізична особа

право власності
підтверджується
Державним
актом на право
приватної власності засновника.
Частина може
орендуватись
майновий комплекс формується
за рахунок власного майна та
отриманого
майнового паю.
Частина майна
може
орендуватись
вільний за умови,
коли право
володіння не
переходить у
спадок,
господарство
припиняє свою
діяльність

Партнерські
товариства

Сільськогоспо
дарський
виробничий
кооператив

5

6

фізичні
особи

фізичні і
юридичні
особи

статут

статут

статут

одноосібний підприємець і можливо члени його сім’ї

усі члени товариства
у межах своїх акцій

група членів
колективу

усі члени
колективу

не встановлено

не менший суми,
еквівалентної 1250
мінімальним
заробітним платам

не
встановлено

не
встановлено

земля власна і
орендована. Має
право викупу
наданої державою
у постійне
користування
землі

використовує
орендовану у членів
землю. Члени
можуть вийти із
товариства і
отримати земельний
пай у власність

використову
є землю
згідно угоди
про оренду.
Може
купувати
землю

користується
землею згідно
з угодою про
передачу в
оренду або
придбаними у
власність

майновий комплекс формується
за рахунок власного майна та отриманого майнового
паю. Частина
майна може
орендуватись

майновий комплекс
формується за
рахунок внесків
засновників, які у
випадку виходу із
товариства
втрачають право на
його отримання в
натурі

використовують
власне,
орендоване
у власників
майнових
паїв майно
або куплене

користується
майном згідно
з угодою про
передачу в
оренду або
придбаним у
власність

вільний. Засновник
може отримати
свою земельну
ділянку та частину
засобів
виробництва
відповідно до його
частки, за умови,
що він передав їх у
користування

шляхом продажу,
дарування акцій
членам або іншій
особі при згоді всіх
засновників. Має
право вільно
розпоряджатись
своєю земельною
часткою

сплачується
частина
вартості
майна
пропорційно
до його
частки в стат.
фонді.
Вільний вихід
із своєю
земельною
часткою

вільний. Має
право
одержати свій
майновий пай
у термін,
визначений
Статутом.
Вільний вихід
із своєю
земельною
часткою
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продовження табл. 1
1

економічні:

участь
у
розподілі
прибутків

відповідаль
ність
за
зобов’заннями
фірми

участь
в
управлінні
фірмою

2

3

4

5

засновник
підприємства
має право
вільно
розпоряджатис
ь отриманим
прибутком

частина виплат
розподіляється
між членами за
домовленістю

дивіденди з
прибутку
пропорційно
кількості акцій.
Можуть
здійснюватись
виплати
власникам
земельних паїв і
власникам
привілейованих
акцій

виплати з
прибутку
розраховуютьс
я пропорційно
до вступного
внеску. Крім
орендної плати,
можуть
робитись
додаткові
виплати

засновник
господарства
несе повну
відповідальніст
ь всім своїм
майном

члени поділяють
ризик у рівних
частинах або
пропорційно
розміру їхніх
часток у майні,
якщо вони
визначені угодою
між ними

управління
підприємством
проводить його
засновник.
Прийняття
рішень не
потребує
голосувань

керує Голова,
який може
делегувати у
письмовій формі
виконання своїх
обов’язків
одному із членів
сім’ї
господарства або
особі, яка
працює за
контрактом.
Прийняття
рішень не
потребує
голосувань

залучаються
залучаються
наймані працівнаймані
ники на основі
працівники на
трудового
основі трудового
договору
договору
Джерело: складено авторами на основі [1-6]

використанн
я найманої
праці

6
розподіляється
на відрахування
у фонди,
кооперативні
виплати, які
розподіляються
між його членами
пропорційно до
трудової та іншої
участі в
формуванні
доходу, виплату
частини доходу
на земельні,
майнові та
додаткові паї

в межах
особистого
внеску

в межах
особистого
внеску

кооператив
відповідає всім
своїм майном, а
члени
кооперативу –
майновим
внеском

акціонери
делегують свої
права на
прийняття
поточних рішень
правлінню.
Комісією
проводиться
перевірка
фінансової та
господарської
діяльності.
Голосування з
найважливіших
питань –
пропорційно
кількості акцій
залучаються
наймані
працівники на
основі трудового
договору

учасники обирають Директора та Дирекцію, яким делегують право на
прийняття поточних рішень.
Комісією проводиться перевірка фінансової
та господарської діяльності.
Голосування з
найважливіших
питань –
пропорційно
кількості внеску
залучаються
наймані працівники на основі
трудового
договору

на загальних
зборах
обирається
Голова та
управління
кооперативу.
Правління
кооперативу
наймає на
роботу виконавчу
дирекцію.
Голосування,
один член – один
голо, асоційовані
члени мають
лише дорадчий
голос
залучаються
наймані
працівники на
основі трудового
договору

Особливістю правового забезпечення діяльності приватних підприємств у сільському
господарстві є відсутність спеціального закону та регламентування загальними положеннями
Господарського кодексу України щодо приватних підприємств взагалі. Відповідно не визначено
законодавством правовий статус підприємств, які за організаційно-правовою формою відносяться до
приватних та у своїй назві містять словосполучення – “приватне сільськогосподарське підприємство”,
“приватно-орендне сільськогосподарське підприємство”, “приватне сільськогосподарське підприємство
з орендними відносинами”.
Приватним сільськогосподарське підприємством вважають підприємство, яке за організаційноправовою формою належить до категорії “приватне підприємство” та основним видом діяльності якого
є вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не
менше 50 % загальної суми виручки [7].
Майно приватного підприємства формується шляхом передачі власником на баланс
підприємства. Це переважно майновий пай, отриманий ним при виході з колективного
сільськогосподарського підприємства. Законодавством не встановлено мінімального розміру
статутного капіталу для приватних підприємств. Засновник підприємства вільно розпоряджається
отриманим прибутком. Може залучати найманих працівників на основі трудового договору.
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Власник приватного підприємства самостійно здійснює управління підприємством, тобто
власність та управління майном у приватному підприємстві не розмежовується. Також власник несе
повну відповідальність за наслідки діяльності підприємства, а це “дає можливість оперативно й
ефективно керувати підприємством” [8, с. 38].
В аграрній сфері України приватні підприємства “створювались, переважно, керівниками
колективних сільськогосподарських підприємств або провідними спеціалістами, які мали повагу і
авторитет, лідерські якості для того щоб залучити в оренду землю та майно усіх або більшості його
членів” [7] та “завдяки приватній ініціативі, вмілому менеджменту і повній майновій відповідальності за
наслідки господарювання отримати прибуток, повною мірою використовуючи при цьому фактор
масштабів виробництва та можливості економного використання ресурсів” [9, с. 87].
Серед усіх форм підприємництва найбільшого поширення на селі одержали фермерські
господарства. Як відмічається в наукових дослідженнях НЦЦ “Інститут аграрної економіки”, “переваги
фермерської форми господарювання незаперечні” [10, с. 34], “оскільки розвиток їх не самоціль, не
бажання бути схожими на інших, а вимога, зумовлена входженням економіки України у ринкове
середовище” [11, с. 35].
Законодавчо фермерське господарство визначається формою підприємницької діяльності
громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її
переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення
фермерського господарства [5]. Для засновника створення фермерського господарства є
забезпечення добробуту власної сім’ї на основі трудової участі її членів у виробничій і комерційній
діяльності та одержання прибутку.
Фермерське господарство є юридичною особою, проте її засновниками і членами можуть бути
тільки фізичні особи, що є родичами або членами сім’ї, та діє на основі статуту.
Чинне законодавство не встановлює обмежень щодо кількості осіб, які можуть виступати
засновниками фермерського господарства (як одна особа, так і декілька). Проте такі особи мають
відповідати встановленим вимогам до засновника фермерського господарства – право на створення
фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та
виявив бажання створити фермерське господарство [5].
Зміст правового інституту членства у фермерському господарстві полягає в обов'язковості
особистої трудової участі всіх його членів у процесі господарювання, в їхньому праві на участь в
управлінні справами даного господарства, на оплату праці, укладання угоди про спільну діяльність
всіх його членів.
Згідно Господарського кодексу України, господарськими товариствами визнаються підприємства
або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом
об'єднання їх майна й участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку [1].
У аграрному секторі найбільш поширеними формами господарських товариств є акціонерні
товариства та партнерські – товариства з обмеженою відповідальністю.
Акціонерне товариство має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової
номінальної вартості, несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери
несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
Акціонерні товариства можуть об’єднувати значну кількість членів. Власники акцій є власниками
майна акціонерного товариства.
Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний
капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Підприємство несе
відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном, а учасники – у межах своїх вкладів.
Вагомим аргументом на користь товариств є можливість залучати до числа їх засновників інвесторів,
які мають намір інвестувати в аграрний бізнес, претендуючи на контрольний пакет акцій товариства з
обмеженою відповідальністю. Ця форма динамічніша щодо питань управління порівняно з
акціонерними товариствами і кооперативами [12, с. 161-180].
Діяльність товариств з обмеженою відповідальністю заснована на орендних відносинах. Лише у
деяких товариствах їх власний капітал співставний з орендованим. З огляду на це, основна маса
товариств з обмеженою відповідальністю ризикує майном орендодавців.
Розповсюдженою формою організації сільськогосподарського підприємництва є кооперативи –
організації громадян, які добровільно об’єдналися з метою спільного ведення господарства та іншої
діяльності на базі належних їм прав власності, орендованого майна, самостійності, самоврядування та
самофінансування, а також матеріальної зацікавленості членів кооперативу у результатах діяльності [4].
Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, у своїй діяльності він керується
чинними законодавчими актами України. Сільськогосподарські виробничі кооперативи є специфічною
організаційно-правовою формою. Законом України “Про сільськогосподарську кооперацію” передбачено,
що сільськогосподарський виробничий кооператив – це підприємство, створене з метою спільного
виробництва аграрної продукції, з обов’язковою трудовою участю членів у його діяльності. Принципами
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діяльності кооперативів є обмеження виплат прибутку (дивідендів) на паї їх членів і розподіл прибутків
відповідно до їх трудової участі у діяльності кооперативу, демократичний характер управління, контроль
за діяльністю менеджерів, які не обов’язково мають бути членами кооперативу [4].
Членам сільськогосподарських виробничих кооперативів законодавчо забезпечено можливість у
разі виходу з підприємства отримати земельний і майновий паї.
Дискусійними питаннями залишається віднесення до форм підприємництва особистих
селянських господарств та обслуговуючих кооперативів.
Законом України “Про особисте селянське господарство” останнє визначене як господарська
діяльність для задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням
особистого майна фізичною особою індивідуально або спільно з іншими особами, які перебувають у
сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, без створення юридичної особи [13].
Хоча значна частина особистих селянських господарств орієнтована на прибуткову діяльність,
проте законодавчо така діяльність не визнається підприємницькою.
Господарства населення тяжіють до натурального типу виробництва та самозабезпечення.
Економічною основою їх діяльності є низький рівень життя населення та відсутність реального вибору
місця праці [14, с. 301].
Вчені І. В. Свиноус, В. К. Збарський, І. В. Прокопа вважають, що особисті селянські господарства
із стійким товарно-споживчим характером діяльності належать до форм малого підприємництва.
Науковці аргументують свою позицію тим, що в умовах стабільної економіки, яка забезпечує певний
рівень доходів за рахунок суспільного сектору, господарства виконують функції самозабезпечення
населення. Але саме за умов кризи і падіння рівня життя сільського населення, самозабезпечуюча
функція трансформується за рахунок підвищення рівня товарності [15, с. 113].
Інші науковці дотримуються протилежної думки. Оскільки первісною метою діяльності особистих
селянських господарств є не вилучення прибутку, а задоволення особистих потреб, то виробництво в
них продукції само по собі не перетворює їхню діяльність у підприємництво [16, с. 119].
На нашу думку, особисті селянські господарства не здійснюють підприємницьку діяльність.
Основною їх метою є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції для
самозабезпечення сім’ї [17, с. 159].
В сільському господарстві європейських держав має місце тенденція до поширення такої форми
господарювання як обслуговуючий кооператив. В Україні правове становище останніх визначається
Законом України “Про сільськогосподарську кооперацію”. Проте, порівняно із європейським аграрним
законодавством, правове становище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в
українському законодавстві визначено неповно.
Відповідно до Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, обслуговуючий
кооператив визначається як кооператив, створений для надання послуг переважно членам
кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності [4].
Обслуговуючий кооператив характеризується:
– належністю сільськогосподарським товаровиробникам і управляється ними за
демократичними принципами;
– надає своїм членам ті послуги, які необхідні для власних господарств;
– не ставить за мету отримання прибутку для себе, а прагне збільшити прибуток господарств
своїх членів [16, с. 103].
Можна стверджувати, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив це економічна
неприбуткова організація, і діяльність, яка ним провадиться, не належить до підприємницької.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, законодавчо встановлено, що підприємництво у
сільському господарстві може здійснюватись у формі приватного підприємства, фермерського
господарства, акціонерного товариства, партнерського товариства чи виробничого кооперативу. Успіх
майбутньої підприємницької діяльності в значній мірі залежить від врахування особливостей, прав,
обов’язків, ризиків та можливостей кожної форми.
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Баланюк І. Ф., Твердохліб В. В. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Мета - дослідити законодавчо дозволені форми здійснення підприємництва у сільському господарстві та
охарактеризувати їх за економіко-правовими ознаками.
Методика дослідження Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених за
досліджуваною проблемою, законодавчі та нормативні акти України. Використана методика дослідження складає
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відповідну сукупність системи правил використання методів, прийомів та операцій, враховуючи специфіку
досліджуваної теми “Економіко-правова характеристика форм підприємництва у сільському господарстві”. В
процесі роботи були використані такі наукові методи: діалектичний, індукції і дедукції, методи формальної логіки,
систематизації та узагальнення, табличного аналізу.
Результати. Встановлено, що вся господарська діяльність поділяється на некомерційну та комерційну підприємництво. Важливою передумовою успішної реалізації підприємницької ідеї є вдало обрана форма
підприємницької діяльності. Визначено законодавчо дозволені форми здійснення підприємництва в сільському
господарстві, зокрема приватне підприємство, фермерське господарство, акціонерне товариство, партнерське
товариство та виробничий кооператив. Проведено порівняльну характеристику форм підприємництва за
економіко-правовими ознаками. Досліджено дискусійне питання віднесення особистих селянських господарств та
обслуговуючих кооперативів до форм підприємництва у сільському господарстві.
Наукова новизна. Використано системний підхід при здійсненні характеристики законодавчо дозволених
форм підприємництва за економіко-правовими ознаками.
Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані для вирішення
практичних проблем вибору форми підприємництва в сільському господарстві.
Ключові слова: підприємництво, форми підприємництва, сільське господарство, приватне підприємство,
фермерське господарство, акціонерне товариство, партнерське товариство, виробничий кооператив.
Balaniuk I. F., Tverdokhlib V. V. ECONOMIC AND LEGAL DESCRIPTION OF FORMS OF BUSINESS IN
AGRICULTURE
Purpose - to define legal forms of business in agriculture and to characterize them in terms of economic and
legal features.
Methodology of research. The theoretical basis of the study is scientific reports of Ukrainian scientists on the
investigated problem, legislative and normative acts of Ukraine. Methodology of research is the appropriate set of
rules for the use of methods and operations, taking into account the specificity of the subject “Economic and legal
description of forms of business in agriculture”. General scientific and special methods were used in the research
process, in particular, dialectical method, induction and deduction, methods of formal logic, systematization and
generalization, spreadsheet analysis.
Findings. It was established that all economic activity is divide into commercial and non-commercial - business.
An important prerequisite for the successful implementation of business ideas are well chosen form of business activity.
Legally allowed forms of business in agriculture, especially private enterprises, farms, joint stock company, affiliate
company and production cooperative have been defined.Comparative characteristics of forms of business have been
made according to their economic and legal features. Debatable question reference of private farms and service
cooperatives to forms of entrepreneurship in agriculture is investigated.
Originality. Comparative characteristics of forms of business have been made according to their economic and
legal features.
Practical value. The results of the study can be used to implement for the solution of practical problems how to
choose right form of business in agriculture.
Key words: business, forms of business, agriculture, private enterprise, farm, joint-stock company, affiliate
company, production cooperative.
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Цель - исследовать законодательно разрешены формы осуществления предпринимательства в сельском
хозяйстве и охарактеризовать их по экономико-правовым признакам.
Методика исследования Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных
ученых по исследуемой проблеме, законодательные и нормативные акты Украины. Использованная методика
исследования составляет соответствующую совокупность системы правил использования методов, приемов и
операций,
учитывая
специфику
исследуемой
темы
"Экономико-правовая
характеристика
форм
предпринимательства в сельском хозяйстве". В процессе работы были использованы такие научные методы:
диалектический, индукции и дедукции, методы формальной логики, систематизации и обобщения, табличного
анализа.
Результаты. Установлено, что вся хозяйственная деятельность делится на некоммерческую и
коммерческую - предпринимательство. Важной предпосылкой успешной реализации предпринимательской идеи
является удачно выбранная форма предпринимательской деятельности. Определены законодательно
разрешены формы осуществления предпринимательства в сельском хозяйстве, в том числе частное
предприятие, фермерское хозяйство, акционерное общество, партнерское общество и производственный
кооператив. Проведена сравнительная характеристика форм предпринимательства по экономико-правовым
признакам. Исследован дискуссионный вопрос отнесения личных крестьянских хозяйств и обслуживающих
кооперативов к формам предпринимательства в сельском хозяйстве.
Научная новизна. Использован системный подход при осуществлении характеристики законодательно
разрешенных форм предпринимательства по экономико-правовым признакам.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы для
решения практических проблем выбора формы предпринимательства в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: предпринимательство, формы предпринимательства, сельское хозяйство, частное
предприятие, фермерское хозяйство, акционерное общество, партнерское общество, производственный
кооператив.
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ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ
Постановка проблеми. Сьогодні ситуація на світовому ринку характеризується системними
процесами інтернаціоналізації, глобалізації та інтеграції, здійснюючи визначальний вплив на
господарську діяльність країн. Поглиблення цих процесів і посилення ролі транснаціональних
корпорацій викликає низку серйозних проблем, пов’язаних з трансформацією їх ролі і місця у світовій
економіці. На першому місці стоять такі проблемні питання: які механізми є дієвими для регулювання
діяльності транснаціональних корпорацій? Як відбуватиметься регулювання на національному та
наднаціональному рівнях. Ці питання вимагають ретельного розгляду та обґрунтування.
Корпорації істотно впливають на розвиток і економічне зростання країни. Розуміння ролі
корпорації в економіці прийшло одночасно з появою та розвитком корпоративного сектора. Специфічні
проблеми корпоративного управління, що виникають у різних країнах, характеризують значний вплив
менталітету та історичного минулого на створення національної моделі корпоративного управління.
Саме тому є необхідність у визначенні та реалізації принципів економічної політики щодо корпорацій,
оскільки ігнорування їх економічного потенціалу і можливостей в умовах глобалізації є неприпустимим
і призведе до небезпечних наслідків. Однак, можна констатувати, що на сьогоднішній день проблема
взаємодії державних інститутів і корпорацій, ризики і перспективи такої взаємодії все більше
усвідомлюються урядами більшості держав, у тому числі й України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробку питань теорії й практики формування й
функціонування корпорацій досліджувалися у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Ансоффа,
Р. Брейлі, Ю. Бригхема, С.П. Друкера, П. Самуєльсона, М. Портера, О.І. Амоші, І.П. Булєєва,
В.М. Гейця, М. Ерхардта, І.Л. Сазонця. При цьому значущість проблем формування ефективної моделі
корпоративного управління зумовила нові напрями розвитку сучасної економічної думки. Проте,
незважаючи на велике різноманіття порушених наукових проблем та глибину їх дослідження, у
сучасній економічній науці окремі їх аспекти залишаються не достатньо розв’язаними. Так, існуючі
методи потребують адаптації в напрямі вдосконалення управління економічним і структурним
розвитком корпорацій, та посилення їх ролі у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України.
Постановка завдання. Сьогодні в Україні процес становлення цивілізованих ринкових відносин
протікає значно повільніше, ніж формальне їх закріплення. В умовах законодавчо визначених правил в
сфері приватної власності на будь-яке майно, свободи підприємництва, взаємодії бізнесу і влади багато
аспектів економічних відносин як всередині корпорацій, так і між ними, з одного боку, і державою – з
іншого, залишаються проблемними. Як наслідок, ці проблеми негативно впливають на якість
корпоративного управління. У зв’язку з цим, метою даної статті є пошук теоретичного підґрунтя щодо
розробки ефективних методів управління корпораціями як суб’єкта економічних відносин в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній практиці до корпорацій відносять
загалом акціонерні товариства. Це відбулося в період становлення ринкових відносин в Україні на
початку 90-х років ХХ ст. Саме в цій організаційно-правовій формі створювалися великі фінансовопромислові групи, що зайняли панівне становище в національній економіці.
Корпорація – це певна сукупність економічних агентів, що відрізняються правовим статусом,
правоздатністю, системою визначення мети. Активно діючі глобалізаційно-інтеграційні процеси
сформували уявлення, що до корпорацій слід відносити мегаструктури, котрі, як правило, домінують в
певному ринковому ареалі. В Україні досі є відсутньою чітка схема формування вітчизняної моделі
корпоративного управління, так само як і схема правового забезпечення корпоративного управління в
компаніях з державною участю. Акціонерні товариства сьогодні зіштовхуються з низкою проблем в
сфері корпоративного управління, які, безсумнівно, вимагають розробки комплексного вирішення.
Питання і проблеми корпоративного управління розглядаються в багатьох роботах вітчизняних і
зарубіжних економістів. Одним з перших повних досліджень стала робота А. Берлі і Г. Мінза «Сучасна
корпорація і приватна власність» [1], де вперше було приділено увагу проблемі відділення власності
від управління. Спостерігається досить чітке розділення функцій: акціонери володіють корпорацією, а
менеджери – керують.
Стандартний погляд на корпорацію, який розглядає її як фірму, що максимізує прибуток і
мінімізує витрати виробництва на основі оптимального розподілу ресурсів і граничної продуктивності
факторів виробництва, на наш погляд, не вичерпує уявлення про корпорацію як про один з
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найважливіших гравців постіндустріальної ринкової економіки. Корпорація – це не тільки максимізатор
прибутку, але і складна система соціально-економічних відносин між різними суб’єктами, складовими
корпорації. Соціально-економічні відносини в корпорації – це система відносин, що складаються між
власниками, менеджерами та працівниками корпорації і пов’язаних з виробництвом, розподілом
доходу, відносинами власності, системою управління, фінансовими параметрами та інституційним
оформленням [2].
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» поняття «корпорація»
характеризується як «договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та
комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання
діяльності кожного з учасників» [3].
На наш погляд, на сьогоднішній день є відсутнім комплексний підхід до дослідження факторів
економічного зростання корпорацій, зокрема недостатньо вивченим залишається питання про вплив
на економічне зростання інституційних факторів росту.
Фактори, що впливають на економічне зростання великих корпорацій, в залежності від джерела
впливу можна розділити на дві групи – внутрішні і зовнішні. До внутрішніх факторів належать:
положення корпорації на ринку, наявні у них ресурси, їх доступність, якість, вартість, рівень
технологічної оснащеності, кадровий потенціал, інноваційна активність і мотивація персоналу,
фінансова політика компанії, рівень і якість менеджменту тощо.
Зовнішні фактори економічного зростання корпорацій – це чинники, які впливають на них ззовні
безпосередньо (поява альтернативних джерел ресурсів та енергії, монополізація ринку, будівництво
нових потужностей, втрата репутації компанії) і опосередковано (зміна законодавства в країні і світі,
кон’юнктурні коливання загальносвітових цін на ресурси, економічна стабільність, падіння рівня
інфляції, зміна співвідношення курсу внутрішньої та іноземних валют). Непрямі зовнішні фактори
економічного зростання: ринкові (зміна світових цін на ресурси, рівень монополізації), фінансовоекономічні (рівень інфляції, відсоткова ставка), нормативно-правові, а також пов’язані із
зовнішньоекономічним регулюванням (експортні, інші аспекти тарифно-митного регулювання),
обставини непереборної сили (стихійні лиха, воєнні дії, кримінальна обстановка).
Слід виділити такі позитивні риси функціонування корпорації, як: гнучка організаційна структура
управління; оптимальний розподіл всіх видів ресурсів; оптимальне розміщення виробництва; постійне
вдосконалення технологій; вирішення проблем зайнятості; посилення конкуренції; розширення
міжнародного співробітництва; скорочення витрат виробництва за рахунок ефекту масштабу.
Проте не слід забувати і про негативний вплив корпорацій на економіку країн, в яких вони
здійснюють діяльність. Серед основних негативних чинників можна виділити такі:
– корпорації втручаються в ті сфери господарської діяльності, які мають державний інтерес.
Внаслідок зустрічних інтересів, вони можуть чинити політичний тиск на уряд цієї країни;
– корпорації здатні обійти національні законодавства з оподаткування, що призводить до
недоотримання коштів до місцевого і державного бюджетів країни;
– корпорації монополізують ринок і встановлюють високі монопольні ціни;
– корпорації здійснюють негативний вплив на навколишнє середовище;
– корпорації зазвичай концентрують наукові дослідження і технічні розробки в країні базування,
що призводить до недоотримання країнами-виробниками продукції новітніх технологій.
Малколм Шоу вважає, що корпорацію по суті становлять приватні економічні організації, які
складаються з декількох юридичних відділень, пов’язаних єдиною материнською корпорацією, і котрі
відрізняються розмірами і багатонаціональною поширеністю [4]. З таким висловлюванням неможливо
погодитися через те, що методологічною основою таких визначень виступає розмежування за ознакою
форми власності державних і приватних підприємств з метою виключення з транснаціональних
корпорацій державних, які не забезпечують ефективність у регулюванні корпорації у сферах, де
участь держави є пріоритетною.
Безумовним складовим управління є право контролю. Так і в корпораціях відбувається
централізований контроль над численними іманентними складовими. Так, І. Бантекас знаходить
головним критерієм корпорацій саме контроль [5].
У разі розпорошення акціонерного капіталу власникам досить складно контролювати дії
керуючих і виробити єдину стратегію управління корпорацією.
Кожен суб’єкт корпорації переслідує свої цілі. Так, наприклад, менеджери прагнуть
максимізувати свою винагороду шляхом отримання додаткових премій і бонусів, працівники –
збільшити розмір заробітної плати, а акціонери – підвищити дохід на акцію і їх курсову вартість.
Серед основних учасників, що чинять вплив на діяльність сучасної корпорації, Г.Б. Клейнер
виділяє чотири основні групи - власники (акціонери), менеджери, фахівці та працівники підприємства
[6]. Дії учасників кожної групи в значній мірі спрямовані на реалізацію власних інтересів. Сучасні
методи корпоративного управління скеровані на узгодження роботи цих груп для підвищення
ефективності роботи корпорації в цілому.
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Досягнення гармонізації інтересів багато в чому ускладнюється схильністю учасників взаємодії
до опортунізму.
На наш погляд, представлені визначення найбільш повно відображають понятійний апарат
корпорацій.
По-перше, чисельна група дослідників трактують корпорацію, як «сукупність» підприємств, яка
означає певну єдність різних елементів, проте не завжди вказує на їх впорядкованість. Тому й не
виключається хаотичність складових, об’єднаних в певну сукупність. У зв’язку з цим, доцільно вживати
поняття «система».
По-друге, є можливість існування крім головного підприємства інших центрів прийняття рішень,
які визначають політику діяльності як корпорації в цілому, так і її структурних одиниць окремо.
По-третє, як випливає з визначення, тільки та корпоративна система є транснаціональною
корпорацією, яка може керувати усіма своїми, в тому числі іноземними елементами.
Різноманіття підходів до визначення мети корпорації вимагає їх приведення до спільного
знаменника, яким можна вважати той механізм, котрий ініціює згадане посилення кінцевого
результату діяльності корпоративної організації. І, очевидно, відрізняє корпорацію від інших форм
організації господарського життя.
Ця характеристика хоча і не повною мірою розкриває природу корпоративної організації, проте
містить низку підстав для її визначення. По-перше, корпоративну організацію утворюють капітали, що
приймають форму інвестиційних ресурсів, і соціальні групи, здатні служити одній спільній меті. Подруге, корпорація – це соціальна, відкрита і керована організація, потенціал якої здатен виконувати
певні функції, котрі зумовлені керуючим органом (корпоративним центром).
Корпоративний центр своїми діями забезпечує таку внутрішню побудову корпоративної
структури, коли всі її елементи використовуються набагато ефективніше, ніж у колишній структурі.
Корпоративізм є соціальною реальністю – одним із способів об’єднання взаємодії організованих
груп інтересів у систему соціальних відносин та управління. Його особливістю є орієнтація учасників
ділового спілкування на партнерські відносини з метою досягнення взаємовигідних рішень і контролю
за їх виконанням. Корпоративізм передбачає стійкі моделі колективної поведінки людей, що мають
суперечливі інтереси, і обумовлюють потребу їх об’єднання як інструменту інтеграції.
Доцільно визначити декомпозицію завдань фінансової стратегії корпорації у відповідності з
цілями стратегічного фінансового розвитку. Так, на першому рівні формуються завдання управління в
рамках фінансової стратегії у відповідності з трьома основними видами діяльності будь-якого
господарюючого суб’єкта. Ці завдання формалізовані у вигляді відповідних напрямків щодо політики і
є тактичними в рамках фінансової стратегії.
Завдання другого рівня – це безпосередньо використовувані способи, інструменти та підходи до
управління різними аспектами фінансових ресурсів корпорацій [7, с. 116].
Серед ключових проблем у розвитку корпоративного управління в Україні, на наш погляд, варто
відзначити такі [8, с. 201-202]:
– проблеми у напрямі правового забезпечення розвитку корпоративного управління та захисту
прав акціонерів, неспівпадіння інтересів внутрішньо корпоративного управління між менеджерами та
інвесторами у вигляді нехтування та порушення майнових прав акціонерів під час реорганізації
товариств та в процесі придбання акціонерним товариством власних акцій тощо;
– кризова ситуація в державі та на підприємствах, інфляція, скорочення доходів населення, як
наслідок зменшення обсягів продажу продукції компаніями та зменшення обсягу прибутку;
– проблеми вдосконалення системи розкриття інформації про діяльність акціонерних товариств,
що виявляються в точності даних та порядку доступу до інформації;
– відсутність єдиного рейтингу корпоративного управління, як наслідок – неоднозначність
інформації та відсутність єдиного лідера та аутсайдера;
– проблеми у напрямку формування та розвитку культури корпоративного управління (правила,
звичаї, традиції, норми етики, сталої практики управління і взаємин в корпорації, не закріплених
законодавчо, але вкрай важливих для успішної діяльності корпорації).
Доцільно виділити наступні перспективні напрямки державної політики щодо діяльності
корпорацій, котрі відображають нерозвиненість нормативно-правового регулювання їх господарської
діяльності в Україні:
– держава посилює свої позиції у сфері залучення іноземних корпорацій, котрі є основним
джерелом прямих іноземних інвестицій в економіку України;
– розвиток системи державного регулювання господарської діяльності корпорації як
вітчизняного,
так
і
зарубіжного
походження,
що
сприяє
забезпеченню
світової
конкурентоспроможності;
– створення діючих організаційно-правових та економічних механізмів, використання принципу
партнерства з українськими корпораціями, що сприяє забезпеченню національної безпеки і
конкурентоспроможності.
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Поетапне поглиблення взаємодії світової та національної економіки за рахунок участі в цьому
процесі транснаціональних структур вимагає від держави побудови нових підходів до підвищення
рівня інституціоналізації державного регулювання господарської діяльності корпорації в умовах
посилення тенденцій глобалізації.
Принципи нової управлінської парадигми повинні складати основу вдосконалення управління
організацією та її розвитку. В умовах оперативного управління ці принципи дають змогу зрозуміти
характер організаційно-управлінських механізмів підпорядкування виробництва споживанню,
задоволенню ринкового попиту.
Особливо важливі принципи сучасної парадигми управління для розуміння концепції
стратегічного управління, яка повинна створюватися з урахуванням вимог зовнішнього оточення і
задоволення потреб суспільства. Це дозволяє зрозуміти структуру процесу розробки стратегії, роль і
методологію стратегічної сегментації ринку, зорієнтуватися в новому методичному інструментарії,
котрий використовується при аналізі стратегічних альтернатив і виборі стратегії. Необхідно намітити і
спроектувати систему управління реалізацією стратегії й організаційні структури управління, що
дадуть змогу досягти поставлених перед нею цілей в умовах стратегічних змін.
До принципів нової управлінської парадигми корпорацій слід віднести:
– соціальна орієнтованість – здійснення політики в галузі соціально-економічних перетворень;
– адаптивність – гармонійний розвиток всіх сторін діяльності відповідно до вимог зовнішнього
середовища і суспільства;
– скоординованість – всі елементи організації функціонують злагоджено для досягнення єдиної
мети;
– оновлюваності – всі підрозділи компанії, організація виробництва, сфера праці та система
управління постійно оновлюються;
– демократичність – це свобода слова, рівні права, рівномірний розподіл відповідальності,
можливість участі в управлінні та інші положення демократичних засад;
– перспективність розвитку свідчить про об’єктивність прогнозного розвитку, наявності
обґрунтованої стратегії, що припускає реструктуризацію і диверсифікацію діяльності;
– професіоналізм – переслідує реалізацію стратегії постійного оновлення знань, підвищення
інтелектуального потенціалу всіх категорій менеджерів і всього персоналу;
– потенціал підприємства – здатність відновлювати витрачені матеріальні, фінансові,
інформаційні та кадрові ресурси, оновлювати продукцію та послуги, розширювати набір правил
соціальної поведінки, проходження яким допомагає організації домогтися своїх цілей;
– адаптація до змін – наявність здібностей в керівництва своєчасно виявляти і правильно
тлумачити зміни, а також керувати адекватними діями.
– стандартизованість – випуск продукції та надання послуг, відповідають показникам
вітчизняних і міжнародних стандартів.
Отже, парадигма управління корпоративною структурою має ґрунтуватися на реальних
уявленнях про внутрішні резерви і потенціал, які є достатніми для завоювання необхідного сегменту
ринку, а також на можливостях довготривалого його збереження та розширення.
Найбільш важливі акценти слід приділити наступним напрямкам:
– часткове реформування нормативно-правової бази діяльності корпорацій, що передбачає
рекомендації з проведення інвентаризації чинного корпоративного законодавства та усунення
невідповідностей в ньому, розробці нових законів, що підвищують ефективність правового
середовища корпорацій;
– вдосконалення економіко-фіскальної взаємодії між корпораціями та органами влади, які
полягають у підвищенні фінансової прозорості діяльності корпорації та ін.;
– створення й удосконалення механізмів управління складними комерційними процесами, які
полягають у розробці потокової моделі системи управління діяльністю корпорації та ін.;
– формування ефективних систем управління діяльністю корпорацій, які полягають у розробці
концептуальних підходів до управління;
– створення наукової бази виробництва в рамках корпорацій, які полягають у розробці структури
корпоративного інноваційного центру, посиленні контролю над виробничим процесом за рахунок
багатоетапності.
Висновки з проведеного дослідження. Під терміном «корпорація» слід розуміти об’єднання
виробничих, проектних, торговельно-збутових, фінансових підприємств і організацій, котрі
створюються для ведення спільної господарської діяльності, зменшення можливого ризику при
здійсненні капіталомістких напрямків виробничої та комерційної діяльності за рахунок концентрації
капіталу, централізації функцій забезпечення ресурсами, збуту продукції, оволодіння новими ринками,
реалізації більш економічної доцільної стратегії розвитку, що входять у корпорацію господарські
одиниці. Ми приєднуємося до думки тих авторів, які розглядають в ролі основних організаційно –
господарських форм корпоративних утворень великі компанії, що мають дивізіональну структуру;
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холдингові компанії (в єдності з контрольованими ними підприємствами); фінансово–промислові
групи; консорціуми; транснаціональні корпорації.
Таким чином, корпорації перетворилися на домінуючу рушійну силу міжнародного поділу праці
та ринкового виробництва, в головний фактор розвитку світової економіки. Широко використовуючи
переваги міжнародного поділу праці, вони здійснюють істотний вплив на економічний і соціальний
розвиток іноземних держав та різні аспекти їх зовнішньоекономічної діяльності.
Проведення аналізу політичних та економічних наслідків транснаціоналізації економік показує,
що тільки негативно або тільки позитивно оцінювати діяльність корпорації не можна. Тому потрібно
проводити подальше вивчення цього феномена.
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Баглей Р.Р. ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ
Мета. Метою статті є пошук теоретичного підґрунтя щодо розробки ефективних методів управління
корпораціями як суб’єкта економічних відносин в Україні.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні
положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативні та законодавчі
акти України з питань становлення корпоративного сектору. У процесі дослідження застосовувались наступні
методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; графічний – для наочного відображення
зв’язків між досліджуваними показниками; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання
висновків); конструктивний та експериментальний (удосконалення системи управління корпораціями). Методи
системного аналізу й логічних узагальнень, синергетичний підхід використані в процесі аналізу сутності й
економічного змісту категорій “корпоративне управління”, а також при обґрунтуванні механізму активізації процесу
корпоратизації в національній економіці України.
Результати. Встановлено закономірність забезпечення ефективності корпоративного управління на
вітчизняних підприємствах, виявлено і систематизовано складові домінанти впливу на формування і розвиток
корпорацій в Україні. Обґрунтовано положення теорії інституціоналізму у підвищенні ефективності розвитку
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корпоративного управління, в результаті чого визначено, що удосконалення організації корпоративних відносин є
основою забезпечення ефективного функціонування корпорації.
Наукова новизна полягає у розвитку теоретичних положень та виробленні концептуального підходу щодо
теоретичного осмислення розуміння поняття “корпоративне управління” як специфічної організаційної форми,
сутність якої відображає мету, завдання та структуру об’єднання учасників корпоративних відносин, як способу
забезпечення їх фінансово-майнових прав.
Практична значущість. Одержані результати є підґрунтям для вирішення практичних проблем
корпоративного управління на вітчизняних підприємствах. Виявлені тенденції дозволяють сформулювати
інституційні особливості удосконалення управління корпорацією, що дасть змогу ефективно керувати фінансовою
складовою процесу розширеного відтворення в акціонерній власності.
Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, акціонерне товариство, власність, учасники.
Bahlei R.R. THE IMPERATIVE MANAGEMENT OF CORPORATION
Purpose. The aim of the article is a search of theoretical foundation for the development of effective methods of
management corporations as a subject of economic relations in Ukraine.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is fundamental provisions of
modern economic theory, scientific works of domestic and foreign scientists, normative and legislative acts of Ukraine
concerning establishment of the corporate sector. During the research were applied the following methods: analysis and
synthesis – to study the object and subject of the study; graphic – for a visual display of relationships between the
studied indicators, abstract and logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions); constructive and
experimental (improvement of the management system by the corporations). Methods of systems analysis and logical
generalizations, synergistic approach were used in the analysis of the essence and economic content of categories
"corporate management", as well as in substantiation the mechanism of intensify the process of corporatization in the
national economy of Ukraine.
Findings. It has been established regularity of ensuring the effectiveness of corporate governance at the
domestic enterprises; constituent dominants of influence on the formation and development of corporations in Ukraine
have been detected and systematized. It has been substantiated the theory of institutionalism in increasing the
effectiveness of corporate governance. So, it has been determined that the improvement of corporate relations is the
basis of ensuring the effective functioning of the corporation.
Originality. The scientific novelty of the article is the development of theoretical provisions and elaboration of the
conceptual approach to theoretical comprehension of understanding the concept “corporate governance” as a specific
organizational form, the essence of which reflects the goals, objectives and structure of the association of corporate
relations as a means of providing them with financial and property rights.
Practical value. The obtained results are the basis for solving practical problems of corporate governance at the
domestic enterprises. Revealed tendencies allow to formulate the institutional arrangements of improving the
management of the corporation that will enable to manage efficiently the financial part of the process of expanded
reproduction in joint stock ownership.
Key words: corporation, corporate governance, joint stock company, ownership, participants.
Баглей Р.Р. ИМПЕРАТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ
Цель. Целью статьи является поиск теоретических основ по разработке эффективных методов
управления корпорациями как субъекта экономических отношений в Украине.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных
ученых, нормативные и законодательные акты Украины по вопросам становления корпоративного сектора. В
процессе исследования применялись следующие методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета
исследования; графический – для наглядного отображения связей между исследуемыми показателями;
абстрактно – логический (теоретические обобщения и формулирование выводов); конструктивный и
экспериментальный (усовершенствование системы управления корпорациями). Методы системного анализа и
логических обобщений, синергетический подход использованы в процессе анализа сущности и экономического
содержания категорий “корпоративное управление”, а также при обосновании механизма активизации процесса
корпоратизации в национальной экономике Украины.
Результаты. Установлена закономерность обеспечения эффективности корпоративного управления на
отечественных предприятиях, выявлены и систематизированы составляющие доминанты влияния на
формирование и развитие корпораций в Украине. Обосновано положение теории институционализма в
повышении эффективности развития корпоративного управления, в результате чего определено, что
совершенствование организации корпоративных отношений является основой обеспечения эффективного
функционирования корпорации.
Научная новизна заключается в развитии теоретических положений и выработке концептуального
подхода к теоретическому осмыслению понимание понятия “корпоративное управление” как специфической
организационной формы, сущность которой отражает цель, задачи и структуру объединения участников
корпоративных отношений, как способа обеспечения их финансово – имущественных прав.
Практическая значимость. Полученные результаты являются основой для решения практических
проблем корпоративного управления на отечественных предприятиях. Выявленные тенденции позволяют
сформулировать институциональные особенности совершенствования управления корпорацией, позволит
эффективно управлять финансовой составляющей процесса расширенного воспроизводства в акционерной
собственности.
Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, акционерное общество, собственность,
участники.
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РИНОК ЖИВОЇ ХУДОБИ ЯК СКЛАДОВА РИНКОВОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СВИНАРСТВА
Постановка проблеми. Розвиток ринку продукції свинарства неможливий без функціонування
елементів ринкової інфраструктури – ринків живої худоби, торгово-посередницьких структур, оптових
ринків по збуту продуктів забою тощо.
Аналізуючи сучасний стан функціонування ринку продукції скотарства та перспективи його
подальшого розвитку, необхідно відзначити, що інфраструктуру ринку м’ясного скотарства доцільно
розвивати за наступними напрямами: формування та розвиток ринків живої худоби; організація
оптової торгівлі продуктами забою; розвиток мережі сертифікованих боєнь.
70% вітчизняної свинини споживається як кускові м’ясні напівфабрикати на внутрішньому ринку.
Виробництвом даної продукції займаються як господарства населення, так і сільськогосподарські
підприємства. Відповідно, рівень цін та попит на дану продукцію залежатиме, з одного боку, від
розвитку внутрішнього ринку м’яса та платоспроможності вітчизняного покупця, а з іншого - від
можливостей виробників знизити собівартість виробництва продукції, оптимізувавши весь виробничозбутовий ланцюг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби розкриття механізму функціонування ринків
живої худоби були зроблені Комарніцкою О.М., Копитець Н.Г., Саблуком П.Т. та іншими. Зміст їх
трактування механізму функціонування ринків живої худоби – це оптові ринки-аукціони. Проте, в їхніх
дослідженнях не було розкрито національні особливості функціонування ринків із продажу
сільськогосподарських тварин і птиці.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо функціонування ринку живої худоби як елемента інфраструктури
ринку свинарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Функціонування ринків живої худоби не є
елементом новизни в інфраструктурі ринку свинарства, але їх функціонування знаходиться поза
межами дії законодавства.
У правилах торгівлі на ринках зазначено, що для здійснення торгівлі на змішаному ринку
повинна бути виділена окрема секція. Крім того ветеринарно-санітарні правила для ринків
регламентують лише площу, яка необхідна для утримання 1 голови птиці чи сільськогосподарської
худоби, котра запропонована для продажу.
Вважаємо, що для торгівлі живою сільськогосподарською худобою та птицею повинні бути
розроблені окремі правила, в яких зазначені розміри ринку по торгівлі живою худобою в цілому та його
складових, наявність контролюючих органів, система документування процесу торгівлі і т.п.
Водночас для розвитку ринків живої худоби необхідно, в першу чергу, законодавче
забезпечення, яке знайшло б своє відображення у вигляді доповнень до Закону України «Про оптові
сільськогосподарські ринки» та в розробленій Концепції розвитку ринків живої худоби. Вони повинні
стати учасниками професійних об’єднань виробників продукції м’ясного скотарства.
Досить значним стимулом для розвитку організованої торгівлі живими сільськогосподарськими
тваринами стало б внесення відповідних доповнень до діючих нормативно-правових актів, які
надавали б право включати ринки живої худоби до переліку організацій, котрі мали б право видавати
довідки про вагу тварин встановленого зразка при здачі на забій [1].
Вважаємо, що основними функціями ринків живої худоби є: забезпечення облаштованого місця
зустрічі продавців та покупців за доступну оплату; визначення ринкової ціни як ціни реального попиту та
реальної пропозиції; надання послуг щодо транспортування, зберігання, складування; формування
великих партій стандартизованого товару; організація контролю якості та безпеки продукції; формування
інформації про тенденції та стан ринку; сприяння у проведенні рекламних кампаній продукції та поширенні
позитивної інформації про товар та товаровиробника.
Основними причинами відсутності стимулів до розвитку ринків живої худоби є: домінування
стихійних і тіньових каналів збуту; перенесення торгів безпосередньо в дрібнотоварні господарства.
Нині виникає ситуація, коли закупівельники худоби, які раніше працювали через ринок, налагодили
контакти з постійними продавцями. Наслідком цього стало збільшення продажу худоби «з дому».
Дослідженням встановлено, що схожі випадки мали місце в історії світової м’ясоторгівлі, особливо
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така ситуація проявилася у США до 1933 року. Вирішення цієї проблеми в історії знайшло свої
відображення у «правилі Кольта», за яким, при реалізації худоби з двору тварин розстрілювали,
спалювали і дезінфікували помістя. Фермерське господарство на певний час оголошувалося
карантинною зоною. Заборонити продаж худоби з двору потрібно саме через санітарні норми, і власне
одне із завдань ринків живої худоби – це вивести торгівлю з двору [2].
У організації продажу худоби через ринок мають бути зацікавлені насамперед органи місцевої
влади, що сприятиме формуванню регіонального бюджету, оскільки дев’ята частина ринкового збору
надходить до місцевого бюджету.
На нашу думку, доцільно закріпити законодавчо, що якщо в радіусі 150 км є оптовий ринок
худоби – торги мають вестися через ринок, де все належно перевірятиметься.
Зазначимо, що у багатьох країнах світу є обмеження на розміщення оптових ринків – радіус 150-250
км, тому що якщо оптові ринки будуть наближені до продавців худоби, то це збільшить ціну послуг, а чим
менше ринків і більше на кожному конкретному ринку продавців і покупців − тим дешевші послуги. Доказом
цього може слугувати досвід Польщі: для того щоб ринок в Броніше працював, у Варшаві було викуплено
всі ринки і переведено їх до Броніше [3].
При створенні ринків живої худоби необхідно врахувати декілька чинників (рис. 1), серед яких
основне місце займає зона концентрації вирощування худоби.
Ринки живої худоби

Відстань транспортування

Зона концентрації вирощування
сільськогосподарських тварин

Наявність розвинутої транспортної мережі

Вибір та визначення умов користування
земельною ділянкою

Вибір організаційно-правових форм, які мають
законодавчо забезпечувати податкові та інші
пільги.

Збереження традиції торгівлі живою худобою

Рис. 1. Фактори, які впливають на розміщення ринків живої худоби
Джерело: власна розробка автора

Як свідчать архівні дані, найбільші ринки живої худоби було сконцентровано в аграрних регіонах
України, де були створені умови для ефективного вирощування сільськогосподарських тварин.
Прикладом може бути функціонування Ярмолинецького Петропавлівського ярмарку, який мав
міжнародне значення. За свідченнями істориків: «У Ярмолинці на ярмарок з'їжджалося до 500 купців з
Варшави, Одеси, Києва, Москви, Бердичева, Бессарабії та інших міст Російської імперії, 278
магазинів, збудованих власником містечка графом Орловським, здавались в оренду. Окрім того
наймалися під магазини до 200 будівель місцевих мешканців».
Окрім цього при організації ринків живої худоби доцільно враховувати відстань
транспортування. Як свідчить аналіз розміщення спеціалізованих ринків живої худоби кінця 19 –
початку 20 ст., вони знаходилися на відстані одноденного перегону того чи іншого виду худоби. Так,
середня відстань одноденного перегону ВРХ становить до 50 км. Саме на такій відстані знаходились
ярмарки, які спеціалізувалися на купівлі-продажу ВРХ в містах Проскурів і Городок Кам’янецьПодільської губернії.
Функціонування ринку худоби неможливо забезпечити без розвинутої транспортної мережі.
Досліджуючи історичні особливості функціонування ринків живої худоби, було встановлено, що вони були
розташовані в населених пунктах, які розміщувалися на перетині транспортних артерій. Так, ринок живої
худоби в містечку Фельштин (нинішнє с. Гвардійське Хмельницької області) з річним оборотом 1 млн
карбованців розташований поблизу Волочиського тракту. Так, Зарічанський ярмарок живої худоби, який
діяв із 1886 р., був найбільшим і єдиним спеціалізованим ринком тваринницької продукції живої худоби в
Західному регіоні.
Узагальнюючи ретроспективний аналіз формування і функціонування ринків живої худоби,
виділено наступні чинники, які сприяли його розвитку:
− наближеність до основних транспортних магістралей регіону: автомобільні траси Умань –
Краковець, Київ – Чернівці – Бухарест та залізничних станцій Гусятин, Вікторія;
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− розташування його на перетині адміністративних кордонів Чернівецької, Тернопільської та
Хмельницької областей.
При створенні ринку живої худоби доцільно вибрати та визначитися із умовами користування
земельною ділянкою. Під функціонування ринків живої худоби відводиться земельна ділянка, яка
знаходиться у власності місцевих органів влади, що буде впливати на визначення розміру орендної плати,
величину ринкового збору. Як свідчать історичні дані, «діяльність Балтських Травневої та ПетроПавлівської ярмарків регламентувалося постановою Балтської міської думи». На основі даної постанови
стягувалися ринкові збори та плата за оренду торговельних площ, визначався перелік товарів, які можуть
бути реалізовані на ярмарку та порядок проведення торгів. Необхідно зазначити, що розмір ринкового
збору диференціювався залежно від проведення тієї чи іншої ярмарки. Так, під час проведення Травневої
щорічної ярмарки оренда торговельних приміщень у 7-10 разів була дорожча, ніж під час проведення
Петро-Павлівської ярмарки. Така різниця у цінах на оренду приміщення була зумовлена важливістю
проведення Травневої ярмарки.
Іншим чинником є вибір організаційно-правової форми, яка має законодавчо забезпечувані
податкові та інші пільги. Більшість ринків живої худоби перебували у власності місцевих органів
влади [4].
Вважаємо, що не можливо ігнорувати сформовані традиції торгівлі живою худобою. Історичні
довідки свідчать, що «торгівлю вели купці різних національностей: вірмени, перси, турки, німці,
волохи, українці, євреї, поляки та інші. Транзитною торгівлею займались переважно вірмени, яких
тільки в Ярмолинцях нараховувалося понад 562 особи».
Узагальнюючи історичний розвиток ринків живої худоби в Царській Росії, можна зробити
висновок про те, що створення ринків живої худоби повинно здійснюватися в два етапи:
На першому етапі необхідно здійснити виділення земельної ділянки:
− облаштування торгових місць відповідно до діючих норм і правил торгівлі живими тваринами;
− формування транспортного підрозділу, обладнаного спеціальним автотранспортом для
вивозу худоби на торги формальним та неформальним об’єднанням дрібних товаровиробників;
− організація вагової для зважування тварин;
− створення на ринку представництва податкових і ветеринарних органів;
− формування інформаційної системи щодо діяльності ринків живої худоби;
− створення місця для стоянки автомобілів;
− створення закладів громадського харчування та готелів.
На другому етапі створення ринків живої худоби доцільно:
− створити приміщення для тимчасового утримання худоби;
− сформувати ринковий комітет, який виконує функції гаранта при здійсненні розрахунків за
куплену худобу;
− провести інтервенційні заходи державних органів на ринку сільськогосподарських тварин;
− створити сертифікований забійний пункт худоби щодо охолодження продуктів забою.
Економічні вигоди функціонування ринків живої худоби для м’ясопереробних підприємств
будуть виражатися у зниженні витрат:
а) на завезення худоби: скорочення агентів, скорочення перевезень;
б) на закупку худоби: відмова від послуг перекупників, загальна економія переробників –
збільшення виручки виробників худоби від прямого продажу на ринку [5].
Значне підвищення реалізаційних цін буде стимулювати виробників тваринницької продукції до
участі у діяльності ринків живої худоби [6]. Оптовий ринок допомагає встановленню реальної ціни, яка
формується, коли на ринку багато продавців і покупців. З економічної точки зору оптовий ринок є
механізмом виявлення реальної ціни на продукцію. Маючи реальну ціну, покупці не переплачують, а
продавці не витрачають коштів на оплату послуг посередника [7].
Вважаємо, що функціонування ринків живої худоби дозволить вирішити наступні питання:
а) забезпечить прямий продаж виробниками покупцям під наглядом ветеринарної служби;
б) покупець-переробник отримує можливість закуповувати великі партії худоби, скорочуючи
таким чином час, витрати на транспорт та утримання великої кількості агентів, що необхідно в разі
збирання потрібної кількості сировини по господарствах населення;
в) завдяки прямому контакту виробники сировини можуть безпосередньо отримати інформацію
щодо вимог переробників та ринку в цілому відносно якості, а також співвідношення між ціною та
якістю.
Державна підтримка розвитку ринків живої худоби є важливою як регулятор ринку, оскільки у
світі приватними є близько 5-8% оптових ринків, решта – це все державні, або партнерські з
державою.
Вважаємо, що зробити в Україні оптові ринки приватними буде необґрунтованим підходом. У
даному випадку доцільно розглядати державно-приватне партнерство, коли держава для стартових
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умовах формування оптових ринків створює сприятливі умови.
Виділення земельних ділянок є найбільшою проблемою для оптових ринків в Україні. Держава
бере на себе питання виділення земель, вона практично створює інвестиційний пакет: є земельна
ділянка, є певні вимоги, залишається тільки вписати назву фірми-переможця конкурсу і, залишивши
державі 3% – так званий «блокуючий пакет» – щоб не можна було змінити призначення ринку [8].
Висновки з проведеного дослідження. Розміщення і кількість оптових ринків тваринницької
продукції повинні бути пов’язані: по-перше, із наближеністю до споживачів; по-друге, рівнем концентрації
тваринницької продукції; по-третє, чисельністю населення регіону.
Оптові ринки тваринницької продукції спрямовані на прискорення процесу укладення угод
купівлі-продажу, тобто для виробника створюються можливості швидкої реалізації товару, а для
покупця – швидкого придбання цього товару. Отже, формується висока ліквідність ринку, яка
створена посередниками, що стимулює до оперативного відновлення рівноваги ціни.
Розвиток цивілізованого ринку живої худоби вигідний усім зацікавленим особам. Продавці чітко
знатимуть, що отримують на ринку потрібну їм інформацію, і позбудуться впливу торговопосередницьких структур. Покупці худоби, у свою чергу, будуть впевнені, що придбали тварин саме
тієї породи і продуктивності, якої бажали, із проведеним ветеринарним обстеженням і відповідним
чином зареєстрованих. Органи ветеринарної медицини матимуть змогу відстежувати переміщення
тварин, а місцеві органи отримають кошти до бюджету у вигляді місцевих зборів.
Держава повинна впливати на те, щоб ринок працював тривалий час, щоб послуги ринку були
доступними за ціною, і ще один важливий момент – щоб не було значної кількості ринків.
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Ібатуллін М.І. РИНОК ЖИВОЇ ХУДОБИ ЯК СКЛАДОВА РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ
СВИНАРСТВА
Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій
щодо функціонування ринку живої худоби як елемента інфраструктури ринку свинарства.
Методика дослідження. У процесі виконання досліджень використовувалися загальноприйняті методи і
прийоми: сукупність наукових прийомів абстрактно-логічного методу (індукція й дедукція, аналіз та синтез,
аналогії і зіставлення, нормалізації та моделювання) – при дослідженні інфраструктури ринку живої худоби;
монографічний, метод анкетування – при обґрунтуванні механізму функціонування інфраструктури ринку
свинарства.
Результати. Здійснено оцінку сучасного стану функціонування ринку живої худоби як складової ринкової
інфраструктури ринку свинарства. Запропоновані шляхи їх розвитку в умовах членства України в СОТ.
Наукова новизна. Здійснено теоретичне обґрунтування складових елементів збутової інфраструктури і
механізму функціонування ринку живої худоби.
Практична значущість. Запропоновані шляхи розвитку ринку живої худоби, як складової збутової
інфраструктури ринку свинарства.
Ключові слова: ринок живої худоби, свинарство, інфраструктура, ринок, збут.
Ibatullin M.I. THE MARKET OF LIVESTOCK AS PART OF MARKET INFRASTRUCTURE OF PIG BREEDING
MARKET
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical
recommendations on the functioning of the livestock market as an element of market infrastructure of pig breeding.
Methodology of the study. Commonly accepted methods and techniques were used in carrying out of the
studies: a set of scientific methods of abstract and logical method (induction and deduction, analysis and synthesis,
analogy and comparison, normalization and modeling) – in the study of market infrastructure of pig breeding;
monographic, method of questioning – in substantiating the mechanism of functioning of the market infrastructure of pig
breeding.
Findings. The estimation of the current state of functioning of the livestock market as part of market infrastructure
market of pig breeding has been carried out. The ways of their development in terms of Ukraine's membership in WTO
were proposed.
Originality. The theoretical substantiation of the constituent elements of marketing infrastructure and the
mechanism of functioning of the livestock market has been conducted.
Practical value. The ways of development of the livestock marketing as part of the market infrastructure of pig
breeding were proposed.
Key words: livestock market, pig breeding, infrastructure, market, sale.
Ибатуллин М.И. РЫНОК ЖИВОГО СКОТА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЫНКА СВИНОВОДСТВА
Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений и
практических рекомендаций по функционированию рынка живого скота как элемента инфраструктуры рынка
свиноводства.
Методика исследования. В процессе выполнения исследований использовались общепринятые методы
и приемы: совокупность научных приемов абстрактно-логического метода (индукция и дедукция, анализ и синтез,
аналогии и сравнения, нормализации и моделирования) - при исследовании инфраструктуры рынка живого скота;
монографический, метод анкетирования - при обосновании механизма функционирования инфраструктуры
рынка свиноводства.
Результаты. Осуществлена оценка современного состояния функционирования рынка живого скота как
составляющей рыночной инфраструктуры рынка свиноводства. Предложены пути их развития в условиях
членства Украины в ВТО.
Научная новизна. Осуществлено теоретическое обоснование составляющих элементов сбытовой
инфраструктуры и механизма функционирования рынка живого скота.
Практическая значимость. Предложены пути развития рынка живого скота как составляющей сбытовой
инфраструктуры рынка свиноводства.
Ключевые слова: рынок живого скота, свиноводство, инфраструктура, рынок, сбыт.
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Степаненко В.В.,
Генеральний директор Державної організації «Регіональний фонд
підтримки підприємництва в Запорізькій області»

ЗНАЧЕННЯ МЕНТОРСТВА ТА БІЗНЕС-ІНКУБУВАННЯ
ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Постановка проблеми. Бізнес-інкубатор – це організація, яка надає комплекс послуг
(бухгалтерських, юридичних, консалтингових, інформаційних, орендних, адміністративно-технічних)
новостворюваним підприємницьким суб’єктам на сприятливих умовах з метою адаптації їх до умов
ринкової кон’юнктури. Значення бізнес-інкубаторів для стимулювання підприємництва, в т. ч.
інноваційного, полягає в тому, що вони забезпечують надання послуг за нижчими від ринкового рівня
цінами.
Бізнес-інкубатор представляє собою базовий елемент майнової інфраструктури малого
підприємництва, основною метою якого є створення сприятливих організаційно-економічних умов для
новостворених малих і мікропідприємств. В даний час бізнес-інкубатор розглядається як один з
найбільш ефективних інструментів підтримки і розвитку малого підприємництва у всьому світі.
Важливу роль у забезпеченні ефективного розвитку підприємництва відіграє менторство. Для
того, щоб ефективно використовувати допомогу ментора, важливо розуміти навіщо вони витрачають
час на допомогу іншим і які в них очікування.
Основні причини бути ментором: здатність деяких людей ділитися інформацією на добровільній
основі. Багато людей схильні ділитися своїми знаннями просто так, тому що, по-суті, вони нічого не
втрачають; у процесі роздуму над ідеями інших, сам ментор розвивається і дізнається багато нового.
Деякі ментори надалі приєднуються до команди стартапу як інвестори, співзасновники або
співробітники; менторство відкриває двері в різні об’єднання менторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням удосконалення механізмів створення
бізнес-інкубаторів, виявлення проблем їх функціонування та шляхів вирішення цих проблем приділено
увагу у працях таких вчених, як О. Бородіна, Л. Дмитриченко, В. Зянько, С. Єрохін, М. Жук,
В. Ляшенко, Є. Панченко, О. Титаренко, В. Шарапов та ін. Проте, незважаючи на значну увагу
науковців до даної проблеми, її вивчення залишається актуальним завданням, особливо в частині
узагальнення успішного зарубіжного досвіду створення і функціонування бізнес-інкубаторних структур.
Постановка завдання. Мета статті – дослідити досвід функціонування бізнес-інкубаторів,
менторства та коучингу за кордоном, охарактеризувати їх значимість для суспільства. Значення
бізнес-інкубатора як інструменту підтримки та стимулювання розвитку суб’єктів малого
підприємництва полягає у забезпеченні комплексного супроводу малого підприємства протягом
реалізації його проектів: від навчання та складання бізнес-плану, до випуску готової продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний бізнес-інкубатор – це організація,
діяльність якої спрямована на каталізацію трансферу інновацій, створення венчурних структур.
Найбільш поширеними схемами взаємодії бізнес-інкубатора з суб’єктами малого
підприємництва виступають наступні два типи:
1) взаємини бізнес-інкубатора і суб’єкта малого підприємництва будуються на договірній основі;
2) бізнес-інкубатор працює за принципом холдингової компанії.
Це означає, що за умовами договору бізнес-інкубатор надає послуги суб’єктам малого
підприємництва за пільговими цінами або на умовах кредиту. У момент виходу зі складу бізнесінкубатора, суб’єкт малого бізнесу виплачує бізнес-інкубатору індексовану вартість послуг [1, c. 53].
При виході зі складу бізнес-інкубатора, підприємець викуповує у бізнес-інкубатора весь пакет
акцій або його частину (до контрольного) на заздалегідь обумовлених у відповідному договорі
умовах [4, с. 232].
Бізнес-інкубатор представляє собою базовий елемент майнової інфраструктури малого
підприємництва, основною метою якого є створення сприятливих організаційно-економічних умов для
новостворених малих і мікропідприємств. В даний час бізнес-інкубатор розглядається як один з
найбільш ефективних інструментів підтримки і розвитку малого підприємництва у всьому світі.
Основні функції бізнес-інкубатора полягають:
− у сприянні інноваційним малим підприємствам, у становленні та розвитку бізнесу шляхом
надання на пільгових умовах строком до декількох років офісних, складських приміщень, наукових
лабораторій, оргтехніки;
− у наданні консультативно-експертних послуг в сферах бухгалтерського обліку та звітності на
підприємстві, діловодства, організації адміністративної роботи, підбору кадрів;
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− в організації та проведенні навчальних курсів і семінарів для працівників підприємств з
бухгалтерського обліку, маркетингу, бізнес-планування, фінансового менеджменту та управління
підприємством;
− у наданні допомоги підприємствам в отриманні фінансування через систему грантів,
фінансової підтримки через структуру кредитних кооперативів, залучення іноземних інвестицій;
− у наданні широкого доступу малих підприємств до інформаційного забезпечення;
− у сприянні в підготовці бізнес-планів, проведенні маркетингових досліджень, просуванні та
розвитку продукції.
На сьогодні представлені в Україні інкубатори можна класифікувати як класичні; які надають
послуги за допомогою електронного зв’язку з підприємствами; віртуальні; цільові.
Як показує зарубіжний досвід, найуспішнішими є американська, європейська та азійська моделі
бізнес-інкубаторів.
Первинною є американська модель. Передумови для створення й принципи функціонування
бізнес-інкубаторів з’явилися у США ще на межі XIX-XX ст.
Саме у США був створений у 1959 р. перший сучасний бізнес-інкубатор – Batavia Industrial
Center з метою збільшення зайнятості населення в економічно-депресивному місті.
Передумовами створення бізнес-інкубаторів стали:
− пропозиція з боку власників невикористовуваних виробничих приміщень, які прагнули
передати їх для потреб малих підприємств;
− державна фінансова підтримка інноваційних проектів;
− пропозиція ресурсів з боку підприємців-інвесторів, які прагнули вкласти їх у перспективні
бізнес-проекти [3].
Починаючи з 60-х рр., кількість бізнес-інкубаторів постійно зростала і на сьогодні їх у США
нараховують близько півтори тисячі. У 90-х рр. виникли Інтернет-інкубатори.
В останні десятиліття кількість бізнес-інкубаторів постійно зростала, незважаючи на кризові
явища в економіці. Пояснюється такий ріст, по-перше, активною державною підтримкою, а по-друге,
високою дохідністю самих інкубаторів. За даними NBIA (National Business Incubation Association) 87%
підприємств, «вирощених» у бізнес-інкубаторах, продовжує функціонувати на ринку.
Без інкубаторів частка працюючих підприємств знижується до 50%. Проте, варто зазначити, що
бізнес-інкубатори не створюють підприємницьке середовище, а лише каталізують економічні процеси.
Одними з найуспішніших бізнес-інкубаторів у США на сучасному етапі є: бізнес-інкубатор для
технічної підтримки високотехнологічних компаній FFVC у Північній Кароліні, бізнес-інкубатор для
допомоги підприємцям-початківцям Affinity Lab у Вашингтоні, бізнес-інкубатор для реалізації софтових
та Інтернет-проектів Alpha Lab у Пенсільванії [2, c. 11].
Крім того, для американської моделі характерна успішна схема створення технопарків з офісних
центрів підприємств, що вийшли з бізнес-інкубаторів, а в окремих випадках – з перспективою
перетворення їх у технополіси. Європейська модель бізнес-інкубування також досить непогано себе
зарекомендувала. Її особливості диференціюються залежно від країни.
У Фінляндії наявність значної кількості бізнес-інкубаторів (у країні на одного жителя припадає
найбільше бізнес-інкубаторів) забезпечила стабільне економічне зростання країни, а самі бізнесінкубатори стали, з одного боку, ефективним механізмом створення нових промислових підприємств,
а з іншого – одними з ключових центрів консолідації зусиль різних суб’єктів (підприємств, університетів
тощо) для активізації інноваційної діяльності.
У Швеції широко впроваджується концепція внутрішніх бізнес-інкубаторів, що створюються й
розвиваються всередині великих промислових підприємств, транснаціональних корпорацій.
Шведський досвід показав, що бізнес-інкубатори можуть бути ефективним інструментом
розвитку бізнес-середовища промислових підприємств, місцем генерування і впровадження
інноваційних ідей на базі великих компаній.
У країні нараховується близько 80 бізнес-інкубаторів, більшість з яких ІТ-спрямування, проте
існують тенденції на їх переорієнтування зі сфери промислового виробництва, яке переноситься у
країни третього світу, на сферу послуг (туризм, переробка відходів) у зв’язку із посиленням
екологічних вимог. Тому в таких умовах за значенням для шведських підприємців (а саме екологічно
безпечних малих промислових підприємств) на перше місце виходить не технічна підтримка, а коучинг
(бізнес-навчання), менторинг.
Також особливістю фінської та шведської моделей бізнес-інкубування є стимулювання
державою комерціалізації інноваційних наукових розробок дослідників з університетів та наукових
лабораторій зі збереженням за ними права інтелектуальної власності [6, c. 160].
В Італії бізнес-інкубатори виконують функції центрів зайнятості, середовища впровадження
інноваційних ідей та підтримки малого бізнесу, джерел новітніх технологічних розробок та центрів
прикладання надлишкової робочої сили для великих корпорацій.
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Варто також зауважити, що в Італії «вирощені» в бізнес-інкубаторах малі інноваційні
підприємства забезпечують діяльність великих промислових корпорацій в частині інновацій.
Найбільшим італійським бізнес-інкубатором вважається «BIC Liguria», основними напрямками
функціонування якого є: розвиток регіону Лігурії, підтримка стартів і розширення бізнес-проектів,
управління проектами, підтримка трансферу технологій і підприємництва із залученням науковців
Генуезького університету. «BIC Liguria» входить до складу європейської мережі підтримки
інноваційного підприємництва EBN, що нараховує понад 200 центрів у Європі. Бізнес-інкубатор
«Лігурія» надає 3 види послуг: логістичні, консультаційні та фінансову допомогу (в частині залучення
іноземних інвестицій співпрацює з національною агенцією «Invitalia») [8, c. 36].
Особливостями німецької моделі створення і функціонування бізнес-інкубаторів є, по-перше,
висока якість підготовки підприємців-новачків (лише 5% підприємств, «вирощених» у бізнесінкубаторах, банкрутують), і, по-друге, переорієнтація бізнес-інкубаторів з інноваційної сфери на
сферу підтримки малого і середнього підприємництва. Друга особливість пов’язана з тим, що в
Німеччині бізнес-інкубатори розглядають насамперед як інструмент прискорення регіонального
соціально-економічного розвитку.
Перший німецький бізнес-інкубатор був створений у 1983 р. на базі Технічного університету у
Берліні.
Заслуговує на увагу також азійська модель, яка в основному представлена в КНР.
Основними рисами китайських бізнес-інкубаторів є:
− масштабність, бізнес-інкубатори тут є операторами великої кількості підприємницьких
суб’єктів;
− широке впровадження досягнень американської моделі бізнес-інкубування.
Певних успіхів у своєму впровадженні вже досягла бізнес-інкубаторна модель стимулювання
інноваційної діяльності і в ряді інших країн: Бразилії, Індії, Росії та ін., однак тут ще бізнесінкубаторний рух перебуває на стадії зародження або не набув значного поширення [7, c. 56].
В Україні створено близько 70 бізнес-інкубаторів, які представляють собою переважно
неприбуткові організації. Проте лише приблизно півтора десятка з них можна назвати успішно
діючими, серед яких: «Білоцерківський бізнес-інкубатор», «Львівська політехніка», «Харківські
технології», бізнес-інкубатор Херсонської торговельно-промислової палати, Івано-Франківський,
Хмельницький бізнес-інкубатори та ін. Інша група бізнес-інкубаторів – «новачки».
Велику позитивну роль у формуванні та роботі бізнес-інкубаторів відіграє менторський рух. На
заході головний двигун менторства – це лише особисте бажання людей робити щось позитивне для
суспільства. І на Заході люди готові допомагати іншим. Всі інші мотивації менторів більш умовні.
На Заході є досить поширена практика, коли вже досвідчені люди, з певною кількістю запущених
стартапів за плечима, або просто фахівці в якійсь темі перетворюються на менторів. Найчастіше це не
лише підприємці. Корисно, коли ментором стартапа стає людина з великої корпорації, тому що вона
теж приносить дуже цінний досвід.
Припустимо, що ідея стартапу – створювати якийсь досить складний продукт для
корпоративного використання, а клієнтами будуть великі компанії. Припустимо, в цьому стартапі є три
кофаундера, які не дуже уявляють, що хочуть робити, і в кращому випадку працювали у великих
компаніях на середніх позиціях. Вони знайдуть в якості ментора людину, яка є керівником вищої
ланки. Природно, цій людині буде що розповісти і чим допомогти стартапу.
Отже, ментори можуть робити кілька речей. Перше – давати зворотний зв'язок по роботі
команди, обговорювати стратегічні речі та проблеми, або допомагати порадою [5, c. 230].
Друге – ментори, як правило, люди з досвідом і з великою кількістю ділових зв'язків. Наприклад,
згаданий керівник одним дзвінком може організувати зустріч з потенційним клієнтом, що представляє
керівництво великої компанії.
Інвестори – це люди, які перевантажені масою проектів, які до них надходять. Хороший інвестор
починає розмову з компанією, як правило, після того, як йому цю компанію порадили. А ментор може
виступити сполучною ланкою.
Найважливіше, на що дивляться досвідчені інвестори, – це команда. Якщо команда погана, але
вони мають чудову ідею, то, зрозуміло, що при реалізації ідеї все одно будуть проблеми. Тому
інвестор сумнівається, чи брати цей проект. Але якщо не дуже гарна ідея, але над нею плідно
працювала злагоджена команда, то слід обов’язково їх фінансувати.
Досить стандартна ситуація, коли фаундер ще на стадії бізнес-ідеї починає готувати матеріали
для інвесторів і відразу ж шукає собі експертну раду, члени якого будуть виступати для них менторами
і експертами. На Заході таке часто відбувається на перших стадіях. Склад експертної ради може бути
абсолютно різним. Якщо мова про ІТ-проект, там достатньо дві-три людини. Якщо ми говоримо про
проект науковий, то рада експертів може бути величезною.
У більшості акселераційних програм ментори також є основою всього процесу. На сьогодні є
маса онлайн-ресурсів, на яких можна знайти, як пишеться анотація до проекту та як робляться
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презентації. Але гарні акселераційні програми дають доступ до великої кількості менторів, які готові
працювати зі стартапами, причому, як правило, ніхто цим менторам не платить.
Якщо говорити про компенсації менторові, то, зазвичай, його не треба компенсувати ніякими
грошима. Робота з ментором не передбачає того, що він сидить у компанії цілими днями. Звичайно,
мова йде про декілька годин на місяць. Хоча у деяких акселераторах є умова, що ментор повинен
проводити в компанії певний час протягом місяця.
Сьогодні все, що стосується менторства в Україні, перебуває на дуже ранніх стадіях. З одного
боку, є дуже небагато менторів якісних, менторів досвідчених, які готові працювати з командами на
більш-менш адекватних умовах. В Україні найчастіше в якості менторів виступають консультанти,
яким не обов'язково є що дати стартапам. Але головне – вони вимагають грошей за свою роботу, а це
в принципі абсолютно інший підхід.
Вони працюють, по суті, як консультанти та зацікавлені не в тому, щоб компанія якнайшвидше
стала успішною, а в тому, щоб їм довше платили гроші. А це неправильно, враховуючи, що у стартапів
гроші зазвичай – критичний ресурс. Хоча є невелика кількість людей, які готові допомагати і
допомагають багатьом командам. Але знову ж, оскільки їх не так багато і не всі з них афішують свою
менторську діяльність, їх не так легко знайти.
Ще більша проблема полягає у команді. Багато хто не розуміє, що їм потрібні ментори, і не
вміють працювати з менторами. Західні команди знають, що з менторами треба працювати активно.
Якщо щось від ментора хочеш, то повинен про це сказати, а не чекати. Багато ж українських проектів,
навіть якщо і працюють з ментором, то чекають, поки він щось їм запропонує.
При конкретизованій роботі з ментором він готовий допомагати. Треба цінувати його час, тому
що, як правило, це люди достатньо зайняті і у них немає часу на розгляд неконкретних питань.
Висновки з проведеного дослідження. Розглянутий світовий досвід створення й діяльності
бізнес-інкубаторів, залучення до статапів менторів, показав, що у розвинених країнах світу вони стали
неодмінним атрибутом ринкової інфраструктури, ефективним засобом реалізації перспективних
інноваційних підприємницьких ідей і, як наслідок, потужним рушієм соціально-економічного розвитку.
В Україні, незважаючи на своє започаткування, бізнес-інкубаторний рух та менторство не
набули ще значного поширення та ефективності, передусім через відсутність дієвої державної
політики стимулювання розвитку бізнес-інкубаторів, дефіцитність фінансових ресурсів, нерозуміння
багатьма ринковими суб’єктами ролі бізнес-інкубаторів як джерел утворення підприємницького
середовища.
Ми виявили, що в Україні існує проблема із менторством з такої причини: практика менторства
не дуже розвинена, як з боку учасників ринку, так і в планах роботи стартапів з менторами.
Немаловажливим та корисним було б проводити навчальні семінари, публікувати статті, в яких
стартапам пояснювати, як працювати з менторами.
Менторинг завжди переходить у коучинг, але акцентує більше уваги на професійній ролі
людини, ніж на конкретних навичках.
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Степаненко В.В. ЗНАЧЕННЯ МЕНТОРСТВА ТА БІЗНЕС-ІНКУБУВАННЯ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Мета – дослідити досвід функціонування бізнес-інкубаторів та менторства закордоном та в Україні,
охарактеризувати їх значимість для суспільства.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано різні методи і методичні підходи - описовий
метод, аналіз та спостереження. Зокрема: загальнонаукові методи застосовано при обґрунтуванні ролі і значення
бізнес-інкубаторів та вивченні процесу зародження і становлення стартап-інкубаторів; організаційно-економічні
методи – при визначенні сутності і механізму функціонування бізнес-інкубатора.
Результати. Виявлено, що взаємодія малих і великих підприємств дає можливість ефективно поєднати
підприємницьку чутливість і динамічну реакцію малих фірм із менеджментом, комерційними й технічними
навичками і потужностями великих підприємств. В результаті, створюються такі можливості, які за інших умов
залишилися б втраченими і недоступними. Обґрунтовано причини, з яких в Україні існує проблема із менторством
(практика менторства не дуже розвинена, як з боку учасників ринку, так і в планах роботи стартапів з менторами).
Зроблено пропозиції: чому б було корисним проводити навчальні семінари, публікувати статті, в яких стартапам
пояснювати, як працювати з менторами.
Наукова новизна. Виявлено причини повільного розвитку бізнес-інкубаторів в Україні, які, на відміну від
закордонних, характеризуються малодосвідченістю менторів та всіх учасників ринку та обґрунтовано
рекомендації, які допоможуть підвищити потенціал людського капіталу.
Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані у подальших
дослідженнях з розвитку та створення бізнес-інкубаторів в Україні; на заняттях у ВНЗ з теми «Різновиди
стимулювання підприємництва»; а також на факультативних заняттях з економіки для реалізації створення
потужних бізнес-інкубаторів в Україні.
Ключові слова: бізнес-інкубація, менторство, коучинг, мале підприємництво, інновації, індексована
вартість послуг, державна підтримка малого бізнесу.
Stepanenko V.V. VALUE OF MENTORING AND BUSINESS INCUBATION FOR BUSINESS PROMOTION
Purpose – to explore the experience of business incubators and mentoring abroad describe their importance to
society.
Methodology of research. Use descriptive method, analysis and observation. General methods used when
justifying the role and importance of business incubators and the study of the origin and formation process startup
incubators; organizational and economic methods – to determine the nature and mechanism of functioning business
incubator.
Findings. It was found that the interaction of small and large businesses enables effectively combine business
sensitivity and dynamic response of small firms with management, commercial and technical skills and capacities of
large enterprises. As a result, created opportunities that otherwise would have remained lost and inaccessible. Also
grounded reasons that in Ukraine there is a problem with mentoring (mentoring practice is not very well developed, both
by market participants and in terms of start-up mentors). Also the fact why it was useful to hold seminars, publish articles
in which start-ups to explain how to work with mentors.
Originality. It was found reasons for the slow development of business incubators in Ukraine, unlike foreign; little
experience mentors and all participants of the market, as opposed to existing, explains how these recommendations will
help to increase the potential of human capital.
Practical value. The results of research can be used in further research on the development and creation of
business incubators in Ukraine; in the classroom at the university on "Varieties of stimulating entrepreneurship"; as well
as elective courses in economics to implement build powerful business incubators in Ukraine.
Key words: business incubation, mentoring and coaching, small business, innovation, indexed cost of services,
state support for small business.
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Степаненко В.В. ЗНАЧЕНИЕ МЕНТОРСТВА И БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЯ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель – исследовать опыт функционирования бизнес-инкубаторов, менторства и коучинга за рубежом,
охарактеризовать их значимость для общества.
Методика исследования. В процессе исследования использованы различные методы и методические
подходы - описательный метод, анализ и наблюдения. В частности: общенаучные методы применены при
обосновании роли и значения бизнес-инкубаторов и изучении процесса зарождения и становления стартапинкубаторов; организационно-экономические методы - при определении сущности и механизма
функционирования бизнес-инкубатора.
Результаты. Выявлено, что взаимодействие малых и крупных предприятий дает возможность
эффективно совместить предпринимательскую чувствительность и динамическую реакцию малых фирм с
менеджментом, коммерческими и техническими навыками и мощностями крупных предприятий. В результате,
создаются такие возможности, которые при других условиях остались бы потерянными и недоступными.
Обоснованно причины, по которым в Украине существует проблема с менторством (практика менторства не
очень развита, как со стороны участников рынка, так и в планах работы стартапов с менторами). Сделаны
предложения: почему бы было полезным проводить семинары, публиковать статьи, в которых стартапам
объяснять, как работать с менторами.
Научная новизна. Выявлены причины медленного развития бизнес-инкубаторов в Украине, которые, в
отличие от зарубежных, характеризуются малодосвидченистю менторов и всех участников рынка и обоснованы
рекомендации, которые помогут повысить потенциал человеческого капитала.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы в
дальнейших исследованиях по развитию и создание бизнес-инкубаторов в Украине; на занятиях в вузе по теме
«Разновидности стимулирования предпринимательства»; а также на факультативных занятиях по экономике для
реализации создания мощных бизнес-инкубаторов в Украине.
Ключевые слова: бизнес-инкубация, менторство, коучинг, малое предпринимательство, инновации,
индексируемая стоимость услуг, государственная поддержка малого бизнеса.
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АПАРАТ КОНТРОЛЮ АУТСОРСИНГУ ЯК ГОЛОВНИЙ
ОРГАН МЕНЕДЖМЕНТУ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ
АУТСОРСИНГОВИХ ПОСЛУГ
Постановка проблеми. Економічний розвиток і пов'язана з ним конкуренція спонукає суб’єктів
господарювання до освоєння нових інструментів управління, одним з яких стає аутсорсинг [1].
Конкурентні переваги підприємства та подальший їх розвиток значною мірою залежать від
ефективності прийнятих рішень в організаційному, економічному та стратегічному аспектах щодо
аутсорсингу, що дає змогу оптимізувати структуру витрат, підвищувати гнучкість внаслідок
використання вивільненого потенціалу, швидко адаптуватись до зовнішніх умов функціонування та
покращувати економічні результати [2].
Управління аутсорсинговими процесами на практиці – досить складне завдання. Дуже важливим
є постійний контроль за процесом аутсорсингу, який повинен виконувати спеціально створений орган
– апарат контролю аутсорсингу. Саме завдяки йому можливо максимально ефективно впровадити
процес аутсорсингу на підприємстві, мінімізувати можливі ризики, контролювати якість виконуваних
послуг, знизити витрати на реалізацію аутсорсингового проекту.
Зазвичай більшість підприємств, використовуючи аутсорсинг у своїй діяльності, не створюють
спеціальний орган контролю. Розрізнені команди не можуть забезпечити стабільно високу якість
впровадження аутсорсингового проекту. Всі вони очолюються різними людьми, часто практикують
власні підходи до управління. Створення апарату контролю аутсорсингу є головною запорукою успіху
використання аутсорсингу. Саме це і говорить про актуальність даної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях Анікіна Б. А., Бравара Ж.-Л., Клементе С.,
Петрицької О. С., Станьєра П., Стрікленда А. Дж., Хейвуда Д. Б. та ін. було розглянуто аутсорсинг як
фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. В той же час, створенню окремого органу
1
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менеджменту у процесі надання аутсорсингових послуг у працях науковців належної уваги не
надається, чим і обґрунтовується актуальність та вибір даної теми.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування необхідності створення апарату
контролю аутсорсингу як головного органу менеджменту у процесі надання аутсорсингових послуг.
Об’єктом дослідження є апарат контролю аутсорсингу. Предметом є діяльність апарату контролю
аутсорсингу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Етапи реалізації аутсорсингових послуг мають
управлінський аспект. При цьому потрібно розуміти, що менеджмент в даному випадку може носити як
стратегічний, так і оперативний характер. По відношенню до аутсорсингу нам необхідно зробити
розмежування за наступними критеріями (табл. 1).
Таблиця 1
Критерії стратегічного та оперативного менеджменту у процесі використання аутсорсингу
№
з/п

Вид менеджменту

Критерії

1

Рівень розробки

2

Регулярність

3
4

6
7
8

Невизначеність
Кількість
можливих
альтернатив
Структурованість
проблем
Споживана інформація
Тимчасові обмеження
Супідрядність

9
10

Деталізованість
Персонал

11

Необхідність
оцінки

12
13

Інтереси
Ступінь ризику
Джерело : розробка автора

5

Стратегічний
На найвищому рівні управління
компанією
Це безперервний процес, пов'язаний з
появою криз, нових ідей, можливостей і
управлінських ініціатив
Висока

Оперативний
На більш низьких рівнях управління
компанією
Це циклічний процес з
встановленим тимчасовим
графіком
Низька

Більше

Менше

Немає структурованості

Є структурованість

Зовнішня/внутрішня
Тривалий період (5-10 років)

Внутрішня
Короткий період (протягом року)
Тактика формулюється в рамках
прийнятих стратегій і реалізується
для досягнення стратегічних цілей
Висока
Рівень середнього управлінського
персоналу
Важлива для безперервного
процесу діяльності при більш
точних оцінках
Функціональні
Низький

Рішення є основою для прийняття
оперативних заходів
Низька
Рівень вищого керівництва

точності

Важлива для прийняття рішень у
майбутньому, тому оцінки матимуть
велику похибку
Корпоративні
Високий

З урахуванням викладеного матеріалу, етапи використання аутсорсингу групуються не тільки за
стадіями даного виду послуг, але і за різними видами менеджменту. Результати такої систематизації
наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Систематизація етапів використання аутсорсингу за стадіями та видами менеджменту
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Етапи використання аутсорсингу
Мета і завдання аутсорсингу
Визначення принципів управління
Вибір аутсорсингової компанії
Укладання договору про аутсорсинг
Контроль за процесом виконання договору
Відновлення, реструктурування або
завершення договору
Джерело : розробка автора

Стадії аутсорсингу

Вид менеджменту

Переговорний процес

Стратегічний

Виконання договору
Завершення договору

Оперативний

Особливу практичну значущість представляє розробка елементів управління по стадіях
аутсорсингу: переговорний процес, виконання договору, завершення (поновлення) відносин. З
урахуванням вищевикладеного, очевидно, що елементи стратегічного менеджменту повинні
максимально бути присутніми на першому етапі, коли дається загальна установка на подальшу
роботу, в той час як інші стадії аутсорсингу (виконання договору, завершення (поновлення) відносин)
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підпорядковані оперативному менеджменту, де вирішуються поточні питання. Взаємозв'язок
управлінських процедур в ході використання аутсорсингових послуг повинен здійснювати спеціальний
орган – Апарат контролю аутсорсингу (The control apparatus of outsourcing). Основне його призначення
– забезпечення та контроль якості виконуваних послуг, координування спільних дій, спрямованих на
оптимізацію витрат, своєчасне виявлення можливих ризиків і оперативне на них реагування.
Апарат контролю аутсорсингу має єдину управлінську та технологічну платформу зі своїми
процесами, інструментами і знаннями. Він дозволяє компанії скоротити кількість помилок в роботі,
знизити витрати на реалізацію аутсорсингового проекту. Це досягається за рахунок формалізації
процедур. Акумулювання знань і технологій в одному апараті дозволяє ефективно управляти даним
проектом, економити час і грошові кошти. Розрізнені команди, що займаються тестуванням, не можуть
забезпечити стабільно високу якість. Всі вони очолюються різними людьми, часто практикують власні
підходи до управління якістю, спираються на специфічний набір вимог тощо. Та й сама задача
забезпечення якості може мати різні пріоритети в різних проектах. Ще більше проблем виникає при
роботі із зовнішніми підрядниками, які мають свої погляди на стандарти якості. Всі ці недоліки має
компенсувати створення апарату контролю аутсорсингу.
Апарат контролю аутсорсингу має ряд переваг:
− одна незалежна команда керівників і виконавців, яка використовується в кожному новому
проекті. Це дозволяє багаторазово задіяти експертизу одного фахівця замість того, щоб намагатися
створювати її при виникненні будь-якої нової задачі;
− кожного разу можна керуватися одними і тими ж принципами і підходами. До того ж сам апарат
контролю аутсорсингу постійно вдосконалюється, вбираючи в себе передовий досвід управління
якістю та застосовуючи його на практиці;
− використовуючи модель апарату контролю при управлінні взаємовідносинами з аутсорсерами,
замовник може організувати ефективний обмін інформацією – замість того, щоб просто ставити
завдання та контролювати результати їх виконання. Наприклад, команди, що беруть участь у проекті
зі сторін замовника і підрядника, можуть застосовувати єдину базу активів (плани, файли, методики та
ін.) для забезпечення безперервності і повторюваності процесу, прискорення виходу кінцевого
продукту. Кожна робоча група може контролювати якість продукту і, відповідно, нести за це певну
відповідальність;
− крім того, керівники та всі зацікавлені особи здатні контролювати хід виконання проекту та
відповідність результатів початковим вимогам.
Модель апарату контролю аутсорсингу представлена на рис. 1. Його переваги в управлінні
аутсорсинговими послугами не можуть бути досягнуті без відповідної структури, налагоджених
комунікацій та інструментів роботи.
АПАРАТ КОНТОЛЮ АУТСОРСИНГУ
5. Підтримка керівництва

1. Організаційна структура

2. Інфраструктура

3. Методологія

4. Критерії оцінки

Рис. 1. Модель апарату контролю аутсорсингу
Джерело : розробка автора

Дамо деякі коментарі щодо кожного елемента запропонованої моделі.
1. Організаційна структура. Апарат контролю аутсорсингу – це самостійний орган, який
виділяється в окремий підрозділ всередині компанії-замовника. Забезпечення його відносної
незалежності – необхідна умова в послідовності реалізації його функцій. На рис. 2 виділено основні
суб'єкти апарату контролю.
АПАРАТ КОНТРОЛЮ АУТСОРСИНГУ

Замовник

Аутсорсингова компанія

Третя сторона

Рис. 2. Структура апарату контролю аутсорсингу
Джерело : розробка автора

253

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

2. Інфраструктура. Для досягнення поставлених перед апаратом контролю цілей необхідно
створити певну інфраструктуру, яка представляє собою сукупність таких елементів, як працівники
зв'язку, комунікації, обладнання, матеріали, програмне забезпечення та інші засоби.
3. Методологія. Апарат контролю аутсорсингу повинен виробити певну власну методологію
надання аутсорсинових послуг залежно від її специфіки, описати процеси, процедури, засновані на
практиці застосування в минулому. Він може практично застосовувати методику оцінки загального
ефекту аутсорсингу, запропоновану автором, та виносити обґрунтовані рішення щодо початку
переговорів і контролювати весь процес до завершення надання аутсорсингових послуг.
4. Критерії оцінки. Слід розробити спеціальні критерії, на підставі яких буде оцінюватися робота
апарату контролю аутсорсингу керівництвом компанії.
5. Підтримка з боку керівництва. Керівництву повинна бути продемонстрована ефективність
апарату контролю, з тим, щоб дана структура не сприймалася лише як витратна стаття в бюджеті
компанії. Тільки тоді можна буде розраховувати на відповідну підтримку з боку адміністрації.
Управління аутсорсинговими процесами на практиці – досить складна задача. Рішення щодо
використання послуг аутсорсингу зазвичай націлені на реалізацію цілей, що забезпечують ріст і
розвиток компанії. При цьому особливе місце відводиться вибору аутсорсера. При передачі будь-яких
функцій сторонній організації з'являється ризик невиконання вимог, відсутності належної якості або
недостатньої ефективності процесу аутсорсингу. Отже, перед укладенням договору необхідно
попередньо здійснити оцінку та вибір потенційних постачальників аутсорсингових послуг. У
загальному випадку, виходячи зі сформованої практики застосування аутсорсингу, в табл. 3 наведено
систематизовані критерії оцінки та необхідні умови вибору аутсорсера.
Таблиця 3
Критерії оцінки та необхідні умови вибору аутсорсера
Показники

Характеристика
Критерії

Розуміння виконавцем вимог
договору
Загальна вартість або вартість
життєвого циклу послуги
Забезпеченість технічною базою
Управлінські можливості
Технічні можливості
Фінансові можливості
Виробничі
потужності
зацікавленість

і

Категорія
і
масштаб
аутсорсингової компанії
Рекомендації та відгуки
Права на інтелектуальну
власність
Права власності

Наскільки добре виконавець відповідає вимогам змісту робіт за договором
Чи здатний виконавець запропонувати найнижчу загальну вартість
договору
Чи
володіє
аутсорсер
необхідним
обладнанням,
програмним
забезпеченням та ін.
Чи здатний підрядник успішно виконати проект при своєму управлінському
досвіді, чи може він розвинути аутсорсинговий проект
Чи відповідають запропоновані виконавцем технології, методи, рішення і
послуги вимогам нормативно-технічної документації, чи можливо отримати
більш високі результати
Чи володіє аутсорсер необхідними фінансовими ресурсами
Наявність у постачальника послуг необхідних потужностей і зацікавленість
у задоволенні потенційних вимог клієнтів
Умови
Чи відноситься аутсорсер до певної категорії бізнесу (малий, середній,
великий, соціально значуще підприємство та ін.), особливо якщо це
обумовлено в умовах укладання договору
Чи може підрядник надати позитивні відгуки, що підтверджують його
професіоналізм, від своїх попередніх замовників
Чи відстоює аутсорсер права на інтелектуальну власність, яку має намір
використовувати при наданні послуг у рамках договору
Чи заявляє підрядник право на робочі процеси або послуги, які будуть
використані в рамках договору

Джерело : розробка автора

Вибір аутсорсера може бути зроблено як в умовах проведення відкритого конкурсу (тендеру),
так і в ході виконання досліджень цільового сегмента ринку. Об'єктивна оцінка можливостей
аутсорсиногової компанії дозволяє знизити ризик невиконання вимог договору і досягти високої якості
послуг. Після вибору виконавця слід документально визначити права і обов'язки сторін, які
прописуються в договорі.
Розглянемо детальніше правила складання договору (четвертий етап використання аутсорсингу).
Правильно складений договір представляє собою інструмент управління аутсорсером. Він зменшує
ступінь виникнення ризикової ситуації, яка характеризується втратою керованості підрядником, і, як
наслідок, веде до недосягнення цілей процесу, який виступає об'єктом аутсорсингу. В договорі також
може бути обумовлений рівень ефективності та якості наданих послуг. У загальному вигляді в договорі
рекомендується прописувати наступні пункти для аутсорсингової компанії (табл. 4) [3; 4].
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Таблиця 4
Основні положення договору аутсорсингу
№
з/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2
2.1

2.2

2.3

2.4
3

3.1

3.2
4
4.1

Замовник

Виконавець

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Оплатити
послуги
виконавця,
пов'язані
з Дотримувати
сувору
конфіденційність
щодо
виконанням замовлення, відповідно до п. ___ інформації, отриманої від замовника у зв'язку з
Договору
виконанням цього Договору
Своєчасно
забезпечувати
виконавця
всіма
необхідними для виконання ним своїх зобов'язань
Забезпечити виконання замовлення належним
документами та інформацією, а також надавати
чином, в належний термін і належної якості
роз'яснення по суті замовлення за вимогою
виконавця
Надати послуги особисто, а у разі обставин, що
Не поширювати будь-яким способом отримані від
перешкоджають надати послуги особисто, залучати
виконавця відомості без його письмової згоди,
інші спеціалізовані організації для виконання взятих
якщо інше не виходить із суті замовлення
на себе за цим Договором зобов'язань
Забезпечувати виконавця інформацією про діючі в
галузі і на території знаходження та реєстрації
Забезпечити збереження документів
замовника
нормативні
та
інші
акти
адміністративного характеру
Надавати послуги відповідно до вимог до
Сприяти виконавцю для отримання ним за
технологічного процесу, які визначені, наприклад,
письмовим запитом необхідної для проведення
внутрішньою
нормативною
документацією
робіт з Договором інформації від третіх осіб
замовника або іншими документами
Надавати за запитом виконавця в усній або
письмовій формі роз'яснення та пояснення, що Негайно повідомити замовнику про неможливість
стосуються предмета Договору, які виникли у виконання Договору по заявленим критеріям
виконавця
при
виконанні
зобов'язань, ризиків, ефективності та якості
передбачених Договором
ПРАВА
Виконавець має право зупиняти виконання
Припиняти
оплату
наданих
послуг,
якщо
замовлення, якщо замовник не виконує або
виконавець не виконує або неналежним чином
неналежним чином виконує свої зобов'язання за
виконує свої зобов'язання за Договором
цим Договором
Здійснювати контроль за виконанням замовлення,
не втручаючись в область професійної компетенції
Здійснювати контроль за виконанням замовлення
виконавця (моніторинг стану справ апаратом
контролю аутсорсингу)
Призупинити аутсорсинговий проект в разі Призупинити аутсорсинговий проект у випадку
настання ризиків, несумісних з подальшою настання ризиків, не пов'язаних з діяльністю
діяльністю замовника
виконавця
Визначати методи контролю аутсорсингового Визначати методи контролю аутсорсингового
процесу (моніторинг стану справ апаратом процесу (моніторинг стану справ апаратом
контролю аутсорсингу)
контролю аутсорсингу)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У разі невиконання або прострочення наданих
У разі несвоєчасної оплати Виконавець має право
послуг відповідно до п. ___ Договору Замовник має
вимагати від Замовника виплати пені в розмірі
право вимагати від Виконавця виплати пені в
___% від суми замовлення, за кожен день
розмірі ___ % від суми замовлення, за кожен день
прострочення, але не більше ___% від суми, що
прострочення, але не більше ___% від суми, що
підлягає сплаті Замовником
підлягає сплаті Замовником
У разі незабезпеченості умов для якісного
У разі надання послуг незадовільної якості (додаток
виконання
аутсорсингових
послуг
замовник
за якістю послуг) виконавець сплачує штраф у
сплачує штраф у розмірі ___% від суми
розмірі ___% від суми замовлення
замовлення
КРИТЕРІЇ ПРИЙОМУ
Прийняв
Джерело : розробка автора

Виконав

Далі розглянемо взаємозв'язок етапів використання аутсорсингу в процесі підписання договору
з трьома основними показниками: ризики (risks), ефективність (effectiveness) і якість (quality), які є
складовими при оцінці загального ефекту аутсорсингових послуг (ТЕО). Зробимо спочатку акцент на
управлінні ризиками при використанні аутсорсингових послуг. Зазначимо, що кількісна оцінка ризиків
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важлива на первісній стадії – при прийнятті рішення на користь аутсорсингу. Однак на етапі
застосування аутсорсингу виникає необхідність управляти ними.
Управління ризиками є системою процедур і дій, які дозволяють з мінімальними витратами
аналізувати, вивчати, знаходити, оцінювати, спостерігати і усувати ризики (або пом'якшувати їх
наслідки) [5].
Оскільки завжди будуть існувати відомі і невідомі ризики, організація повинна їх ідентифікувати,
визначити можливо більшу кількість цих ризиків для того, щоб спланувати управління ними. На рис. 3
представлено схему управління ризиками.
1. Прогноз ризиків

2. Ідентифікація факторів ризику

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

5. Моніторинг і контроль
ризику

3. Оцінка ризиків

4. Планування реагування на ризики

Рис. 3. Схема управління ризиками в процесі аутсорсингу
Джерело : розробка автора

До процесу управління ризиками відносять:
1. Прогноз ризиків – діяльність з управління ризиками проекту, включає набір методів, засобів
організації управління ризиками, які розробляє в кожному конкретному випадку апарат контролю
аутсорсингу.
2. Ідентифікація факторів ризику – визначення ризиків, здатних вплинути на проект, і
документування їх характеристик.
3. Оцінка ризиків – якісний і кількісний аналіз ризиків у період використання аутсорсингового
проекту у двох тимчасових інтервалах: 1) в період підписання договору (потенційні ризики:
технологічного характеру та компетентності аутсорсера); 2) у період використання аутсорсингу (їх
фактичний прояв).
4. Планування реагування на ризики – розробка заходів, що забезпечують мінімізацію
ймовірності і ослаблення негативних наслідків ризикових подій при загальному підвищенні ймовірності
успішного завершення проекту.
5. Моніторинг та контроль ризику – моніторинг настання ризикових подій, визначення нових
(можливих) ризиків, виконання плану з управління ними в процесі реалізації проекту, а також оцінка
ефективності дій по їх мінімізації.
Другим показником ТЕО, який має інформаційну основу і попередній аналіз, виступає
управління ефективністю. Він представляє собою сукупність інтегрованих циклічних процесів
управління та аналізу з метою підвищення результативності діяльності компанії і поліпшення її
конкурентних переваг. В умовах сформованої глобальної економічної кризи, коли практично
неможливо прогнозувати зміну ставки дисконтування та з метою економії витрат на розрахунки з
використанням «динамічних» методів, доцільно порівнювати два показники: собівартість утримання
внутрішнього підрозділу (СС) і вартість аутсорсингу (СО). Конкретний вид менеджменту буде
визначатися при різних варіантах співвідношень зазначених показників (табл. 5).
Таблиця 5
Визначення виду менеджменту за різних комбінаціях СС та СО
№
з/п

Собівартість
внутрішнього
підрозділу (витрати
замовника – СС)

Вартість послуг
аутсорсингової
компанії (СО)

Прийняття
рішень на
користь
аутсорсингу

1

СС=СО

Так

2

СС>CO

Так

3

CC<CO

Ні або Так

Менеджмент
Переговори щодо мінімізації витрат на
аутсорсинг за основними статтями
Підписання договору з даного пункту
1) За умови подальшої мінімізації витрат
вартості аутсорсингу;
2) Передача тільки частини функцій на
аутсорсинг при дотриманні вимог якості

Джерело : розробка автора

Не викликає сумнівів у користі аутсорсингових послуг другий випадок на наведеній схемі
(СС>СО). При цьому формулюється позитивне твердження про необхідність та економічну доцільність
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використання послуг зовнішньої компанії. Відповідне рішення вноситься в договір. Потрібні додаткові
зусилля сторін у переговорному процесі в першому варіанті (СС=СО). Можна не піднімати питання про
зниження вартості аутсорсингу, якщо ризикованість проекту низька при потенційно високій якості. В
іншому випадку компанія-виконавець має піти на зниження своєї ціни, якщо з її уявлень даний договір
для неї необхідний.
Третій випадок порівняння собівартості витрат і вартості послуг тільки за даним критерієм не є
позитивним для запуску проекту в справу (СС<СО). Він сам по собі може стати останнім пунктом
переговорів, якщо додатково не буде залучена інформація про ризики проекту та його можливій
якості. Останні умови необхідні для продовження переговорів. В якості експерименту для організаціїзамовника пропонується використовувати частковий аутсорсинг. До того ж виконавець може піти на
зниження своєї ціни. Підсумки переговорів можуть бути такі: 1) зменшується ціна аутсорсингу; 2) вона
залишається без зміни, якщо досягаються угоди між сторонами щодо ризиків та якості послуг.
У сучасних умовах стану економіки найпоширенішим способом управління ефективністю є
мінімізація витрат [6]. Однак не слід його розглядати як єдиний спосіб її підвищення, оскільки
досягнення стратегічних цілей компанії залежить від багатьох факторів. Управління ефективністю
аутсорсингових послуг необхідно нерозривно пов'язувати з їх якістю. Замовнику і аутсорсеру потрібно
знайти оптимальний варіант спільної співпраці, коли мінімізовані витрати, а послуги надаються з
належною якістю. Тільки в такому співвідношенні можливо подальше перспективне співробітництво.
Процес управління якістю у сфері обслуговування розглядається як складова частина всієї
діяльності з надання послуги. Він повинен гарантувати постійну її відповідність вимогам специфікацій і
повністю задовольняти запити замовника аутсорсингу [1]. Це може бути досягнуто шляхом контролю
за показниками процесу надання послуги і необхідним коригуванням діяльності, яка дозволить
підтримувати їх в межах встановлених допусків. У системах якості виділяються наступні компоненти,
які підлягають постійному контролю:
− планування процесу управління якістю на всіх стадіях аутсорсингових послуг;
− затвердження нормативно-технічної документації (специфікацій);
− розподіл відповідальності за надання послуги;
− оцінка та облік рівня задоволення користувача.
Система управління якістю аутсорсингових послуг повинна бути диференційована за стадіями
здійснення. Таке угрупування виконано в табл. 6.
Таблиця 6
Система управління якістю аутсорсингових послуг за стадіями здійснення
Елементи системи якості

Стадії аутсорсингу

Якість людського фактору аутсорсера
Якість речовинного фактору аутсорсера
Затвердження науково-технічної документації
Підвищення кваліфікації персоналу
Розподіл відповідальності за якість послуг за сторонами договору
Поточний моніторинг якості послуг
Фактична оцінка якості наданих послуг
Встановлення заходів відповідальності за якість послуг за сторонами договору
Настання відповідальності за незадовільну якість послуг
Джерело : розробка автора

Переговорний процес

Виконання договору

На стадії переговорного процесу апарат контролю аутсорсингу проводить оцінку потенційної
якості аутсорсингової компанії, використовуючи метод експертних оцінок. Отримання високих
параметрів на цьому етапі вже в певній мірі гарантує якісність виконання всієї послуги в цілому.
Надання користувачу аутсорсингової послуги припускає затвердження специфікації
(нормативно-технічної документації) на способи надання послуги, контроль за її дотриманням і
корекцію процесів при виникненні відхилень. В цьому зв’язку діяльність з управління якістю включає
постійне спостереження та контроль за процесом на всіх етапах надання послуги для попередження
небажаних явищ, у тому числі випадкових і систематичних помилок і незадоволеності замовника. Етап
переговорів також повинен обов'язково торкнутися проблем розподілу відповідальності за
незадовільну якість послуг. Заходи в цьому відношенні прописуються в договорі. При цьому можливі
такі
варіанти:
1) відповідальність
повністю
покладається
на
аутсорсингову
компанію;
2) відповідальність розподіляється між виконавцем і замовником послуг.
Обов'язковим елементом впровадження системи якості аутсорсингових послуг є розробка
матриці розподілу відповідальності персоналу за забезпеченням якості послуг і на цій основі перегляд
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посадових інструкцій персоналу і положень про відділи (підрозділи) підприємства. Крім визначення
відповідальних осіб за дотриманням параметрів якості, необхідно встановити також чіткі заходи за
неналежне його виконання. Для аутсорсингової компанії це може бути система штрафів, зниження
ціни послуги тощо. В ході виконання договору апарат контролю аутсорсингу проводить поточний
моніторинг відповідності якості послуг виробленим технічним умовам і затвердженим специфікаціям,
своєчасно виявляючи і усуваючи всі недоліки.
Кінцева оцінка послуги проводиться на етапі безпосереднього договору між замовником і
аутсорсером, що дозволяє останньому скласти об'єктивну думку про якість послуги. Процес
управління якістю в сфері аутсорсингових послуг розглядається як складова частина діяльності з їх
надання, причому надійно гарантує постійну відповідність послуги вимогам специфікацій і повне
задоволення запитів користувача [7; 8]. Для вирішення такого завдання апарат контролю аутсорсингу
або безпосередньо сам замовник дає фактичну оцінку виконання послуг. Високі оцінки припускають
продовження роботи з даною аутсорсинговою компанією, якщо подібні зв'язки передбачаються в
перспективі. Низька фактична якість, навпаки, сприятиме завершенню відносин з цим аутсорсером.
Причому використовується конкретний захід впливу за невиконання даного пункту договору.
Висновки з проведеного дослідження. Перш ніж впроваджувати аутсорсинг на підприємстві,
бажано створити спеціальний орган, який буде управляти всім процесом аутсорсингу – апарат
контролю аутсорсингу. Він має ряд переваг, а саме: незалежну команду керівників та виконавців, яка
використовується в кожному новому проекті; кожного разу можна користуватися одними і тими ж
принципами і підходами; всі зацікавлені особи мають змогу контролювати хід виконання проекту, а
також замовник може організувати ефективний обмін інформацією, замість того, щоб просто ставити
завдання та контролювати результати їх виконання. Апарат контролю аутсорсингу уповноважений
забезпечити та контролювати якість виконуваних послуг, координувати спільні дії, спрямовані на
оптимізацію витрат, своєчасно виявляти можливі ризики і оперативно на них реагувати.
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Тропіцина Ю.С. АПАРАТ КОНТРОЛЮ АУТСОРСИНГУ ЯК ГОЛОВНИЙ ОРГАН МЕНЕДЖМЕНТУ У
ПРОЦЕСІ НАДАННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ПОСЛУГ
Мета – обґрунтування необхідності створення апарату контролю аутсорсингу як головного органу
менеджменту у процесі надання аутсорсингових послуг.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених,
законодавчі та нормативні акти України. В процесі роботи були використані загальнонаукові та спеціальні методи.
Діалектичний – дозволяє об’єктивно розглянути необхідність та переваги створення апарату контролю
аутсорсингу. Метод індукції використано при наведенні критеріїв стратегічного та оперативного менеджменту.
Метод дедукції застосовано при створенні основних положень договору аутсорсингу. Методи аналізу та синтезу –
при створенні моделі апарату контролю аутсорсингу, при розробці критеріїв оцінки вибору аутсорсера та ін.
Методи формальної логіки та систематизації використано в процесі написання наукової статті.
Результати. Запропоновано критерії стратегічного та оперативного менеджменту у процесі використання
аутсорсингу. Систематизовано етапи використання аутсорсингу за стадіями та видами менеджменту. Створено
модель апарату контролю аутсорсингу. Вона складається з п’яти елементів (організаційна структура,
інфраструктура, методологія, критерії оцінки, підтримка керівництва). Розглянуто структуру апарату контролю
аутсорсингу. Наведено критерії оцінки та необхідні умови вибору аутсорсера.
Наукова новизна полягає в пропозиції створення апарату контролю аутсорсингу, що дає змогу
забезпечити контроль якості виконуваних послуг, координувати спільні дії спрямовані на оптимізацію витрат,
своєчасно виявляти можливі ризики і оперативно на них реагувати.
Практична значущість. Апарат контролю аутсорсингу дозволяє підприємству скоротити кількість помилок
в роботі, знизити витрати на реалізацію аутсорсингового проекту. Акумулювання знань і технологій в одному
апараті дозволяє ефективно управляти аутсорсинговим проектом, економити час і грошові кошти.
Ключові слова: апарат контролю аутсорсингу, аутсорсер, аутсорсинг, договір, менеджмент, послуга,
управління ризиками.
Tropitsyna Yu.S. APPARATUS FOR THE CONTROL OF OUTSOURCING AS THE MAIN BODY OF
MANAGEMENT IN THE PROCESS OF PROVIDING OUTSOURCING SERVICES
Purpose. The aim of the article is the substantiation of necessity of the creation of apparatus for the control of
outsourcing as the main body of management in the process of providing outsourcing services.
Methodology of research. The theoretical basis of research is the scientific works of domestic scientists,
legislative and normative acts of Ukraine. General scientific and special methods were used in the research process. The
dialectical method – allows you to consider objectively the necessity and advantages of the creation of apparatus for the
control of outsourcing. The method of induction was used by hovering criteria of strategic and operational management.
Deduction method was used in the creation of the main provisions of outsourcing contract. Methods of analysis and
synthesis were used for creating the model of apparatus for the control of outsourcing, in the development of criteria for
evaluating selection of the outsourcer and others. Methods of formal logic and systematization were used in the process
of writing a scientific article.
Findings. It has been proposed the criteria of strategic and operational management in the process of using
outsourcing. The stages of using outsourcing by stages and types of management have been systematized. The model
of apparatus for control of outsourcing has been created. It consists of five elements (organizational structure,
infrastructure, methodology, evaluation criteria and management support). The structure of the control apparatus of
outsourcing has been considered. An evaluation criteria and necessary conditions of choice of outsourcer were
presented.
Originality. Scientific novelty consists in the proposal of the creation of apparatus for the control of outsourcing
that allows providing quality control of services performed, coordinating joint actions aimed at optimizing costs, promptly
identifying risks and respond to them quickly.
Practical value. Apparatus for the control of outsourcing allows the enterprise to reduce the number of errors in
the work, reduce the cost for the implementation of the outsourcing project. Accumulation of knowledge and technology
in one device allows you to manage effectively by outsourcing projects and save time and money.
Key words: apparatus for the control of outsourcing, outsourcer, outsourcing, contract, management, service,
risk management.

259

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тропицына Ю.С. АППАРАТ КОНТРОЛЯ АУТСОРСИНГА КАК ГЛАВНЫЙ ОРГАН МЕНЕДЖМЕНТА В
ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ
Цель – обоснование необходимости создания аппарата контроля аутсорсинга как главного органа
управления в процессе предоставления аутсорсинговых услуг.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных
ученых, законодательные и нормативные акты Украины. В процессе работы были использованы общенаучные и
специальные методы. Диалектический – позволяет объективно рассмотреть необходимость и преимущества
создания аппарата контроля аутсорсинга. Метод индукции использовано при приведении критериев
стратегического и оперативного менеджмента. Метод дедукции применен при создании основных положений
договора аутсорсинга. Методы анализа и синтеза – при создании модели аппарата контроля аутсорсинга, при
разработке критериев оценки выбора аутсорсера и др. Методы формальной логики и систематизации
использовано в процессе написания научной статьи.
Результаты. Предложены критерии стратегического и оперативного менеджмента в процессе
использования аутсорсинга. Систематизированы этапы использования аутсорсинга по стадиям и видам
менеджмента. Создана модель аппарата контроля аутсорсинга. Она состоит из пяти элементов
(организационная структура, инфраструктура, методология, критерии оценки, поддержка руководства).
Рассмотрена структура аппарата контроля аутсорсинга. Приведены критерии оценки и необходимые условия
выбора аутсорсера.
Научная новизна заключается в предложении создать аппарат контроля аутсорсинга, который позволяет
обеспечить контроль качества выполняемых услуг, координировать совместные действия направлены на
оптимизацию расходов, своевременно выявлять возможные риски и оперативно на них реагировать.
Практическая значимость. Аппарат контроля аутсорсинга позволяет предприятию сократить количество
ошибок в работе, снизить затраты на реализацию аутсорсингового проекта. Аккумулирование знаний и
технологий в одном аппарате позволяет эффективно управлять аутсорсинговым проектом, экономить время и
денежные средства.
Ключевые слова: аппарат контроля аутсорсинга, аутсорсер, аутсорсинг, договор, менеджмент, услуга,
управление рисками.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин вітчизняної економіки змінюється
погляд на організацію виробничих систем. Нові підходи щодо організації діяльності підприємств в
умовах конкуренції враховують максимальну кількість показників змінного середовища.
Найважливішим є вдосконалення організації виробництва з урахуванням маркетингового аспекту,
оскільки маркетингова політика визначає ефективність та результативність роботи підприємства, а
управління маркетинговою діяльністю є важливим елементом розвитку підприємства загалом.
Незважаючи на всеосяжність теоретичних розробок в організації та управлінні маркетингом в усіх
сферах господарювання, завжди залишаються невичерпаними проблеми впровадження та
використання його основних елементів, в тому числі і на підприємствах м’ясопереробної галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційним аспектам маркетингового
забезпечення підприємств присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед
зарубіжних дослідників варто виділити І. Ансоффа, Г. Армстронга [8], В. Вонг, П. Діксона,
Дж. Р. Еванса, Ф. Котлера, М. Портера, Д. Сондерса. Серед вітчизняних науковців – це
Л. В. Балабанова [1], С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчук, Н. П. Гончарова, Л. В. Григор’єва [2],
С. В. Ковальчук, В. В. Липчук [9], О. С. Петрицька [4], А. О. Старостіна та багато інших вчених. Одним
із визначальних факторів, що обумовлюють ефективність маркетингової діяльності підприємств вчені
визнають саме організацію структури управління. Питанням управлінням маркетинговою діяльністю
висвітлено в працях таких вчених, як: І. А. Гоголь, М. І. Лобанов, О. М. Маклакова [5], М. Й. Малік,
О. Ю. Могилевська,
О. М. Онищенко,
В. В. Писаренко,
П. Т. Саблук,
М. П. Сахацький [11],
М. Ф. Соловйов, В. В. Юрчишин. Дослідення в сфері маркетингу м’ясопереробних підприємств
проводили О. Ф. Мигаль, І. П. Романенко, О. О. Рудич, Л. М. Сакун та ін. Проте питання організації
∗
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маркетингової діяльності м’ясопереробних підприємств потребують подальшого вивчення, особливо в
контексті нестабільного ринкового середовища.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз процесу управління маркетинговою діяльністю
м’ясопереробних підприємств, формування моделі організації маркетингової діяльності в залежності
від розмірів підприємства, обґрунтування необхідності створення служб маркетингу як важливого
елементу функціонування підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток підприємств м’ясопереробної галузі в
сучасних умовах має базуватись на формуванні довготривалих конкурентних перервах, адже
важливою характеристикою товарного ринку, що враховується суб'єктами ринку при формуванні своїх
стратегій розвитку, є стан конкурентного середовища, що представляє собою сукупність ринкових сил
і факторів, що визначають функціонування господарюючих суб'єктів регіональної економіки [3]. В
умовах конкуренції на ринку м'ясопродуктів, перевагу одержують лише ті підприємства, які будують
свою діяльність на основі інформації про споживачів та орієнтації на них, а це передбачає проведення
всебічних маркетингових досліджень, управління товарами та ціноутворенням, організацію
ефективного збуту та його стимулювання. Отже, зростає роль впровадження маркетингового підходу
та інформаційних систем, покликаних формувати стратегічно правильні управлінські рішення. На
ринку м'яса й м'ясопродуктів західного регіону, як правило, діють кілька великих підприємств, які
поставляють на ринок більшу частину продукції, і численні дрібні й середні м'ясокомбінати, міні-цехи.
Концепція стратегії управління діяльністю в кожному з них повинна вироблятися з урахуванням
співвідношення малого, середнього й великого бізнесу на цьому ринку.
На підприємстві будь-якого розміру, та статусу маркетингу в його господарській діяльності
важливим є дослідження та формування маркетингового потенціалу діяльності підприємства, адже на
кожному рівні підприємство володіє певним економічним в тому числі і маркетинговим потенціалом.
Маркетинговий потенціал підприємства це сукупність потенціалів, що представляють собою ступінь
готовності маркетингових ресурсів, організаційного механізму маркетингу і спроможності досягнення
необхідних маркетингових результатів [1].
Складність ідентифікації можливостей внутрішніх ресурсів підприємств спонукає керівників
підприємств щільно розглядати альтернативні джерела розвитку, в першу чергу за допомогою
маркетингового потенціалу. Використання маркетингового потенціалу через уточнення його сутності
дає можливість підприємству підвищити ефективність використання ресурсів підприємства задля
досягнення корпоративних цілей та зміцнення ринкових позицій.
Реалізація маркетингового потенціалу відбувається в постійно змінюваних ринкових та
господарських умовах, що вимагає постійного моніторингу та швидкого пристосування до них.
Формування потенціалу вимагає, на нашу думку, проходження загальних послідовних етапів, це:
− структурний аналіз господарської діяльності поточного періоду та оцінка динаміки змін;
− визначення основних ринкових позицій, стратегічних векторів руху;
− збір, аналіз та обробка інформаційних потоків з метою формування системи інформаційного
супроводу процесу формування маркетингового потенціалу підприємства [2, c. 58];
− власне формування основних елементів маркетингового потенціалу та стратегії його
реалізації.
Сьогодні переважна більшість підприємств м’ясопереробної галузі функціонують без відділу
маркетингу, основним генератором маркетингових ідей та рішень на яких є керівний апарат або ж ці
функції паралельно виконуються відділом збуту. Перешкодами на шляху впровадження маркетингу на
м’ясопереробних підприємствах є:
− вплив власників фірми та їх психологічні бар’єри щодо розуміння необхідності створення
відділу маркетингу, або залучення кваліфікованих маркетологів;
− брак коштів на організацію маркетингових заходів, що тягне за собою проблеми
розорганізованості ресурсної бази;
− неможливість створення служби маркетингу через реорганізацію структури апарату
управління;
− недосконале законодавче регулювання діяльності підприємств та регулювання в галузі
маркетингового забезпечення;
− тіньова діяльність підприємств чи тіньові операції в процесі діяльності фірм;
− недостатність інформаційного забезпечення щодо потреб, вимог та умов ринку;
− низький рівень практики впровадження нових технологій, комп’ютеризованих інформаційних та
виробничих систем.
Підприємства, котрі використовують у своїй діяльності елементи маркетингу теж стикаються з
низкою проблем в процесі організації та управління маркетинговою діяльністю, що можуть бути
пов’язані з:
− відсутністю стратегічного бачення розвитку маркетингу керівниками підприємства;
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− нерозумінням місця і ролі маркетингової політики [4, c. 163];
− низьким рівнем інформаційного забезпечення системи управління;
− обмеженістю бюджету на розвиток маркетингу на підприємстві;
− неналежним зв'язком між підрозділами підприємства;
− низьким рівнем кваліфікованості та компетентності працівників маркетингової служби;
− недостатньою кількістю кадрів апарату управління маркетингом;
− складністю
визначення
ефективності
маркетингових
заходів
за
стандартними
показниками [5, c. 82–83] та відстроченість результату від впровадження;
− невідповідністю вітчизняним та міжнародним стандартам якості продукції та недотриманням
основних вимог щодо виробництва та збуту продукції.
З метою розв’язання названих проблем, підприємства потребують прийняття ґрунтовних та
послідовних рішень стосовно організації маркетингових служб на підприємствах та ефективної
організації маркетингової діяльності у них.
Методичні засади маркетингу у сфері м’ясопереробки є дуже важливими, оскільки дохід та
прибуток підприємства безпосередньо залежить від його маркетингової діяльності, а саме об’єктивного
визначення потреб споживачів, ефективного задоволення цих потреб, організації збуту продукції та ін.
Сьогодні, з розвитком конкуренції на ринку торгівлі, маркетингова діяльність стає основною складовою
діяльності підприємства усіх його організаційних форм за видами та розмірами. Реалізація
маркетингового процесу залежить від функціонального наповнення і розмірів підприємства.
Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні” передбачено поділ суб’єктів господарювання на малі, середні, великі та мікропідприємства,
відштовхуючись від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності. Суб’єктами
мікропідприємництва визнають фізичні та юридичні особи, зареєстровані у встановленому законом
порядку, середня кількість працівників яких за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб
та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену
за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами малого підприємництва визначають аналогічні фізичні та юридичні особи, у яких
середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід
від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.
У суб’єктів великого підприємництва відповідні показники становлять більше 250 осіб
працівників та вище 50 млн. євро за доходом від будь-якої діяльності. Що стосується середнього
підприємництва, то ними слід вважати усі інші підприємства [6].
Сутність ринку м’ясних виробів можна визначити як цілісну, відкриту організаційно-економічну
систему, що розвивається під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища та
складається із сукупності підприємств, які беруть участь у виробництві, переробці, зберіганні,
транспортуванні та реалізації такої продукції.
Розглянемо моделі маркетингового процесу для підприємств різних розмірів (рис. 1, рис. 2,
рис. 3), які мають бути організовані не залежно від наявності маркетингового відділу, адже
маркетинговий процес та його основні заходи - це діяльність, яка має місце на кожному підприємстві,
не зважаючи на те, чи вживається до цієї діяльності приставка “маркетинг”, різниця лише в правильній
організації та необхідному управлінні цими процесами. Модель розроблена для узагальнення процесу
діяльності та формування на його основі необхідного плану дій щодо управління підприємством та
формування маркетингового вектору дій.
Маркетинг для малого підприємства – це система організації його діяльності з використанням
лише базових маркетингових заходів. Звісно, не можна стверджувати про повне ігнорування
маркетингу, але більшість малих підприємств використовують лише окремі його інструменти
(головним чином різні види реклами власних товарів або послуг).
Середні підприємства відзначаються більш організованішим процесом маркетингових дій, проте
класичних відділ маркетингу, який займається систематизацію усіх необхідних процесів все таки
відсутній. Основні функції покладені на відділ збуту, решта розпорошені між іншими відділами.
Особливістю малих та середніх підприємств доволі часто є брак ресурсів, що ставить перед
ними дуже серйозне завдання – підхід до вибору маркетингових інструментів повинен бути
відповідальним і продуманим до дрібниць. Тут потрібно мінімізувати ймовірність скоєння помилок,
інакше наслідки можуть досить сильно вплинути на фінансове здоров’я компанії.
Зазвичай, керують малими та середніми підприємствами самі засновники, або призначені близькі
їм особи. Тому за все, що відбувається в компанії вони відчувають особисту відповідальність. Це
створює проблеми у делегуванні повноважень для прийняття рішень стосовно маркетингу фахівцям у
цій галузі і призводить до затримки у розвитку. На відміну від великих компаній, в малих і середніх
керівники нерідко вважають обов’язковим приймати участь у вирішенні повсякденних, оперативних
питань. Вихід з даної ситуації може бути або створення відділу маркетингу з відповідними
повноваженнями, або співпрацю з одним із маркетингових агентств. Як правило, фахівці, які там
працюють, володіють і досвідом, і необхідними знаннями, що має допомогти усунути ефект недовіри.
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Рис. 1. Маркетинговий процес діяльності малих підприємств.
Джерело: розроблено автором
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Рис. 2. Маркетинговий процес діяльності середніх підприємств.
Джерело: розроблено автором
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Рис. 3. Маркетинговий процес діяльності великих підприємств
Джерело: розробка автора

У більшості невеликих компаній маркетингова діяльність здійснюється на тактичному та
оперативному рівні. Це означає, що підприємці в основному живуть сьогоднішнім днем – збільшити
продажі і подумати, що робити далі. Але навіть на цьому рівні спостерігається певна плутанина і не
завжди правильне застосування різних маркетингових інструментів. Хаотичне використання
тактичного та оперативного маркетингу дозволяє фірмі вирішувати бізнес завдання, які актуальні
тільки сьогодні, але не дозволяє компанії розвиватися і нарощувати свій потенціал. З цього випливає,
що компанії, які не дбають про збільшення своєї конкурентоспроможності, стають дуже вразливими
для конкурентів.
Великі підприємства мають можливість здійснювати масове стандартизоване виробництво та
розширювати сфери діяльності (диверсифікацію). Однак це знижує гнучкість їхньої діяльності. Саме
тому великі підприємства найбільше потребують організації повного процесу маркетингу з усіма
необхідними йому елементами.
Для вирішення глобальних питань, що пов’язані зі специфікою діяльності в галузі, та виходячи з
передумов використання маркетингу у діяльності підприємства можна визначити вагомі аргументи
щодо необхідності створення маркетингових служб на м’ясопереробних підприємствах [7, с. 19-21].
Впровадження підприємствами маркетингово-орієнтованої організаційної структури дозволяє
оптимізувати зв’язки між службами і структурними підрозділами підприємства та уникати дублювання
функцій і протиріч між ними, використовувати маркетингові інструменти дослідження ринку [8, с. 301].
Доволі складним є питання щодо визначення кількісного складу служби маркетингу, адже на такі
рішення впливає низка факторів, які стосуються як внутрішньо-організаційного складу підприємства,
так і факторів зовнішнього впливу. Кожне підприємство формує свою нормативну базу та посадові
інструкції щодо роботи та кваліфікації працівників служби маркетингу.
Сформулюємо загальне завдання організації маркетингової діяльності як максимальне
задоволення потреб ринку шляхом оволодіння вигідним конкурентним становищем в результаті
підвищення ефективності господарської діяльності на основі максимізації виробництва та мінімізації
витрат, що піддаються вдосконаленню. Управління маркетингом – це організований процес реалізації
опрацьованих планів й інших маркетингових концепцій в реальних умовах діяльності підприємства.
Цей процес включає планування, організацію, реалізацію на практиці та контроль за проведенням
заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення та підтримку вигідних обмінів з цільовими
споживачами з певною метою (одержання прибутку, зростання обсягів збуту, розширення частки
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ринку тощо) [9, с. 215].
На сьогодні сформульовано таке поняття, як “ринкова собівартість”, що передбачає підрахунок
витрат на виробництво продукції, визначених за ринковими цінами, обумовлена специфікою оцінки
головних складових: оплати праці і матеріальних витрат, бо для сільськогосподарських підприємств
властиве значне виробниче споживання власної продукції [10, с. 21].
Процес маркетингової діяльності повинен здійснюватися у такому порядку, коли підрозділ
сільськогосподарського підприємства, що займається виробництвом продукції, інформує маркетингову
службу про обсяги і структуру товарного асортименту продукції, а її співробітники інформують
виробничі підрозділи про тенденції розвитку кон’юнктури ринку, купівельні потреби, можливі обсяги
реалізації і пропоновані ціни різних сегментів ринку. По мірі надходження товарних партій продукції її
направляють на реалізацію, а цим процесом в господарстві займаються служби збуту. Їх організація
зводиться лише до деяких змін в структурі управління і включення нових функцій, які виконують
співробітники цієї служби. Вважаємо, що повинні бути створені зовсім нові та змінені маркетингові
структури, які би здійснювали всебічне вивчення ринку. Цей практично функціональний принцип
доцільно використовувати при створенні маркетингової служби, що дозволить в одному підрозділі
(службі маркетингу) працювати фахівцю з постачання і збуту та маркетологу [11, с. 96].
Досвід розвинених країн свідчить, що крупні підприємства, штат маркетингової служби яких
доволі значний, не функціонують у своїй маркетинговій діяльності ізольовано, тільки за рахунок
власних сил, а навпаки звертаються за допомогою до спеціалізованих акредитованих маркетингових
компаній, дослідних організацій, консультантів та центрів маркетингових досліджень та ін. в
проведенні незалежних фундаментальних маркетингових досліджень за сучасними технологіями та з
використанням спеціальних дослідних методик, що мають вузький або специфічний характер та
спектр використання.
Висновки з проведеного дослідження. Лише інтеграція дослідницької, виробничої та
маркетингової діяльності в систему менеджменту підприємств забезпечить результативність та
конкурентоспроможність м’ясопереробних підприємств. В умовах ринку об’єктивно постає необхідність
розробки саме технології маркетингу. Передумови результативної діяльності підприємств повинні
формуватись до початку виробничого циклу, особливо на підприємствах сільськогосподарської сфери,
яким притаманне нестабільне ринкове середовище і маркетинг яких має несистемний характер. Це
створило передумови до дослідження маркетингової діяльності на м’ясопереробних підприємства в
залежності від розмірів підприємства, адже цей процес має відмінні риси. Сформульовані основні
умови щодо створення маркетингових служб, ефективність яких можлива тільки при всебічному
вивченні ситуації, що склалася та тісної співпраці з всіма структурними підрозділами підприємствами.
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Ковбас І. М.
ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Мета - аналіз управління маркетинговою діяльністю м’ясопереробних підприємств, формування моделі
організації маркетингової діяльності в залежності від розмірів підприємства, обґрунтування необхідності
створення служб маркетингу як важливого елементу функціонування підприємства.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених за
досліджуваною проблемою, законодавчі та нормативні акти України. В процесі роботи були використані
загальнонаукові методи, зокрема: методи формальної логіки, систематизації і узагальнення та монографічний
метод - для визначення особливостей формування маркетингово-орієнтованої системи управління
підприємством; абстрактно-логічний метод - для розробки моделі маркетингової діяльності. Інформаційною
базою для досліджень стала офіційна інформація, дані мережі Internet, власні аналітичні розрахунки.
Результати. Розкрито основні функції управління маркетингом в умовах сучасності. Визначено основні
складові процесу створення організаційної бази маркетингової діяльності. Виявлено основні проблеми, пов’язані
зі створенням та функціонуванням маркетингового відділу на сучасних підприємствах. Проаналізовано сучасний
стан організації маркетингової діяльності на малих, середніх і великих підприємствах. Визначено особливості
різних організаційних структур маркетингової діяльності й низку проблем, які потребують негайного вирішення.
Сформовано основні підходи до організації маркетингового процесу в залежності від розмірів підприємства.
Наукова новизна. Розроблено модель маркетингового процесу для малих, середніх та великих
підприємств, в якій обґрунтовано основні підходи до організації маркетингового процесу в залежності від розмірів
підприємства.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних
проблем щодо вдосконалення маркетингової діяльності м’ясопереробних підприємств
Ключові слова: управління, маркетингова діяльність, м’ясопереробні підприємства, управління
маркетингом, маркетинговий процес, маркетингова служба.
Kovbas I. M. FORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT MARKETING ACTIVITY OF ENTERPRISE
Purpose. Аnalysis of management marketing activity meat processing plants, the formation model of marketing
activity depending on the size of the enterprise, justification for the creation of marketing as an important element of the
enterprise.
Methodology of research. The theoretical basis of the study is scientific work by local scientists on the
investigated problem, legislative and normative act of Ukraine. The general scientific methods were used during
operation, particularly: methods of formal logic, systematization and generalization. Also, monographic method – for
determinе the features of formation of marketing-oriented management system for company and abstract logical method
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– for developing model of marketing activities. For the research, the information base included the official information,
Internet data network, own analytical calculations.
Findings. Discovered the basic functions of marketing management in terms of modernity. Defined the main
components of the process of creating the organizational framework of marketing activities. Detected the basic problem
of the creation and functioning of the marketing department for modern enterprises. Analyzed the current state of the
organization of marketing activities to small, medium and large enterprises. Determined the features of different
organizational structures and marketing activities of a range of problems that need immediate solutions. Formed main
approaches to organization the marketing process, depending on the size of the enterprise.
Originality. Developed the model of the marketing process for small, medium and large enterprises, in which
substantiated the main approaches to the marketing process, depending on the size of the enterprise.
Practical value. The results of research is the basis for solving practical issues for improving the marketing of
meat processing enterprises
Key words: management, marketing activity, meat processing companies, marketing management, marketing
process, marketing department.

Ковбас И. М. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель – анализ процесса управления маркетинговой деятельностью мясоперерабатывающих предприятий,
формирование модели организации маркетинговой деятельности в зависимости от размеров предприятия,
обоснование необходимости создания служб маркетинга как важного элемента функционирования предприятия.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных
ученых по исследуемой проблеме, законодательные и нормативные акты Украины. В процессе работы были
использованы общенаучные методы, в частности: методы формальной логики, систематизации и обобщения. А
также, монографический метод – для определения особенностей формирования маркетингово-ориентированной
системы управления предприятием и абстрактно-логический – для разработки модели маркетинговой
деятельности. Информационной базой для исследований стала официальная информация, данные сети Internet,
собственные аналитические расчеты.
Результаты. В статье раскрываются основные функции управления маркетингом в современных
условиях. Выявлены пределены основные составляющие процесса создания организационной базы
маркетинговой деятельности. Раскрыты основные проблемы связаны с созданием и функционированием
маркетингового отдела на современных предприятиях. Проанализировано современное состояние организации
маркетинговой деятельности на малых, средних и крупных предприятиях. Определены особенности различного
вида организационных структур маркетинговой деятельности и ряд проблем, требующих немедленного решения.
Сформированы основные подходы к организации маркетингового процесса в зависимости от размеров
предприятия.
Научная новизна. Разработана модель маркетингового процесса для малых, средних и крупных
предприятий, в которой обоснованы основные подходы к организации маркетингового процесса в зависимости от
размеров предприятия.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для решения
практических проблем по усовершенствованию маркетинговой деятельности мясоперерабатывающих
предприятий
Ключевые слова: управления, маркетинговая деятельность, мясоперерабатывающие предприятия,
управление маркетингом, маркетинговый процесс, маркетинговый отдел.
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ТЕОРІЯ «ВІЛЬНИХ ГРОШЕЙ» С. ГЕЗЕЛЯ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ
У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
Постановка проблеми. Кризові явища завжди потребують застосування «реанімаційних»
економічних інститутів. Велика депресія 30-х рр. ХХ ст. також спонукала економічну науку до пошуку
альтернативних шляхів подолання кризи. Одним із таких шляхів є запропонована С. Гезелем теорія
«вільних грошей».
Проте до сьогодні такі «гроші, вільні від процентів» (так звані «гроші, що іржавіють») на практиці
застосовувались лише на місцевих рівнях, хоча теорія «вільних грошей» С. Гезеля передбачала їх
запровадження на національному рівні. Тому в науці вони також отримали назву «локальних валют».
Неоднозначна оцінка причин та особливо економічних наслідків впровадження таких валют
роблять особливо актуальною цю теоретичну проблему. Дослідження особливостей функціонування
платіжних систем, що базуються на застосуванні місцевих валют, функцій, що виконують такі валюти
та аналіз макроекономічних та мікроекономічних наслідків їх впровадження дасть можливість дати
відповідь на питання – чи доцільним є впровадження регіональних валют в українській економіці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першим теорію «вільних грошей» запропонував
німецько-аргентинський економіст-підприємець Сільвіо Гезель. Його теорія була згадана та доповнена
також такими науковцями, як Дж.М. Кейнс та І. Фішер.
Втім у сучасній економічній літературі вчені Б. Лієтар, М. Кенеді, Б. Бернанке, Е. Колом,
Б. Крейдж, Г. Рьосль та ін. все частіше привертають увагу до причин та наслідків появи такого
феномену як системи паралельних місцевих валют у господарській практиці як розвинутих країн, так і
країн, що розвиваються [1; 5; 6; 7; 8; 10; 11].
Однак, на сьогодні не отримали достатнього вивчення питання щодо можливості впровадження
локальних валют в українській економіці з метою виходу із економічної кризи.
Постановка завдання. Метою статті є виявити доцільність та ефективність теорії «вільних
грошей» С. Гезеля, враховуючи науковий та емпіричний (експериментальний) досвід її застосування.
На основі поставленої мети можна виокремити наступні завдання:
- дослідити наукову біографію С. Гезеля;
- виявити послідовників та інтерпретаторів його теорії «вільних грошей» і проаналізувати їх
внесок у еволюцію теорії;
- охарактеризувати доцільність запровадження локальних валют як інструменту виходу із
економічних криз;
- прокласифікувати сучасні системи вільних грошей;
- перевірити можливість такого запровадження в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільно-державні відносини щодо запровадження та функціонування
локальних валют. Предметом дослідження є економічна природа та ефективність локальних валют, а
також еволюція наукової думки щодо цього економічного інституту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Гроші у сучасній економіці є важливим
елементом інфраструктури, який забезпечує процеси розподілу, виробництва, обміну та споживання.
У кінці ХХ на початку ХХІ ст. в умовах фінансової нестабільності, у багатьох країнах світу на
регіональному рівні із ініціативи місцевих громад у грошовому обігу поряд із офіційними грошима
почали застосовувати місцеві – так звані регіональні грошові знаки. Так, центральні монетарні органи
Європейського Союзу уже звернули увагу на альтернативні валютні системи через їх зростаючу
популярність. Сьогодні їх частка у загальному грошовому обороті єврозони не перевищує 2-4%, і не
може чинити відчутного впливу на монетарну сферу національної економіки. Однак, їх кількість
швидко зростає. На думку З. Луцишин, феномен запровадження локальних валют у сучасних умовах є
першою внутрішньою спробою протистояння негативним наслідкам фінансової глобалізації [13].
Автором теорії вільних грошей є німецько-аргентинський вчений, підприємець С. Гезель, який ще на
початку ХХ ст. у своїх працях розвинув теорію вільної економіки [5].
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С. Гезель народився у Німеччині та був успішним підприємцем у Аргентині в кінці 19 ст. Він
серйозно перейнявся економічними дослідженнями у період глибокої монетарної кризи в Аргентині у
1880-х рр. У 1891 р. він опублікував працю німецькою мовою «Грошова реформа як міст до соціальної
держави», яка була перекладена англійською у 1951 р. Він повернувся у Європу і почав роботу над
своєю головною працею «Природний економічний порядок», у якій були розвинені ідеї, викладені у
попередній книзі. Головна праця Гезеля була опублікована у 1911 р., декілька разів перевидана і
перекладена кількома мовами. Праця викликала широкий інтерес у наукової спільноти у міжвоєнний
період.
Прихильники вважали його пророком (prophet), а критики – переважно економісти-ортодокси –
називали його «диваком» (crank). Таке ставлення до Гезеля було зумовлене найперше його
неакадемічними і глибоко гетеродоксними ідеями, а також істеричною риторикою, яка була характерна
соціалістами. Він визнавав себе соціалістом, однак не поділяв марксистських ідей, а вважав себе
послідовником прудонізму [1].
Причину кризових явищ у сучасній йому ринковій економіці С. Гезель вбачав зокрема у тому, що
гроші виконують функцію нагромадження скарбів. Створення скарбів та використання грошей у
спекулятивних операціях призводять до того, що гроші перестають виконувати свою найважливішу
функцію – засобу обміну та кредитування. Це, у свою чергу, стримує економічну активність.
Нарахування складних відсотків на грошові фонди призводять до несправедливого перерозподілу
фінансових та виробничих ресурсів. Водночас накопичення грошей призводить до вилучення грошової
маси із обігу, а отже недостатнього витрачання грошей на товари і послуги, і як наслідок, – зростання
безробіття. Іншим негативним наслідком перетворення грошей на засіб спекулятивних операцій стало
неможливість монетарних органів здійснювати ефективне управління грошовою масою, а отже і
регулювати купівельну спроможність грошей.
Для того, щоб уникнути цих негативних наслідків, С. Гезель запропонував запровадити гроші, які
не можна нагромаджувати або так звані «гроші, які іржавіють».
Для забезпечення ефективного впливу монетарного сектора на реальний сектор економіки,
гроші, на думку Гезеля, мають стати державною послугою, за користування якою люди відраховують
платню. Він зазначав, що «замість того, щоб платити проценти, тим у кого більше грошей, аніж їм
необхідно, люди, для того щоб повернути гроші в обіг, повинні платити невелику суму за вилучення
грошей із циркуляції (обігу)». Плату за користування грошима необхідно використовувати для
підтримання рівноваги між обсягом грошової маси і рівнем економічної активності, для підтримання
обігу цієї валюти – для покриття затрат емісійного банку і витрат при обміні грошей. С.Гезель називав
ці гроші вільними від відсотка або вільними грошима.
Окремі економісти, зокрема М. Герланд і Д. Ділард, вбачали в економічних поглядах С. Гезеля
етап у гетеродоксальній економічній теорії між монетарною теорією К. Вікселя і вченням
Дж.М. Кейнса. Така періодизація розвитку монетарної економічної теорії у першій половині ХХ ст.
почасти зумовлена тим, що С. Гезель досліджував переважно монетарну сферу національної
економіки, і обґрунтував монетарні чинники економічної кризи у 80-х рр. ХІХ ст. [1; 4].
Кінцевою метою економічної теорії С. Гезеля були зміни в економічній організації, а саме
трансформація існуючої економічної системи з метою побудови природного економічного порядку і
досягнення соціальної справедливості й економічного добробуту. Природний економічний порядок
передбачає усунення економічних привілеїв лендлордів, великих кредиторів. Водночас, наймані
працівники мали б отримувати компенсацію за використання їх праці у повному обсязі відповідно до
внеску у виробництво. Неодмінною умовою процвітання такої господарської системи, в основі якої
покладений природний економічний порядок, є існування конкурентних відносин між економічними
суб’єктами.
Іншою важливою ознакою такої економічної системи – це функціонування так званих «вільних
грошей – free money». На думку Гезеля, надмірне нагромадження багатства є перепоною стійкого
функціонування ринкової економіки, бо воно зумовлює динаміку потоків доходу.
Нагромадження грошей, навіть за посередництвом заощаджувальних фінансових інститутів, за
умови високих відсоткових ставок скорочують кредитування в економіці, що своєю чергою призводить
до сповільнення швидкості обігу грошей. Гроші перестають належно виконувати свої функції, а отже і
монетарна система зумовлює негативні збурення у реальному секторі економіці.
Уже через три роки після смерті С. Гезеля, професор Єльського університету, провідний
економіст в галузі теорії грошового обігу і кредиту І. Фішер у своїй праці «Марочні сертифікати»
(«Stamp Scrip») висловив захоплення теоретичною концепцією грошового обігу Гезеля та розвинув
концепцію політики «компенсованого долара».
Теорію Гезеля також визнали та розвинули й інші економісти. Серед них відомий англійський
економіст Дж.М. Кейнс. Декілька сторінок ХХІІІ глави праці Дж.М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості,
процента і грошей» присвячена теорії С. Гезеля. Кейнс зокрема зазначав, «тому реформатори, які
вбачають вихід у тому, щоб створити штучні витрати зберігання (нагромадження) грошей через
запровадження правила, відповідно до якого, на платіжні засоби необхідно наклеювати періодично
придбані за особливу платню марки, що буде необхідною умовою збереження їх купівельної
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спроможності, або іншим подібним способом – напали на вірний слід. Практична придатність їх
пропозицій заслуговує уваги» [11, c. 227].
Дж.М. Кейнс, оцінюючи основні ідеї, що покладені в основу грошової політики, запропонованої
Гезелем, вважає «безсумніву здоровою» [11, c. 345]. Результати, на які розраховував Дж.М. Кейнс
полягали в тому, щоб, з одного боку, зменшити величину скарбів, а з іншого – зменшити перевагу
ліквідності. Власники грошей менше прив’язані до цінності, яка знижується, і відсоткова ставка
потрапляє в залежність від грошової політики, тому також може бути знижена. Однак Дж.М. Кейнс
вважав, що застосування такої грошової системи на макрорівні може виявитись ненадійним і
призвести до непередбачуваних і небажаних наслідків. Зокрема, Дж.М. Кейнс зазначав, що система,
запропонована С. Гезелем, може потерпіти крах. «Якщо б грошові знаки були позбавлені їх премії за
ліквідність впровадженням системи наклеювання марок, то їх місце зайняли б численні сурогати:
банківські гроші, борги до запитання, іноземна валюта, дорогоцінні метали тощо».
Дж.М. Кейнс на сторінках своєї праці захоплювався також політикою «компенсованого долара»
І. Фішера. За розрахунками І. Фішера, середня швидкість обігу місцевих валют перевищує швидкість
обігу основної валюти приблизно у 12 разів. Це означає, що для створення того ж обсягу доданої
вартості підприємці використали у 12 разів менше грошових засобів, ніж за умови використання
офіційної валюти.
Теорія С. Гезеля була реалізована на практиці. Однак, слід зазначити, що вчений пропонував
реформування грошової системи на рівні національної чи навіть глобальної економіки, а на практиці
його пропозиції були реалізовані лише на рівні громади у вигляді регіональної, паралельної до
законних грошових засобів, валюти. У 30-х рр. ХХ ст. завдяки послідовникам теорії вільної економіки
С. Гезеля відбулось кілька економічних експериментів, які до певної міри доводили дієвість
запропонованої механізму. Так, в Австрії, Франції, Німеччині, Швейцарії, Іспанії та США були здійснені
спроби впровадження вільних, локальних грошей з метою зниження рівня безробіття.
Найбільш успішним виявився експеримент, реалізований в австрійському місті Вергль. До речі,
Дж.М. Кейнс у своїй праці згадує про успіхи цього експерименту.
У 1932 р. Велика депресія призвела до скорочення обсягів виробництва, зниження ділової
активності та зростання рівня безробіття. Не винятком стало і містечко Вергль із населенням близько
3 тис. осіб, розміщене в області Тіроль (Австрія). Бургомістр Міхаель Унтергугенбергер ініціював та
переконав місцевих комерсантів та чиновників, що ніхто нічого не втратить, а навпаки багато
здобудуть завдяки експерименту, запропонованого С. Гезелем. Причиною економічних негараздів
стало те, що через створення скарбів або перетворення грошей у засіб фінансових спекуляцій гроші
перестали використовувати у достатній мірі на придбання товарів та послуг, а отже перестали
обслуговувати реальну економіку. На засіданні міської ради мер сказав, що будь-які затримки у
грошових потоках спричиняють затримки у потоках товарів, а отже – спричиняють безробіття.
Місцеві мешканці погодились і магістрат здійснив емісію 5000 вільних шилінгів (так званих
«miracle money»), які мали покриття такою ж кількістю австрійських шилінгів, котрі знаходились у
банку. У місті був побудований міст, покращений стан доріг, здійснені капіталовкладення у розвиток
громадських служб. Ці гроші були використані для виплати заробітної плати, торговці та підприємці
приймали ці гроші як оплату за товари та послуги.
Особливістю цих «чудо грошей» стало те, що вони не тільки не забезпечувати своїм власникам
плати за надання переваги ліквідності, а навпаки – за користування цими грошима необхідно було
платити щомісячно 1 % або щорічно 12 %. Плата за користування безвідсотковими шилінгами
фіксувалась шляхом наклеювання придбаної власником марки на зворотній стороні банкноти. Без
такої марки банкнота втрачала свою купівельну спроможність. Такий механізм прискорював рух
грошей. Індивід, отримавши такі гроші, намагався якнайшвидше їх витратити. Мешканці Вергля навіть
податки оплачували наперед, щоб уникнути сплати за користування грошима. Впродовж року 5000
вільних шилінгів перебували в обороті 463 рази, у місті було вироблено товарів і послуг на суму майже
2 300 000 шилінгів. У той же час звичайний австрійський шилінг перебував у обігу 213 разів.
Рівень безробіття у Верглі впродовж 1932-1933 рр. знизився на 25 %. Крім того, кошти, отримані
за користування грошима – 600 вільних шилінгів, були використані для задоволення суспільних
потреб міста.
Більш ніж триста місцевих общин Австрії зацікавились позитивними наслідками такого
експерименту. Однак, Національний Банк Австрії вбачав у поширенні такої моделі грошового обігу
загрозу власної монополії у грошовій сфері. Тому головний монетарний орган Австрії найближчим
часом заборонив друкування власних грошей магістрату.
Спроби реалізації концепції вільних грошей С. Гезеля відбулись і в США у 30-х рр. в рамках
політики «Stampscriр Movement». У цей час більш ніж сто регіональних общин на теренах США
планували запровадження паралельної валюти, яка мала функціонувати аналогічно «вільним грошам
Вергля».
Спільною ознакою усіх спроб запровадження локальних вільних безвідсоткових грошей у 30-х
рр. ХХ ст. стали короткостроковість проекту (максимум один рік). Незважаючи на таку
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короткостроковість, майже всі вони демонстрували феноменальну результативність – скорочення
безробіття, зростання податкових надходжень, забезпечували зростання ділової активності та
процвітання місцевої економіки і головне – забезпечували достатню кількість грошей для
функціонування реальної економіки.
Регіональний успіх так званих «чудо-грошей» спричинив масове бажання сусідніх місцевих
общин (муніципалітетів) запровадити свої вільні грошові знаки або приєднатися до експерименту.
Однак центральні банки на певному етапі заборонили такі експерименти через загрозу порушення
монополії монетарних органів на емісію грошових засобів. Наприклад, у США 4 березня 1933 р.
президент Франклін Делано Рузвельт підписав розпорядження про тимчасове припинення випуску
допоміжної валюти. Окремі економісти виявили занепокоєння, що впровадження грошей-марок може
зумовити суттєві зміни структури усієї американської грошової системи.
Сьогодні у США локальні валюти, окрім того, що доповнюють і тісно пов’язані із національною
валютою, ще й виконують основні функції традиційних грошей та низку інших важливих функцій, а
саме, захист місцевої господарської системи від зовнішніх збурень у економіці (таких як: надмірна
волатильність валютних курсів, негативні наслідки коливань на фондових ринках, неочікувана
інфляція тощо), стимулювання виробництва та споживання на місцевому рівні, а також низку
соціальних функцій: фінансування неприбуткових громадських проектів за рахунок демереджу,
стимулювання місцевої кооперації, взаємодопомоги тощо.
На сьогодні системи локальних валют є поширені у багатьох країнах світу. E. Колом виокремив
три типи існуючих систем місцевих валют [3]:
1. Локальна біржа та торгова система (Local Exchange and Trading System – LETS) вперше була
запроваджена у Британській Колумбії у 1983 р. LETS - система упорядкування обміну товарами та
послугами між членами місцевої громади. Зазвичай це некомерційна організація, яка надає своїм
членам інформацію про попит і пропозицію товарів та послуг і механізми взаємних розрахунків.
Трансакції між членами відображають у кредиті продавців і дебеті покупців у національній валюті. У
своїй первинній формі LETS поступово занепала. Причиною занепаду стала відсутність ефективного
механізму економічного саморегулювання, що зумовило збільшення кількості недобросовісних
учасників, які необмежено збільшували світ кредит. З часом такий тип локальної грошової системи
суттєво трансформувався за рахунок переходу від паперового обліку до використання різних ІТплатформ. На сьогодні LETS – є масовою формою локальних валютних систем. У світі функціонує
близько 3,5 тис систем LETS. Інформація про операції між учасниками такої системи розрахунків
повідомляється або телефоном, або Інтернетом, або чеками на координатора системи, який робить
відповідні записи на рахунках учасників. Більшість схожих систем практикують застосування
кредитових та дебетових лімітів, щоб не допускати штрафи та надмірну заборгованість.
2. Банк часу (Time Banks) - система була вперше запроваджена у формі Time Dollar Network у
Майямі (Флорида) у 1983 р. У ролі грошової одиниці, яка виконує функцію міри вартості і є одиницею
обліку – person-hour – праця однієї людини впродовж однієї години. Time Banks орієнтовані перш за
все на обмін послугами між учасниками системи, і рідше передбачають обмін товарами чи вартісними
спеціалізованими послугами. Локальна, паралельна система розрахунків кредитує кожного учасника
годино-доларами time dollars - за кожну годину послуг, наданих іншому члену системи і дебетує – за
кожну отриману послугу. В дійсності, Time Banks є бартерною системою розрахунків між її учасниками.
Слабиною цієї системи є те, що вона передбачає, що будь-яка година будь-яких наданих послуг є
рівноцінною за інтенсивністю, продуктивністю, за рівнем професіоналізму та майстерності годині
інших наданих послуг.
На відміну від LETS, система Time Banks може передбачати використання валюти у паперовій
формі, так і застосування IT-платформ. Один із самих успішних банків часу функціонує у місті Ітака
(США). Один Ithaca House може бути конвертованим у долари США. Курс обміну визначається рівнем
середньої погодинної оплати праці у цьому регіоні.
Система локальної валюти Time Bank набула поширення і в Японії.
3. Система локальної (комплементарної) паралельної валюти – сучасні моделі цієї системи
з’явились на початку 1990-рр., і масового поширення набули у 2000-х рр. На відміну від попередніх
двох видів систем локальних валют, в основі емісії місцевих валют покладено принцип депонування
національної валюти або інших матеріальних цінностей чи зобов’язань. Не дивлячись на це, сучасні
місцеві валюти нового покоління є самодостатні, виконують низку головних і додаткових функцій та
задовольняють економічні і соціальні потреби місцевої громади.
На відміну від попередніх систем (LETS, Time Bank), система локальних валют передбачає
існування фізичних носіїв (купюри, електронні картки), що забезпечує виконання функції і міри
вартості, і засобу обміну, у такій системі можуть брати участь більша кількість суб’єктів (учасників) – як
споживачів, фінансових установ, бізнесменів [6]. Масштаби поширення систем комплементарних
валют наведені на рисунку 1.
Однією із найбільш популярних сьогодні є кімгаугер (Chiemgauer), запроваджений у 2003 р. і
перебуває в обігу на теренах комуни Прін-ан-Кімзе в землі Баварія. За допомогою саме цієї валюти
здійснюють розрахунок більше ніж 600 місцевих підприємств – перукарні, страхові компанії,
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комп’ютерні салони, супермаркети, тощо. Кімгауерами можна розрахуватись за придбані товари і
послуги, можна отримати заробітну платню. На сьогодні в обігу перебуває майже 650 тис. одиниць
валюти. Крім того, оплата товарів та послуг може відбуватись не лише готівковими купюрами, а також
за допомогою електронних платіжних карт, які випускає та відслідковує трансакції єдиний
розрахунковий центр такої валютної системи. Сучасна регіональна валютна система кімгауерів
передбачає не лише можливість її використання для оплати товарів і послуг, але й надання кредитів
учасникам такої регіональної системи.

кількість країн, де ходять такі гроші

загальна кількість альтернативних валют

124
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42
1 3
Африка
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Америка

31
5 11
Азія

15

15
2

Європа

Океанія

Загалом

Рис. 1. Розповсюдження паралельних місцевих валют у світі.
Джерело: [12].

Регіональні валюти, як правило, мають визначений термін дії, після якого необхідно придбати та
наклеїти на зворотному боці банкноти марку (так званий податок або «demurrage» Гезеля), яка
коштує 1-2 % від номіналу, і без якої банкнота вважається недійсною. Регіональні валюти вільно
обмінюються на євро один до одного. Крім того, при зворотному обміні регіональної валюти на євро
необхідно сплатити так званий податок Тобіна у розмірі 5 %. Цей податок частково скеровується на
реалізацію регіональних доброчинних проектів, частково на покриття видатків, пов’язаних із
функціонуванням регіональної валютної системи. За час перебування в обігу кімгауерів, більше 200
тис. євро було перераховано на фінансування на реалізацію трьохсот місцевих некомерційних
соціальних проектів локального значення. Крім того, за рахунок акумульованих коштів місцева
спільнота здійснює емісію банкнот, і нагромаджує з часом грошовий капітал, який є фінансовою базою
для видачі кредитів, номінованих у місцевій валюті. Водночас завдяки негласній угоді та регіональній
солідарності регіональні валюти захищені від коливань курсу і знецінення [2].
Успіхи локальної валюти Прін-ан-Кімзе привернули увагу жителів інших німецьких громад. З
часом у 2006 р. була створена асоціація Regiogled, яка регулює, підтримує схожі проекти, надає
необхідні рекомендації щодо функціонування таких платіжних систем.
Інший осередок поширення місцевих валют знаходиться у Латинській Америці. Найвідоміший
приклад – сільськогосподарський кооператив «Вікторія» у Коста-Ріці, заснований ще у 1943 р., у якому
функціонує повноцінна система обігу забезпечених товарами платіжних засобів у формі ваучерів та
реалізовані численні стратегії використання ваучерів, що дозволило на локальному рівні вирішити
проблему нестачі ліквідності та «дорогого» позичкового оборотного капіталу. Сам кооператив
фактично отримує практично безкоштовний кредит у формі праці найманих працівників і товарів
місцевих виробників, отриманих в обмін на надруковані грошові знаки, який під час продажу товарів
повертається у вигляді національної валюти. Учасники такої регіональної платіжної системи – наймані
працівники. Споживачі також отримують певні вигоди – вони отримую винагороду за свою працю у
формі так званих квазі-грошей, але за допомогою них вони можуть придбати майже будь-які товари чи
послуги на місцевому ринку.
Особливої уваги заслуговує механізм, який дозволяє стимулювати розвиток місцевої економіки та
захистити її від негативних зовнішніх впливів, зумовлених глобальними економічними кризами.
Негативні збурення в економічній системі, що зумовлені, зокрема, зростанням обсягів спекулятивних
операцій на фінансовому ринку, чинять негативний вплив на реальний сектор економіки та
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унеможливлюють здатність монетарних органів здійснювати ефективне управління грошовою масою, а
отже і регулювати купівельну спроможність грошей. За таких умов, специфічні принципи функціонування
системи місцевих валют сприяють пришвидшенню обігу грошей, не допускають осідання їх у вигляді
скарбів, масштаби їх емісії мають підкріплення реальними товарами та ресурсами і зумовлені виключно
потребами локальної реальної економіки, і тому володіють належною купівельною спроможністю.
Водночас, у доповіді Бундесбанку про альтернативні валюти професор економіки Університету
Регенсбурга доктора Г. Рьосль зазначає, що у періоди економічного спаду, який супроводжується
дефляцією, загальний позитивний ефект від запровадження паралельної валюти має локальний та
короткостроковий характер, оскільки навіть в умовах зростання швидкості обігу грошей, сукупний
обсяг грошової маси зменшується [8].
Крім того, економісти враховують ймовірні негативні наслідки функціонування платіжних систем,
що базуються на використанні локальних валют, а саме – вони можуть індукувати втрати
ефективності суб’єктами місцевих ринків через зменшення вигід як споживачів, так і виробників від
володіння та реалізації конкурентних переваг виробників у виробництві певних видів продукції,
зниження конкуренції на ринках товарів між місцевими виробниками, ймовірне звуження асортименту
та зменшення пропозиції товарів, і як наслідок – підвищення їхніх цін [9].
Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження свідчать про те, що :
1. Комплементарні локальні валюти можуть стати одним із захисних, стабілізуючих інструментів
для підтримання місцевої економіки і стимулювання розвитку соціальної сфери. Як свідчить майже
сторічний досвід економічної історії, впровадження локальних валютних систем ніколи не
супроводжувались сепаратистськими рухами чи настроями, а навпаки – сприяли формуванню міцних
горизонтальних зв’язків у межах локальної спільноти людей, що проживають і працюють у межах
конкретної території, формуванню повноцінних самодостатніх територіальних громад, які здатні
ефективно вирішувати низку важливих соціальних та економічних проблем на місцях, а отже
формуванню так званого культурного капіталу нації.
2. Не зважаючи на численні переваги та позитивні макроекономічні та мікроекономічні наслідки
функціонування таких систем, на нашу думку, неусталений характер господарської системи України,
політична нестабільність, що є важливим чинником глибокої економічної кризи, та, окрім всього,
вимагає проведення фундаментальних структурних реформ, слабкість монетарного сектора,
відсутність належної фінансової інфраструктури не дозволяють на сьогодні впроваджувати
аналогічний досвід в Україні.
3. Досліджуючи наукову біографію німецько-аргентинського економіста С. Гезеля, простежено
історичні, економічні та теоретичні передумови формування економічної теорії «вільних грошей».
4. Численні експерименти доводять часткову ефективність локальних валют для жителів певної
місцевості, проте жоден експеримент не був реалізований на національному рівні, а загальний
позитивний ефект від запровадження паралельної валюти має, як правило, локальний та
короткостроковий характер.
5. Залишається не дослідженим питання про те, чи подальше поширення локальних
паралельних валют у перспективі може скласти конкуренцію національній грошовій одиниці і впливати
на загальний обсяг грошової маси та швидкість обігу грошей у національний економіці загалом, а отже
на економічне зростання.
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Грабинська І.В. ТЕОРІЯ «ВІЛЬНИХ ГРОШЕЙ» С. ГЕЗЕЛЯ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ
НАУЦІ
Мета. Метою статті є виявити доцільність та ефективність теорії «вільних грошей» С. Гезеля, враховуючи
науковий та емпіричний (експериментальний) досвід її застосування.
Методика дослідження. Методичною основою проведеного дослідження статті виступають: історичний
метод (при вивченні становлення та розвиток теорії «вільних грошей», запропонованої С. Гезелем, та при
визначенні її еволюції у сучасній економічній науці); емпіричний метод (при виявленні наявних експериментів щодо
застосування наукової теорії на практиці), метод індукції (при дослідженні емпіричних даних та при обґрунтуванні
висновків про макро-, мікроекономічні та соціальні наслідки запровадження локальних валют): метод узагальнень та
класифікацій (при проведенні класифікації сучасних систем локальних валют): метод порівняння (при вивченні
особливостей сучасних систем локальних валют) та інші методи економічного дослідження.
Результати. У статті простежено еволюцію та проаналізовано основні положення економічних теорій, що
обґрунтовують доцільність застосування місцевих валют у господарській практиці. Висвітлено наукову біографію
німецько-аргентинського економіста С. Гезеля, виявлено історичні, економічні та наукові передумови формування
його теорії «вільних грошей». Проаналізовано світовий досвід імплементації теорії «вільних грошей» як
альтернативного шляху подолання кризи. Проведені в статті експерименти дозволили описати сучасне розуміння
теорії «вільних грошей» С. Гезеля та встановити неможливість її застосування в Україні у зв’язку із економічною
кризою.
Виявлено, що комплементарні локальні валюти можуть стати одним із захисних, стабілізуючих
інструментів для підтримання місцевої економіки і стимулювання розвитку соціальної сфери. Встановлено, що
впровадження локальних валютних систем ніколи не супроводжувались сепаратистськими рухами чи настроями,
а навпаки – сприяли формуванню міцних горизонтальних зв’язків у межах локальної спільноти людей, що
проживають і працюють у межах конкретної території.
Наукова новизна. Виявлено, що неоднозначна оцінка причин та особливо економічних наслідків
впровадження таких валют роблять тему особливо актуальною. Визначено особливості функціонування
платіжних систем, що базуються на застосуванні місцевих валют та функцій, аналіз яких сприятиме отриманню
відповіді на питання – чи доцільним є впровадження регіональних валют в українській економіці.
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Практична значущість. Отримані результати дослідження сприяють виявленню ефективності та
доцільності використання теорії «вільних грошей» С. Гезеля. Вони можуть, бути використані при обґрунтуванні
фінансової стратегії розвитку країни.
Ключові слова: локальні валюти, вільні гроші, грошовий обіг, локальна біржа та торгова система (LETS),
банк часу.
Hrabynska I.V. THE THEORY OF "FREE MONEY" BY S.GESELL AND ITS EVOLUTION IN MODERN
ECONOMIC SCIENCE
Purpose. The article aims to identify the feasibility and effectiveness of the theory of "free money" S.Gesell, using
scientific and empirical (experimental) experience of its application.
Methodology of research. The methodical base of the research are: a historical method (in the study of the
formation and development of the theory of «free money», proposed by S.Gesell and in determining its evolution in
modern economic science); empirical method (in detection of experiments about using scientific theory in practice), the
method of induction (in the study of empirical data and in the reasoning of conclusions on macro-, microeconomic and
social results of the local currency): method generalizations and classifications (in classification of the local currencies):
comparison method (in the study of modern features of the local currencies) and other methods of economic research.
Findings. Author deduces the evolution and analyzes the main ideas of the economic theories that justify the
feasibility of the using of local currencies in business practice. There is the scientific biography of the German-Argentine
economist S.Gesell. Also author reveals historical, scientific and economic prerequisites for the formation of his theory of
«free money». There is analyzed world experience of implementing the theory of «free money» as an alternative way to
overcome the crisis. Experiments in the article allow to describe the current understanding of the theory of «free money»
S.Gesell and to establish the impossibility of its using in Ukraine due to the economic crisis.
Author reveals that complementary local currencies will able to become the one of the protective, stabilizing
instruments to support the local economy and stimulate the development of the social sphere. There is established that
the introduction of the local currencies’ systems never accompanied by separatist movements or moods, and vice versa
– contributed the formation of strong horizontal links within the local community of people, who live and work within a
specific territory.
Originality. Author reveals that the ambiguous assessment of the causes and particularly the economic effects of
implementing of such currencies make the topic especially relevant. There are described the features of functioning of
payment systems based on the use of local currencies and the functions, whose analysis will help to resolve issues like –
whether it is useful the implementation of regional currencies in the Ukrainian economy.
Practical value. Received results of research help to identify the effectiveness and usefulness of the theory of
«free money» S.Gesell. They are able to be used for substantiate financial strategy development.
Key words: local currency, free money, circulation of money, local exchange trading system (LETS), bank time.
Грабинская И.В. ТЕОРИЯ «СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ» С.ГЕЗЕЛЯ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Цель. Целью статьи является обнаружение целесообразности и эффективности теории «свободных
денег» С.Гезеля, учитывая научный и эмпирический (экспериментальный) опыт ее применения.
Методика исследования. Методической основой проведенного исследования статьи выступают:
исторический метод (при изучении становления и развития теории «свободных денег», предложенной
С.Гезелем, и при определении ее эволюции в современной экономической науке); эмпирический метод (при
выявлении имеющихся экспериментов по применению научной теории на практике), метод индукции (при
исследовании эмпирических данных и при обосновании выводов о макро-, микроэкономических и социальных
последствиях введения локальных валют): метод обобщений и классификаций (при проведении классификации
современных систем локальных валют): метод сравнения (при изучении особенностей современных систем
локальных валют) и другие методы экономического исследования.
Результаты. В статье прослежена эволюция и проанализированы основные положения экономических
теорий, обосновывающих целесообразность применения местных валют в хозяйственной практике. Освещена
научная биография немецко-аргентинского экономиста С.Гезеля, обнаружены исторические, экономические и
научные предпосылки формирования его теории «свободных денег». Проанализирован мировой опыт
имплементации теории «свободных денег» как альтернативного пути преодоления кризиса. Проведенные в
статье эксперименты позволили описать современное понимание теории «свободных денег» С.Гезеля и
установить невозможность ее применения в Украине в связи с экономическим кризисом.
Обнаружено, что комплементарные локальные валюты могут стать одним из защитных, стабилизирующих
инструментов для поддержания местной экономики и стимулирование развития социальной сферы.
Установлено, что внедрение локальных валютных систем никогда не сопровождались сепаратистскими
движениями или настроениями, а наоборот - способствовали формированию прочных горизонтальных связей в
рамках локального сообщества людей, проживающих и работающих в пределах конкретной территории.
Научная новизна. Обнаружено, что неоднозначная оценка причин и особенно экономических
последствий внедрения таких валют делают тему особенно актуальной. Определены особенности
функционирования платежных систем, основанных на применении местных валют и функций, анализ которых
будет способствовать получению ответа на вопрос – целесообразно ли внедрение региональных валют в
украинской экономике.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования способствуют выявлению
эффективности и целесообразности использования теории «свободных денег» С. Гезеля. Они могут, быть
использованы при обосновании финансовой стратегии развития страны.
Ключевые слова: локальные валюты, свободные деньги, денежное обращение, локальная биржа и
торговая система (LETS), банк времени.
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СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Постановка проблеми. Особливість інвестиційного процесу в сільському господарстві
характеризується високою капіталомісткістю, водночас – низькою рентабельністю та окупністю
інвестицій і залежністю від одночасного впливу багатьох чинників: суб’єктивних і об’єктивних. Все це
призводить до того, що аграрний сектор є малопривабливим для інвесторів у порівнянні з іншими
галузями вкладення капіталу. В умовах кризи, ця проблема загострилася через те, що значна частина
кредитних ресурсів протягом тривалого часу була залучена з-за кордону. Сьогодні вітчизняний
аграрний сектор обтяжений хронічним недофінансуванням протягом тривалого часу і перебуває у
глибокій кризі, викликаний лібералізацією цін, нееквівалентним обміном між сільським господарством
та іншими галузями економіки, низькою доступністю кредитних ресурсів, нестабільністю
макроекономічного стану в країні. Зокрема, за роки реформування аграрної сфери вкладення в
розвиток сільського господарства скоротилися в кілька разів, питома вага сільського господарства в
інвестиціях в основний капітал знизилася в рази. При цьому обсяги інвестицій в галузі істотно
відстають від аналогічних показників провідних держав світу – виробників сільськогосподарської
продукції, таких, як: США, Канада, країни ЄС. Для цього необхідно забезпечити вітчизняний аграрний
сектор фінансовими ресурсами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Становлення системи фінансового забезпечення
аграрного сектору України триває й досі. Однак, в контексті обмеженості бюджетних ресурсів,
нестабільності державної політики у сфері фінансової підтримки підприємництва та стимулювання
альтернативних форм фінансування аграрного бізнесу, відсутності дієвих механізмів фінансовокредитного забезпечення, що супроводжується високим рівнем фінансових ризиків, досі не вдалося
досягнути вагомих позитивних результатів та кардинально трансформувати джерела фінансування
аграрного сектору.
Вагомий вклад у теорію фінансового забезпечення аграрного сектору внесли науковці:
В.І. Аранчій, О.Є. Гудзь, В.Д. Базилевич, О.Д. Василик, М.Я. Дем’яненко, Л.В. Дікань, О.Р. Жидяк,
І.В. Зятковський, О.П. Кириленко, М.Я. Колобов, М.І. Крупка, В.М. Опарін, А.М. Поддєрьогін,
Н.С. Прокопенко, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, С.І. Юрій.
Так, зокрема І.В. Зятковський під поняттям «фінансове забезпечення» розуміє систему джерел і
форм фінансування розвитку економічної та соціальної сфер суспільства, котре здійснюється в трьох
формах: самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування [1, с. 44]. П.А. Стецюк переконаний,
що проблема фінансового забезпечення на мікрорівні полягає не у відсутності фінансових ресурсів
взагалі, а в доступі до них конкретного підприємства та формах і методах їхнього розподілу між
галузями економіки й господарюючими суб’єктами [2, с. 111]. В.М. Опарін відзначає: “…фінансове
забезпечення реалізується на основі відповідної системи фінансування, яке може здійснюватись у
трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування. Різні форми фінансового
забезпечення використовуються на практиці одночасно через установлення оптимального для даного
етапу розвитку суспільства співвідношення між ними...” [3, с. 56]. На думку окремих авторів “…зміст
поняття “фінансове забезпечення діяльності підприємства” у більш широкому розумінні узагальнює
сукупність заходів та умов, що сприяють сталому розвитку підприємства шляхом покриття витрат
підприємства фінансовими ресурсами в залежності від розміру виробництва та фінансового
становища…” [4, с. 65]. Тобто на перше місце у цьому визначенні поставлено сукупність заходів та
умов, завдяки яким можливо фінансово забезпечити діяльність підприємства. О.Є. Гудзь розглядає
фінансове забезпечення як можливість господарюючого суб’єкта забезпечити власну діяльність
необхідними фінансовими ресурсами [5, с. 47]. О.Р. Жидяк вважає, що при пошуку шляхів
удосконалення
моделі
раціонального
організаційно-економічного
механізму
фінансового
забезпечення діяльності аграрних підприємств необхідно враховувати різноманітні принципи:
децентралізації, компактності, інтенсивності, скорочення проміжних ланок, діалектичної взаємодії
саморегуляції з державним регулюванням, гнучкості, відкритості, адекватності соціально-економічній
ситуації та ін. [6, с.140].
Разом з тим, віддаючи належне отриманим результатам, залишаються дискусійними погляди
вчених щодо сутності фінансування аграрного сектору, підходів щодо оцінювання ефективності його
функціонування, визначення сутності та методів фінансового механізму розвитку галузі, а також
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окреслення перспектив його активізації у сільському господарстві, що і спричинило появу наукового
інтересу до зазначеної проблематики.
Постановка завдання. Метою статті є визначення основних теоретичних положень
функціонування фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору сільського господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. За роки реформ в аграрному секторі економіки
відбулися радикальні зміни, що змінили роль фінансових механізмів і джерел відтворювальних
процесів. Таку ситуацію, безсумнівно, можна назвати відтворювальною кризою, яка вимагає перегляду
фінансово-кредитного механізму, що в свою чергу забезпечить подальший сталий розвиток аграрної
сфери. У цій ситуації підвищується значимість управління наявними фінансовими ресурсами.
Інструментом впливу на них є фінансовий механізм. Структура фінансового механізму досить
складна. У неї входять елементи і відповідні різноманітні фінансові відносини. Саме множинність
фінансових взаємозв’язків зумовлює застосування великої кількості видів, форм і методів їх
організації (елементів фінансового механізму). Фінансово-кредитний механізм – найбільш істотна
ланка економічного механізму, мета якого – вивести з кризи аграрний сектор економіки. Один з
основних недоліків, за період реформування – деградація всіх видів ресурсів, так чи інакше
використовуються в сільському господарстві. І це не тільки погіршення стану сільськогосподарських
угідь, зниження рівня родючості в результаті нераціонального використання земельних ресурсів, але і
хронічна неплатоспроможність аграрних формувань, і як наслідок – дефіцит основного і оборотного
капіталу.
Кожна сфера і кожне окрема ланка фінансового механізму є складовою частиною єдиного
цілого. Разом з тим сфери і ланки функціонують відносно самостійно. Ця обставина викликає
необхідність постійного узгодження складових фінансового механізму. Внутрішня ув’язка його
складових (структурних і функціональних) ланок є важливою умовою його дієвості.
Аграрному сектору є притаманним суттєві особливості фінансового механізму, котрі викликані
специфікою формування ринкового механізму в АПК. Цей механізм включає в себе дві паралельно
існуючі системи: перша – система саморегулювання на основі принципів ринку, де основними
важелями є попит і пропозиція, конкуренція; друга – державне регулювання у прямому й
індикативному режимах, що забезпечує ефективне функціонування ринку, проведення
антимонопольної політики, соціальну захищеність сільських товаровиробників.
Рішення пріоритетних проблем, основними з яких є екологічна, належить фінансово-кредитному
механізму, котрий включає пільгове оподаткування, кредитування і субсидування проектів,
спрямованих на сталий розвиток аграрного сектору, цінове регулювання, виділення грантів. До
методів фінансово-кредитного механізму забезпечення сталого розвитку галузі можна віднести:
підтримку підприємницької та інноваційної діяльності, спрямовану на охорону навколишнього
середовища; надання податкових пільг при впровадженні найменш витратних технологій,
нетрадиційних видів енергії, використання вторинних ресурсів і переробку відходів виробництва без
шкоди для земельних і водних ресурсів; розробку програм в галузі сталого розвитку аграрного
сектору.
Одним з найважливіших питань формування та розвитку системи земельно-іпотечного
кредитування є формування залучення фінансових ресурсів. Усі джерела формування фінансових
ресурсів суб’єктів аграрного сектору можуть бути розділені на власні та залучені (рис. 1).
Під фінансовими ресурсами розуміють всі грошові джерела коштів, що акумулюються
підприємством [7, с. 155], тобто фінансові ресурси підприємств – це грошові кошти і надходження, що
знаходяться в розпорядженні господарюючих суб’єктів і призначені для забезпечення їх господарської
діяльності та виконання зобов’язань перед фінансово-кредитною системою [8, с. 14].
Інші вчені розуміють під фінансовими ресурсами всі джерела грошових коштів, що
акумулюються підприємством для формування необхідних йому активів з метою здійснення всіх видів
діяльності як за рахунок власних доходів, накопичень і капіталу, так і за рахунок різного виду
надходжень [9, с. 420].
Отже, під фінансовими ресурсами слід розуміти сукупність грошових коштів, акумульованих з
різних джерел, котрі знаходяться в розпорядженні підприємства. Це можуть бути власні і прирівняні до
них кошти (амортизаційні відрахування, прибуток, стійкі пасиви). При нестачі власних коштів
підприємство може вишукувати ресурси на фінансовому ринку (кредити банків, лізинг, кредиторська
заборгованість). Фінансові ресурси можуть залучатися в порядку перерозподілу фінансових потоків
(бюджетні асигнування, страхові відшкодування за насталими ризикам) [10, с. 155].
Поняття фінансові ресурси взаємопов’язане з такою фінансовою категорією як «фінансування».
Фінансування – це сукупність форм, видів, методів і засобів покриття витрат підприємства.
Фінансувати – означає збирати кошти для забезпечення всіх видів діяльності підприємства. На рівні
підприємства фінансування починається з об’єднання всіх коштів і рахунків, що знаходяться в його
розпорядженні, наданих його власниками. У загальному вигляді джерела фінансування можуть бути
розподілені по двох великих групах: самофінансування, яке зумовлене фінансовими можливостями
самого підприємства, і зовнішнє, здійснюване на основі повернення і неповернення фінансових
коштів, отриманих підприємством від сторонніх осіб і установ.
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Рис. 1. Класифікація фінансових ресурсів суб’єктів аграрного сектору
Джерело: авторська розробка

Фінансування можна розглядати в широкому і вузькому розумінні. У широкому – це процес
формування та переходу (авансування) капіталу з грошової в інші форми (товарну, виробничу), в
результаті чого створюється або перерозподіляється основний і оборотний капітал для розширеного
виробництва. Фінансування у вузькому розумінні є процесом руху фінансових коштів підприємства:
пошук джерел фінансування, забезпечення та витрачання фінансових ресурсів шляхом здійснення як
поточних, так і довгострокових витрат. Це підтверджують висновки А. Зелля, який у своїх працях дає
наступне двояке тлумачення фінансування. Перше – як частина економіки фінансів; «Фінансування –
залучення на час грошей (капіталу)» [11].
Друге – розширене поняття фінансування – включає перерозподіл вартості майна: «Різниця між
класичним і розширеним поняттями фінансування пояснюється різним тлумаченням поняття капіталу,
хоча в обох випадках йдеться про забезпечення капіталом. Але при класичному понятті фінансування
- це забезпечення «пасивним» капіталом, а при розширеному – конкретними грошовими коштами»
[11]. У цьому випадку перерозподіл вартості майна виступає як субститут (замінник) запозичення
коштів ззовні. Тобто, фінансування – це забезпечення витрат необхідними фінансовими
ресурсами [12, с. 658].
І.А. Бланк під фінансуванням розуміє процес вибору напрямків, форм і методів використання
фінансових ресурсів з метою забезпечення економічного розвитку та зростання ринкової вартості
підприємства [13, с. 473].
Великий економічний словник трактує як забезпечення необхідними ресурсами витрат на
здійснення господарської діяльності [14, с. 1173].
Зарубіжні вчені розуміють термін «фінансування» як капітал у грошовій формі, який дається або
береться в борг за допомогою фінансових ринків або інститутів для здійснення капіталовкладень; в
ширшому значенні цей термін використовується для позначення фондів з будь-яких джерел,
призначених для здійснення будь-яких витрат [10, с. 182]. Фінансування представляє собою
фінансовий метод, тобто елемент структури фінансового механізму [8, с. 19]. Фінансовий механізм –
це система управління фінансами підприємства, відображання в організації, плануванні і
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стимулюванні використання фінансових ресурсів з метою ефективного їх впливу на кінцеві результати
виробництва [8, с. 19].
З цього випливає, що в структуру фінансового механізму входять такі взаємопов’язані
елементи: фінансові методи, фінансові важелі та інструменти, правове, нормативне та інформаційне
забезпечення.
Основою теорії та методології фінансового забезпечення виступає загальна теорія фінансів.
Вчені-економісти презентують фінанси як економічну категорію, розглядають їх як сукупність грошових
відносин, що виникають при формуванні та використанні грошових фондів на окремих етапах
утворення, розподілу та перерозподілу [9, с. 28-29]. При цьому наголошується мета фінансів –
забезпечення добробуту громадян і соціально-економічного розвитку держави. У практичній площині
фінанси виокремлюють у вигляді різноманіття форм грошових потоків. Їхній рух обумовлює
формування і використання капіталу і фінансових ресурсів. Категорія фінанси як базова закладає
основи фінансового забезпечення за допомогою взаємозв’язку грошових потоків з цільовим
спрямуванням, сприяючи задоволенню потреб суспільства і кожного його члена.
На думку окремих вчених, фінанси допомагають людям управляти надходженням і витрачанням
грошових ресурсів, які мають характеристику дефіцитних [15, с. 38-39]. В рамках наукових досліджень
в основному підтримується ресурсний компонент фінансового забезпечення, відзначається
недостатність грошових коштів бюджетів на вирішення встановлених завдань, визначається
необхідність розширення кола джерел фінансування та раціоналізація їх структури.
У низці економічних джерел фінансове забезпечення розглядається у відтворювальному процесі
як форма покриття витрат за рахунок використання фінансових ресурсів, що мобілізуються
економічними суб’єктами, включаючи державу. У теорії представлено три форми: самофінансування,
кредитування, державне фінансування. При самофінансуванні використовуються власні фінансові
ресурси суб’єкта. Формування цих фінансових ресурсів відбувається в ході господарської та фінансової
діяльності підприємства. Застосування такої форми фінансового забезпечення як кредитування
передбачає використання позикових ресурсів на умовах терміновості, платності і зворотності. Державне
фінансове забезпечення (бюджетне) передбачає, що джерелом є грошові кошти бюджетів та
позабюджетних фондів. У представленому трактуванні йде суміщення понять по лінії «фінансове
забезпечення – фінансові ресурси – фінансування». Кожне з цих лінійних понять має як самостійний
економічний зміст, що ґрунтується на сукупності специфічних рис, так і демонструє їх взаємодію.
У загальному вигляді фінансові ресурси підприємства, що спрямовуються на оновлення
матеріально-технічної бази, – це власні джерела, головним з яких виступає прибуток. Тому для
забезпечення відносної фінансової самостійності в питанні оновлення зношених засобів повинні
виконуватися наступні аспекти:
– якою б не була ринкова ціна на сільськогосподарську продукцію, вона повинна бути
реалізована за тією ціною, яка не тільки покриє поточні витрати, а й забезпечить прибуток, котрий
буде достатнім для реінвестування;
– податкове навантаження не повинне бути обтяжливим і не «поглине» всю решту прибутку.
Протягом року у сільськогосподарських підприємствах утворюється сезонний розрив між
термінами здійснення витрат й отримання доходів. У зв’язку з цим, товаровиробники повинні мати
певні суми оборотних коштів. Однак, не за рахунок власних джерел, так як це є недоцільним. Тому
мінімальні запаси, витрати і кошти в розрахунках формуються за рахунок власних джерел, а понад
ним – за рахунок позикових, які мають більше значення в сільському господарстві, ніж в інших галузях.
Висновки з проведеного дослідження. Систематизовано існуючі наукові підходи щодо
дослідження фінансового механізму, що дозволяють трактувати його з позиції об’єкта впливу, суб’єкта
управління, рівня функціонування, використовуваних методів, фінансових важелів, середовища
функціонування, мети функціонування об’єкта, на який спрямовано фінансовий механізм, виду
фінансового забезпечення, які доповнено науковим підходом, що розкриває поняття з позиції системності
та універсальності його застосування, з позиції терміновості дії фінансового механізму. Отже, під
фінансовим забезпеченням ми пропонуємо розуміти елемент системи фінансового управління,
спрямований на перетворення фінансових ресурсів у капітал у грошовій формі за допомогою залучення
грошових коштів та їх використання на певні цілі діяльності, основою якого є такий фінансовий метод як
фінансування, а регулятором функціонування – елементи фінансового механізму; а під фінансовим
забезпеченням матеріально-технічної бази – елемент системи фінансового менеджменту, спрямований на
перетворення фінансових ресурсів у капітал у грошовій формі через залучення грошових коштів та їх
використання з метою формування і зміцнення матеріально-технічної бази.
У перспективі доцільно оцінити використання фінансових методів розвитку сільського
господарства України у контексті її участі в євроінтеграційних процесах.
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Мацьків В.В. СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Мета. Метою статті є визначення основних теоретичних положень функціонування фінансового
забезпечення розвитку аграрного сектору сільського господарства.
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і
зарубіжних вчених з проблем фінансового забезпечення підприємств, законодавчі та нормативні акти з питань
фінансів.
В процесі дослідження використовувалися методи: історичний і логічний, дедукції та індукції – при
обґрунтуванні змісту категорій “фінанси” та “фінансове забезпечення”; методи аналогії та системного підходу –
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для удосконалення класифікації фінансового забезпечення у системі фінансової науки, уточнення її функцій та
принципів. На основі системного підходу відображено місце фінансового забезпечення в системі фінансів та її
інструментарію в управлінні фінансовими ресурсами.
Результати. Досліджено і узагальнено теоретичні підходи представників різних наукових шкіл щодо
визначення фінансового механізму, розвитку. Уточнено сутність фінансового механізму та економічного розвитку.
Сформовано авторський підхід щодо трактування фінансового механізму розвитку. Визначено складові та
особливості функціонування фінансового механізму у сільському господарстві.
Наукова новизна. Обґрунтовано концептуальні засади удосконалення фінансового механізму управління
коштами підприємства для підвищення економічної ефективності його розвитку, що забезпечить раціональне
використання фінансових ресурсів суб’єкта господарювання.
Практична значущість одержаних результатів дослідження полягає у можливості використання
запропонованих у статті теоретичних та практичних розробок в діяльності підприємств. Обґрунтовано методичні
підходи щодо підвищення ефективності управління фінансовими коштами підприємства за допомогою їх
оцінювання за зовнішніми та внутрішніми причинами виникнення. Запропоновано методи залучення фінансових
ресурсів для виробничих процесів підприємств.
Ключові слова: фінанси, фінансовий механізм, забезпечення розвитку підприємства, грошові кошти,
капітал, прибуток.
Matskiv V.V. THE COMPONENTS OF FINANCIAL PROVISION OF DEVELOPMENT OF THE
AGRICULTURAL SECTOR
Purpose. The aim of the article is the improvement of the financial mechanism for ensuring enterprise
development, enhancing the character of its stimulating and the efficient use of existing financial resources of
enterprises.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of research of the article are works of national
and foreign scientists on issues of financial provision of enterprises, legislative and regulatory acts on finances. Historical
and logical methods were used in the article.
Methods of logical analysis, deduction and induction were used to investigate the content of the category “Finance”
and “financial security”; methods of analogy and systems approach were used to improve the classification of financial
security in the system of financial science, clarify its functions and principles. The place of finance ensuring in the financial
system and its toolkit in the management of financial resources has been reflected based on the systematic approach.
Findings. In the article has investigated the theoretical approaches of representatives of various scientific
schools to the essence of the financial mechanism, a development that helped clarify the nature of the financial
mechanism, economic development, and propose an author’s approach to the interpretation of financial development
mechanism. It has defined the components and features of the financial mechanism functioning in agriculture.
Originality. The conceptual foundations of improving financial management mechanism by the working capital of
the enterprise to improve the economic efficiency of its development that will ensure the rational use of working capital of
a business entity have been proposed.
Practical value. The practical significance of the results consists in the possibility of using the suggested
theoretical and practical developments in the enterprise’s activity. Methodological approaches to improve the efficiency of
financial management of the enterprise through their assessment of external and internal causes of appearance have
been substantiated. The methods of raising funds for business production processes have been proposed.
Key words: finance, financial mechanism, ensuring the development of the enterprise, funds, capital, profit.
Мацкив В.В. КОМПОНЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Цель. Целью статьи является совершенствование финансового механизма обеспечения развития
предприятия, усиление характера его стимуляции и эффективное использование существующих финансовых
ресурсов предприятий.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются труды
отечественных и зарубежных ученых по проблемам финансового обеспечения предприятий, законодательные и
нормативные акты по вопросам финансов.
В процессе исследования использовались методы: исторический и логический, дедукции и индукции – при
обосновании содержания категорий “финансы” и “финансовое обеспечение”; методы аналогии и системного
подхода – для усовершенствования классификации финансового обеспечения в системе финансовой науки,
уточнение ее функций и принципов. На основе системного подхода отражено место финансового обеспечения в
системе финансов и ее инструментария в управлении финансовыми ресурсами.
Результаты. Исследованы и обобщены теоретические подходы представителей различных научных школ
по определению финансового механизма развития. Уточнена сущность финансового механизма и
экономического развития. Сформирован авторский подход к трактовке финансового механизма развития.
Определены составляющие и особенности функционирования финансового механизма в сельском хозяйстве.
Научная новизна. Обоснованы концептуальные основы совершенствования финансового механизма
управления средствами предприятия для повышения экономической эффективности его развития, что обеспечит
рациональное использование финансовых ресурсов предприятия.
Практическая значимость. Практическое значение полученных результатов заключается в возможности
использования предложенных в статье теоретических и практических разработок в деятельности предприятий.
Обоснованы методические подходы по повышению эффективности управления финансовыми средствами
предприятия с помощью их оценки по внешним и внутренним причинам возникновения. Предложены методы
привлечения финансовых ресурсов для производственных процессов предприятий.
Ключевые слова: финансы, финансовый механизм, обеспечение развития предприятия, денежные
средства, капитал, прибыль.
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ОЛЬГА БАЧИНСЬКА – ВІДОМА ЖІНКА-КООПЕРАТОР
ХХ СТОЛІТТЯ
Український народ, як ніякий інший, породив плеяду прекрасних і
талановитих дочок. Серед них – Ольга Бачинська. Ця славна
стриянка стала до праці на користь української громади
наприкінці ХІХ ст. і упродовж 50 років йшла цим жертовним
шляхом. Вона мала від Бога глибоку душу, сповнену милосердя й
любові до народу, а також великий талант жінки –сподвижниці.
Її ім’я золотими літерами вписане в історію українського
кооперативного руху.
Роман Матейко, Наталя Скакун
Якщо бажаєте добра своєму народові, якщо хочете правдиво
трудиться для кращого завтра – зацікавтесь кооперативним
питанням! Без участі жінок кооперація не може існувати.
Іванна Блажкевич
Реформування різних сфер суспільних відносин, що почалося в Україні у кінці минулого століття,
обумовило корінні зміни у веденні національного господарства. Для переведення його на нові рейки
господарювання удосконалювалися діючі форми господарювання та впроваджувалися нові. Важливе
значення у цих глобальних перетвореннях належало і належить зараз розробці та впровадженню
основних складових кооперації. Невдачі у відновлені ефективного кооперативного руху обумовлені
цілим комплексом причин, серед яких було і є недостатній рівень використання надбань минулого у
розвитку кооперації. Проте, щоб використовувати минуле його слід всебічно досліджувати і все цінне
впроваджувати в сучасне ведення національного господарства. Як показують результати дослідження
розвитку кооперативного руху у минулому, в Україні була ціла плеяда видатних кооператорів, діяльність
яких ще не досліджена у повному обсязі. З іншого боку, коли чоловікам – кооператорам приділяється
належна увага дослідників в умовах сьогодення, то жінкам – кооператорам, які внесли значний вклад у
розвиток кооперації, такої уваги майже не звертається, що, безумовно, обіднює наші знання про
кооперативний рух. Ось ці всі названі складові і складають суть постановки проблеми.
Аналіз літературних джерел про розвиток кооперативного руху показує, що дослідники у своїх
працях всебічно відобразили процеси зародження та розвитку різних форм кооперації у різних сферах
суспільних відносин. Проте, з іншого боку, коли розглянути конкретні особи, що були задіяні в
кооперативних процесах і представлені науковцями у їх статтях, брошурах і монографіях, то це, як
згадувалось раніше, в основному чоловіки. Жінки – кооператори згадуються не часто. Хоча, на
переконання відомої жінки-кооператора І. Блажкевич (1886 - 1977), що: «без участі жінок кооперація
не може існувати». Із цим влучним, лаконічним і, що важливо, правдивим висловлюванням не можна
не погодитися.
Жінки Галичини внесли значний вклад у розвиток кооперативного руху, однак їх внесок, на наше
переконання, недостатньо досліджений науковцями. Саме із-за цих обставин виникає необхідність
надолужити те, що упущене попередніми поколіннями дослідників. Дана публікація є однією із таких,
щоб заповнити прогалини минулого. Про О. Бачинську писали як тоді,коли вона жила і здійснювала
кооперативну діяльність, так і після того, коли її уже не було серед живих. Праці, що представлені у
списку літератури, є тому підтвердженням. Вони були надруковані у минулому столітті. Наша стаття
підготовлена уже у ХХІ столітті.
Ціль даної публікації полягає в тому, щоб привернути увагу сучасників до діяльності видатних
особистостей минулого, які приклали чималих зусиль до розвитку кооперації в Україні, а саме: жінок –
кооператорів, а серед них – Ольгу Бачинську, яка здійснювала плідну кооперативну діяльність у
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першій половині ХХ століття. Її набутий досвід є цінним скарбом для сучасних кооператорів в Україні.
При обробці і викладі матеріалу використано діалогову форму його представлення.
Дослідження життя та діяльності будь-якого діяча починається, як правило, із дат його
народження, характеристики місця народження, представлення інформації про батьків, навчання,
перші кроки діяльності тощо. Всі ці складові про О. Бачинську представлено у таблиці 1. Отже, вона
народилася на Буковині у 1875 р. Її батько був залізничним урядовцем, а мама – походила із німецької
родини. Специфічність роботи її тата обумовлювала необхідність часто переїжджати на інші місця
праці, що, безумовно, впливало на зміну місць навчання.
Таблиця 1
Перші кроки життя, навчання і діяльності Ольги Бачинської
[4, с. 234-235]
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Питання, сформовані нами

Відповіді із тексту вищевказаного джерела

Де, коли народилася
О. Бачинська і хто були її
батьки?
Де вона починала і
продовжувала навчання та
чим це було обумовлено?

Ольга Бачинська народилася 5 червня 1875 p. у селі Сучава, на Буковині в
родині Антона Тишинського, залізничного урядовця, та Фелікси-Марії (із
дому Шутера), яка походила з німецької родини
Ольга навчалася спочатку у Станіславі (нині Івано-Франківськ) в початковій
жіночій школі, а в 1888-1889 р. у загальній шестикласній школі в Коломиї.
Зміна місця навчання, очевидно, пов’язана з працею батька. У 1889 р.
Ольга разом з сім’єю переїхала до села Бортники Бібрського повіту, куди
батька призначили начальником залізничної станції
Фахову освіту О. Бачинська здобула у Львові в приватній торговельній
школі, яку закінчила в травні 1896 р. Тут вона успішно опанувала загальний
курс бухгалтерії. Після закінченні студій жила в селі Чорна коло Тарнава,
черговому місці роботи батька
Економічну діяльність Ольга розпочала в лютому 1897 р. у Львівському
товаристві взаємних забезпечень “Дністер”, де проходила практику. Та
взяти молоду Ольгу на службу дирекція «Дністра» тоді не погодилася
Цілий рік після цього О.Бачинська шукала роботи і щойно в березні 1898 р.
отримала запрошення до дирекції Задаткової каси у Стрию. Організована у
1895 р. доктором Є.Олесницьким і о. О.Бобикевичем, Задаткова каса відіграла
значну роль в економічному розвитку регіону
Цій установі О.Бачинська віддала свої знання, молодечий запал. Вже через
рік їй довірили відділ книговедення (бухгалтерію), в 1911 р. обрали до
дирекції
О.Бачинська змінила фінансову політику Задаткової каси: скоротила конто
(рахунок) льокат у більших банках, а вклади передала на конто кредиторів,
фінансувала розбудову різноманітних українських підприємств, купівлю
земельних ділянок
Праця у Задатковій касі вплинула на її національно-громадський світогляд,
навчила цінувати значення суспільної праці для рідного народу

Де О. Бачинська здобула
фахову освіту?
Коли і де почала вона свою
економічну діяльність?
В якій установі
О. Бачинська
продовжувала діяльність?
Як здійснювалося її фахове
зростання?
Що вдалося зробити
О. Бачинській у Задатковій
касі?
Як вплинула праця у
Задатковій касі на
О. Бачинську

За фаховою підготовкою О. Бачинська була бухгалтером. Перші спроби знайти роботу
закінчились невдало – її не прийняли на роботу в «Дністер». Однак через рік вона була запрошена на
роботу у Задаткову касу у м. Стрию, яка «відіграла значну роль в економічному розвитку регіону». Її
засновниками були відомі особистості Галичини – доктор Є. Олесницький і священик О. Бобикевич.
О. Бачинська сумлінно відносилась до праці, пропонуючи та впроваджуючи певні новації у веденні
облікової роботи. Ці дії не залишилися не помітними для керівництва Задаткової каси та сприяли її
фаховому зростанні, довіривши її «відділ книговедення (бухгалтерію), в 1911 р. обрали до дирекції.
Праця у цій установі позитивно вплинула на формування її світогляду та навчила цінувати значення
суспільної праці для рідного народу».
О. Бачинська не тільки працювала у Задатковій касі та добилася успіхів, але приймала участь в
діяльності інших кооперативних структурах (табл. 2). Це, зокрема, Стрийський окружний союз
кооператив, «Українбанк», «Маслосоюз» та інші. Але найбільше вона проявила свої організаторські
здібності при формуванні українського кооперативного молочарства, яке з часом трансформувалось у
відомий «Маслосоюз». У цій кооперативній структурі вона була обрана до складу дирекції Союзу. На
цій керівній посаді вона працювала разом з А. Мудриком та А. Палієм аж до виходу на пенсію (1939).
Крім того, варто зауважити, що вона приймала активну участь у зборі коштів для будівництва
Народного дому в м. Стрию, була учасником Крайових хліборобських виставок (1909 р і 1927 р.),
організувала ремісничий кооператив «Труд», кравецьку робітню і була її керівником.
О. Бачинська не припиняла своєї активної діяльності і в період соціальних потрясінь.
Насамперед це відноситься до періоду Першої світової війни (1914-1918), події якої сколихнули все
світове співтовариство у різних сферах його функціонування. Де перебувала О. Бачинська з
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початком світової війни, яку діяльність здійснювала як в період її проведення, так і після її
закінчення, як сучасники оцінили її дії – все це представлено в таблиці 3.
Таблиця 2
Подальша діяльність О. Бачинської на ниві кооперативної праці [4, с. 235 - 236]
№
п/п
1

2

Питання, сформовані
нами
Яку діяльність
здійснювала
О. Бачинська у 20-х
роках ХХ століття?
Хто був ініціатором
створення на Стрийщині молочарської
кооперації?

3

Яку участь у цих
заходах брала
О. Бачинська?

4

Хто був чоловік
О. Бачинської?

5

Яку діяльність
здійснювала
О. Бачинська у
повоєнних роках?

6

Які обов’язки вона
виконувала у
«Маслосоюзі»?

7

Який авторитет мала
О. Бачинська серед
працівників
«Маслосоюзу»?

8

Яку практичну
діяльність здійснювала
О. Бачинська?

Відповіді із тексту вищевказаного джерела
У 20-х роках О. Бачинська допомогла відбудувати Стрийський окружний союз
кооператив, «Українбанк» – колишню Задаткову касу. Але найбільше праці вона
вклала у відбудову української молочарської кооперації
На Стрийщині українське кооперативне молочарство розпочало свою історію 26
вересня 1907 р. Його ініціатором був доктор Є. Олесницький. Повернувшись з
ділової поїздки з-за кордону, він 6 лютого 1904 р. скликав господарську нараду. На
ній була ухвалена низка заходів, що лягли в основу першої молочарської акції
У всіх цих нарадах, зборах та організаційній праці брала активну участь О.
Бачинська. Ще ближче вона ознайомилася з справами Крайового союзу
господарсько-молочарського (згодом «Маслосоюзу»), коли вийшла заміж за
доктора Іларіона Бачинського (1872 - 1925), що став першим секретарем
Надзірної ради цієї спілки
Чоловік О. Бачинської був сином одного з перших українських адвокатів
Стрийщини XIX ст. І.Бачинського. Він успадкував від батька український дух,
ініціативу і творчу думку. Прожив складне життя, сповнене пошуків, поки здобув
вищу освіту на правничих студіях у Львові. Здійснював багатогранну діяльність у
містах Європи
На перших повоєнних зборах Крайового союзу господарсько-молочарського, що
відбулися 25 березня 1924 р. у Стрию, вона одноголосно була обрана до
дирекції Союзу, яким вона разом з А. Мудриком та А. Палієм керувала до кінця
1939 р.
О. Бачинська взяла на себе нагляд над центральним книговеденням, була
керманичем найчутливішого відділу “Маслосоюзу”. Читаючи сухі цифри, вона
уміла в кожному звіті знайти щось цікаве і легко виявляла кожну неточність, на
яку одразу відповідно реагувала
Як член дирекції “Маслосоюзу”, О. Бачинська, будучи вже досвідченим
працівником, завжди знаходила спосіб, щоб по-товариськи делікатно звернути
увагу того чи іншого члена дирекції на помічену неточність. Усі члени дирекції і
всі маслосоюзники дуже любили, поважали й шанувала О. Бачинську
Була ініціатором та організатором багатьох імпрез, виставок, урочистостей. Її
велика заслуга полягала у зборі коштів для спорудження Народного дому в
Стрию. О.Бачинська брала участь у першій (1909 р.) та другій (1927 р.) Крайових
хліборобських виставках, входила до складу їхніх оцінкових відділів. Вона
організувала в Стрию за прикладом Львова ремісничий кооператив “Труд”,
кравецьку робітню і тривалий час була її директором

Таблиця 3
Діяльність О.Бачинської в період і після закінчення Першої світової війни [4, с. 236 - 237]
№
п/п
1

2

Питання, сформовані нами
Куди виїхала О. Бачинська
з початком Першої світової
війни?
Чим займалося подружжя
Бачинських в місті Гмінд
(Австрія)?

3

Яку працю виконувала О.
Бачинська після війни?

4

Як ставилася О. Бачинська
до виконання своїх
обов’язків?

5

Які риси були притаманні
їй?

6

Як сучасники відгукувались
про її діяльність?

Відповіді із тексту вищевказаного джерела
З початком першої світової війни О.Бачинська виїхала зі Стрия до
австрійського міста Гмінд, куди її чоловіка призначили для роботи в управі
переселенського табору
Тут подружжя цікавилося життям українських виселенців, збирало колекцію
вишивок, яку експонувало на виставці у Відні 1915 р.
Після війни О.Бачинська повернулася до Стрия, продовжила працю в
Товаристві українських жінок, займалася збором коштів для повоєнних сиріт.
О. Бачинська була невсипущою громадською діячкою
Протоколи всіх культурно-освітніх, добродійних, господарських, спортивних
та музичних громадських організацій Стрийщини свідчать як грунтовно і
відповідально виконувала свої обов’язки О. Бачинська
Всюди потрібні були її розумна порада і висококваліфікована праця.
Впродовж кількох десятиріч вона була «залізним касиром». Є свідчення, що
О.Бачинська брала участь у роботі 14 громадських товариств
Сучасники згадували, що з нею справді завжди легко було співпрацювати:
ніколи не підводила, нічого не забувала, нікуди не запізнювалася, завжди
була спокійна, усміхнена. А що задумувала – втілювала в життя
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Як бачимо, діяльність О. Бачинської була різнобічною. Так, зокрема, вона брала участь у зборі
колекцій вишиванок, експонати якої були представлені у 1915 р. у Відні, цікавилася життям
українських переселенців. Після закінчення війни повернулася в рідний Стрий, де «продовжила працю
в Товаристві українських жінок, займалася збором коштів для повоєнних сиріт». Досить також
нагадати, що О. Бачинська доклала чимало зусиль для налагодження продуктивної діяльності
Товариства українських жінок, яке вона очолювала у найтяжчий час його існування. На всіх ділянках
роботи вона проявляла високу відповідальність при виконанні обов’язків, за що про неї говорили, як
про «залізного касира». Як вказують дослідники, О. Бачинська брала участь у роботі 14 громадських
товариств і «ніколи не підводила, нічого не забувала, нікуди не запізнювалася, завжди була спокійна,
усміхнена». Все це забезпечувало успіх в здійсненні нею різнобічної діяльності у відповідності з
принципом, що «задумано, то і виконано».
О. Бачинській довелося пережити дві світові війни. Про Першу світову війну і після неї було згадано
раніше, а про Другу та після неї скажемо зараз (табл. 4).
Таблиця 4
Життя О. Бачинської в період Другої світової війни та після її закінчення
№
п/п
1

Питання, сформовані
нами
Де О. Бачинську
застала Друга світова
війна?

2

Як сприйняла
О. Бачинська прихід
радянської влади?

3

Відношення
О. Бачинської до
релігії?

4

Чи справдилися її
надії з приходом
німців?

5

Яке рішення
прийняла
О. Бачинська після
закінчення війни?

6

Чим
характеризувалися
останні роки життя
О. Бачинської

Відповіді із тексту вищевказаного джерела
Друга світова війна застала О.Бачинську в Стрию. Незадовго до її початку з
огляду на вік вона покинула пост директора та головного книго вода
«Маслосоюзу» і вийшла на пенсію
Славна галичанка дуже тяжко переживала, коли у вересні 1939 р. західноукраїнські
землі прийшли більшовики, бачачи, як все надбання українського народу, для
якого і вона трудилася ціле, московського-більшовицький режим руйнував га очах,
грабував і залишав тільки пекельну руїну
О. Бачинська, глибоко релігійна людина, щонеділі ходила до церкви на
богослужіння, часто сповідалася, належала до різних церковних братств,
цікавилася суспільним життям. Особливо негативний вплив на її моральний стан
мала антинародна атеїстична політика радянської влади, зневажливе ставлення
до українських національних святинь
Не справдилися надії О. Бачинської на краще життя і після окупації Галичини
німецькими військами. Окупаційні власті не тільки не пошанували літню
заслужену жінку, а й викинули її з власної домівки. А хата О. Бачинської була,
наче малий національний музей
Після закінчення Другої світової війни, коли на західноукраїнських землях
відновився жорстокий більшовицький режим, а усі знайомі і близькі залишали
рідний край, О. Бачинська, вже літня жінка, вирішила залишитися в рідному
Стрию, щоб спочити там, де ціле життя працювала. Це рішення і усвідомлення
гіркої долі наприкінці життя її пригнічувало так, що, прощаючись з друзями, вона
не могла вимовити і слова
О. Бачинська залишилася доживати віку в улюбленому Стрию, постійно
відчуваючи вороже ставлення до себе більшовицької влади. Мізерна пенсія не
давала змоги їй зводити кінці з кінцями. Мучили хвороби, душевна депресія. 24
липня 1951 р. О.Бачинська пішла з життя. Її скромно поховали на стрийському
цвинтарі у родинному гробівці біля чоловіка. Та пам’ять про славну українку
безсмертна

Незадовго до її початку у 1939 р. на 64-му році життя «вона покинула пост директора та
головного книговода «Маслосоюзу» і вийшла на пенсію». Наступні роки О. Бачинська прожила у
переживаннях, неспокою і тривогах, адже на територію Західної України у вересні 1939 р. прийшла
радянська влада, яка все, що було створено, особливо кооперативні структури, було перетворено на
«пекельну руїну». Прихід у 1941 р. німецьких властей не виправдав надій О. Бачинської на кращі
умови життя. Більше того, вони викинули її із рідної домівки і все, що її прикрашало (ікони, картини,
різьблені речі, вишивки, писанки, багата бібліотека) безслідно зникло назавжди.
Після закінчення Другої світової війни О. Бачинська не виявила наміру, як багато її знайомих і
близьких людей, що в минулому разом трудились на кооперативній ниві, емігрувати за кордон, а
залишилася у рідному Стрию. Як її жилося у цей період? Відповімо словами дослідників її життя та
діяльності, які стверджують, що вона постійно відчувала «вороже ставлення до себе більшовицької
влади. Мізерна пенсія не давала змоги її зводити кінці з кінцями. Мучили хвороби, душевна депресія.
24 липня 1951 р. О. Бачинська пішла з життя. Її скромно поховали на стрийському цвинтарі у
родинному гробівці біля чоловіка»[4, с. 238]. Ось так закінчилось життя цієї знаної людини, яка
доклала чималих зусиль для розвитку кооперативного руху і так її принизливо оцінила радянська
влада, будуючи псевдокооперативні структури на примусовості, насиллі і під диктат органів влади.
На основі проведеного дослідження життя та діяльності відомого кооператора кінця ХІХ і першої
половини ХХ століть О. Бачинської можна констатувати про те, що вона доклала чимало зусиль для
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формування та розвитку різних кооперативних структур. Найбільш повно проявилися її організаторські
та фахові здібності у формуванні молочарської кооперації, як її наслідок, заснування відомої
кооперативної структури «Маслосоюз»,в якій вона працювала на керівних посадах. Крім того, варто
сказати про працю О. Бачинської в таких товариствах, як: Стрийський окружний союз кооператив,
«Українбанк», «Просвіта», «Воля», «Пласт» та інші. І скрізь, де б не працювала «вона була дуже
відверта і справедлива, не любила внутрішніх інтриг, завжди намагалася збагнути суть кожної справи і
знайти оптимальне ділове розв’язання її» [4, с. 236]. Саме таких рис, нажаль, бракує переважній
більшості нашим сучасним реформаторам і саме це гальмує здійснення реформ, важливою
складовою яких є відновлення кооперативних засад у різних сферах суспільних відносин саме на ці
складові слід звернути увагу дослідникам в умовах сьогодення з врахуванням сучасних умов стану
розвитку кооперації. І на останок, діяльність О. Бачинської на кооперативній ниві може бути еталоном
для здійснення перетворюючих процесів як у сучасних умовах реформування національного
господарства, та і на перспективу його розвитку. При цьому слід взяти до уваги, що будь-яке суспільне
явище сучасного типу відтворюється ознаками минулого і є фундаментом для його розвитку у
майбутньому. Така діалектика розвитку характерна і для кооперації значний вклад для ефективного її
розвитку вклала О. Бачинська, діяльність якої необхідно досліджувати і надалі.
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Шульський М.Г. ОЛЬГА БАЧИНСЬКА – ВІДОМА ЖІНКА-КООПЕРАТОР ХХ СТОЛІТТЯ
У статті проведено дослідження життя і діяльності Ольги Бачинської – відомої кооперативної
діячки кінця ХІХ і середини ХХ століть, на жаль, малознаної людини сьогодні. В процесах вивчення
основна увага сконцентрована на участі О. Бачинської у різних кооперативних структурах, виділено ті
специфічні риси її характеру, які дозволяли добиватися певних успіхів у праці та заслуговувати
авторитет серед працюючих.
Ключові слова: Ольга Бачинська, жінка-кооператор, кооперація, «Маслосоюз», кооперативи,
кооперативні структури, місто Стрий, кооперативний рух.
Shulskyi M.G. OLGA BACHYNSKA – А FAMOUS WOMАN KOOPERATOR OF THE TWENTIETH
CENTURY
The article deals with the search of the life and the activity of Olga Bachynska - known cooperative
activist – the end of the nineteenth and mid-twentieth century, unfortunately, little known woman today. In the
process of learning the main attention is concentrated on Bachynska participation in various cooperative
structures, it was selected those specific features of her character, which allowed to achieve some success
in work and earn credibility among employees.
Key words: Bachynska Olga, a woman cooperator, cooperation, «Maslosojuz» cooperatives,
cooperative structures, Stryj, the cooperative movement.
Шульский Н.Г. ОЛЬГА БАЧИНСКАЯ - ИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА-КООПЕРАТОР ХХ ВЕКА
В статье проведено исследование жизни и деятельности Ольги Бачинской - известной
кооперативной деятеля конца XIX и середины ХХ столетия, к сожалению, малоизвестной человека
сегодня. В процессах изучения основное внимание сконцентрировано на участии О. Бачинской в
различных кооперативных структурах, выделено те специфические черты его характера, которые
позволяли добиваться определенных успехов в труде и заслуживать авторитет среди работающих.
Ключевые слова: Ольга Бачинская, женщина-кооператор, кооперация, «Маслосоюз»,
кооперативы, кооперативные структуры, город Стрый, кооперативное движение.
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КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Інноваційний розвиток в аграрному секторі визначає перехід на якісно новий рівень, який
супроводжується активізацією інноваційної діяльності для реорганізації економіки на основі розвитку
наукомістких технологій, впровадження у виробництво прогресивних високотехнологічних процесів,
розробки та випуску нової конкурентоспроможної аграрної продукції.
Однією з важливих характеристик сучасної економіки є зміни взаємозв’язку науки, технологій і
економічного
росту.
Становлення
аграрного
сектору
економіки,
підвищення
його
конкурентоспроможності значною мірою залежать від розвитку аграрної науки, від її збалансованої
інноваційної спрямованості на розвиток підприємницької аграрної сфери.
В цьому зв’язку заслуговує на увагу і пошану науково-практична робота вчених Національного
наукового Центру «Інститут аграрної економіки» на тему «Трансформація аграрного сектору економіки
України до ринкових умов господарювання», яка висунута колективом наукового закладу на здобуття
Державної премії України 2015 року. Зазначена робота, є вагомим напрацюванням у напрямі
інноваційного розвитку аграрних формувань, удосконалення земельно-майнових відносин, вирішення
актуальних питань виробництва продовольчої продукції, утвердження конкурентоспроможності
суб’єктів аграрного господарювання.
Комплексні наукові дослідження охоплюють питання формування інноваційної моделі аграрного
сектору, зумовлюють розгляд нових напрямів економічного розвитку, необхідність інтеграції наукових
здобутків і набутого практичного досвіду, поєднання результатів праці науковців та практиків.
Використання інноваційного фактору разом із коригуванням державної аграрної політики в
інноваційній сфері дозволить забезпечити планомірний розвиток інтелектуального потенціалу,
аграрного виробництва, конкурентоспроможної продукції, що відповідатиме перспективним завданням
і цілям аграрного сектору.
Наукові пропозиції щодо реформування аграрного сектору економіки та створення
організаційно-правових формувань на засадах приватної власності значно вплинули на створення та
розвиток особистих селянських господарств в Україні.
Науковий розвиток інтеграційних процесів в аграрній сфері обумовлений необхідністю
посилення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, розвитком продуктивних сил,
прискоренням науково–технічного прогресу та поглибленням співпраці підприємств різних сфер
діяльності на засадах кооперації.
Обґрунтована кооперація і агропромислована інтеграція спрямована на поєднання економічних
інтересів її учасників, максимального використання сировини і виробничих потужностей та збільшення
виробництва готової продукції.
Враховуючи, що у сучасних умовах господарювання зростає роль державного земельного
кадастру, оскільки він є інформаційною базою для ефективного управління земельними ресурсами,
ведення земельної статистики, землеустрою, регулювання земельних відносин, підтримки податкової
та інвестиційної політики держави.
Головними завданням науки і передової практики сучасного етапу розвитку аграрної економіки є
стабілізація і подальше нарощування обсягів виробництва високоякісної продовольчої продукції, а на
цій основі – послаблення залежності країни від імпорту.
Результати наукових досліджень Національного наукового Центру «Інститут аграрної економіки»
за період 1990-2014 рр. визначили шлях трансформаційних процесів в аграрній сфері економіки
України в сфері здійснення адміністративної, регуляторної, податкової, земельної, інноваційної та
інших базових реформ.
Таким чином, вважаю, що науково-практична робота «Трансформація аграрного сектору
економіки України до ринкових умов господарювання» має наукову цінність, вагоме значення для
подальшого розвитку аграрного сектору держави, а колектив авторів заслуговує на присудження
Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 рік.

Пуцентейло П.Р., доктор економічних наук, професор
Тернопільський національний економічний університет
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ЗУСТРІНЬ ПОЛЬЩУ В СВОЄМУ МІСТІ!

З таким гаслом 22 вересня 2015р. завітала мобільна польська делегація
Товариства «Інтеграція «Європа-Схід» (м. Кельце) у гості в Університет економіки і
підприємництва.
Метою
такої
інтерактивної
зустрічі
було
донесення до студентського та
викладацького загалу запрошення
приєднатись
до
міжнародного
проекту «PL+UA=EU. Польськоукраїнські зустрічі на шляху до
об’єднаної Європи». Під час
зустрічі польська делегація провела
цікаві презентації, вікторини та
надала інформацію про можливості
навчання у Польщі. Ректорат
Університету
економіки
і
підприємництва і керівник польської
делегації – голова Товариства
Кшиштоф Каліта домовились про
активну співпрацю у межах проекту.
Загалом,
ціллю
проекту
є
промоція польської мови та знать
про сучасну Польщу. Виїзні лекції з
польської мови та культури, які
відбулись
протягом
вересня,
включили в себе 50 зустрічей у
Вінницькій,
Хмельницькій
та
Житомирській областях на тему історії Польщі, сучасної музики, а також презентацію
можливостей навчання у Польщі.
Надалі проектом передбачені такі заходи:
- Організація закордонних практик і лідерських навчань в Кельце;
- Організація курсів польської мови;
- Організація виїзної школи польської мови;
- Підсумкова конференція «Мовні компетенції для професійного і соціального
успіху в Європі» на базі Хмельницького національного університету.
Проект є співфінансованим в рамках конкурсу Міністерства Закордонних
Справ РП «Співробітництво в галузі публічної дипломатії 2015» і реалізується
Товариством «Інтеграція «Європа-Схід» з м. Кельце у співпраці з низкою українських
партнерів.
Почесний патронат проекту здійснюють: Генеральний консул РП у Вінниці,
Генеральний консул України в Кракові, Свєнтокшиський губернатор,
Свєнтокшиський Маршалек, Келецький староста, мер міста Кельце. Медіа патронат:
Газета «Słowo Polskie», портал slowopolskie.org та ТБ 33 канал в Хмельницькому.

С.В. Капітанець,
проректор з науково-методичної роботи УЕП
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Правління Спілки економістів України інформує
25 вересня 2015 р. у Києві відбувся десятий Пленум Правління Спілки
економістів України (СЕУ), в рамках якого була проведена Міжнародна науковопрактична конференція «Громадянське суспільство і формування нової
парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації».
У роботі Пленуму та Конференції взяли участь члени Президії, Правління і
Ревізійної комісії СЕУ, керівники і представники обласних осередків СЕУ,
Національної академії наук України, Національної аграрної академії наук України та
Національної академії наук Білорусі, Академії економічних наук України, ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України», Державного інституту
управління та економіки водних ресурсів України, ННЦ «Інститут аграрної економіки
України» НААН України, Національного університету водного господарства і
природокористування (м. Рівне), Хмельницького національного університету,
Житомирського національного агроекологічного університету, інші відомі вчені,
економісти, викладачі вузів.
З цікавими і змістовними доповідями на конференції виступили віце-президент
СЕУ, доцент Яцюк Г.В., віце-президент СЕУ, Науковий керівник Секції
економічного прогнозування, академік НАН України Геєць В.М., академік НАН
Білорусі, д.е.н., професор Никитенко П.Г., чл.-кор. НАН України, д.е.н. Симоненко
В.К., академік НААН України, д.е.н. Кропивко М.Ф., Голова Полтавського
обласного правління СЕУ, д.е.н., проф. Перебийніс В.І. та інші.
СХВАЛЕНІ
десятим Пленумом Правління
Спілки економістів України
25 вересня 2015 року
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Міжнародної науково-практичної конференції
«Громадянське суспільство і формування нової парадигми
соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації»
Метою конференції було обговорення актуальних проблем становлення
громадянського суспільства в Україні і задіяння його інституційної спроможності та
інтелектуального потенціалу для формування нової парадигми соціальноекономічного розвитку на основі концептуальних ідей В.Вернадського про ноосферу.
Учасники конференції особливу увагу приділили висвітленню концепції
ноосферного розвитку як основи світогляду ХХІ століття в умовах глобальних
цивілізаційних викликів та ролі інститутів громадянського суспільства у
трансформації суспільної свідомості на основі ноосферного світосприйняття.
Чільне місце в наукових дискусіях займали проблеми формування ноосферної
парадигми соціально-економічного розвитку для цілей тисячоліття з урахуванням
стану різних сфер українського суспільства та досвіду інших, зокрема
пострадянських, країн, очікуваних наслідків глобалізації і регіональної інтеграції.
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Учасники Пленуму та Конференції констатували, що кожен етап розвитку
суспільства характеризується притаманною йому світоглядною парадигмою, яка
ґрунтується на системі цінностей та ідей і знаходить своє втілення у способі ведення
економічної діяльності та культурної державної політики, інститутах та практиках
громадянського суспільства, діях і схильності окремих людей до тих чи інших
переваг тощо.
Зміни у суспільній свідомості тягнуть за собою і зміни у суспільному житті та
зміни форм впливу діяльності людини на природне середовище.
На кожному із історичних етапів розвитку суспільства постає проблема вибору
певної системи поглядів та ідей, що утворює основу та спрямування державної
політики, економічного розвитку, поведінки людей у суспільстві.
Ця система поглядів, або суспільна парадигма, є результатом сприйняття
свідомістю людини цінностей та способів їх реалізації, які знаходять своє практичне
втілення у соціальних інститутах. В свою чергу, діяльність цих інститутів,
насамперед просвітительська, навчальна, духовно-світоглядна, чинить вплив на
домінуючу в суспільстві парадигму і може спричинити її трансформацію і перехід на
новий вищий етап.
Учасники конференції звернули увагу на дві основні проблеми, що потребують
обговорення науковою спільнотою з метою пошуку шляхів їх вирішення для
досягнення мети зібрання.
Перша – це пошук можливих засадничих основ нового бачення соціальноекономічного розвитку у теперішніх умовах глобалізації та загрози біосферних
катастроф, різних масштабами і характером, посилення конкуренції з боку крупного
капіталу на всіх світових і регіональних ринках та неспроможності урядів провідних
держав світу приборкати тліючу світову фінансову кризу, подальший розвиток якої
важко передбачити за наслідками навіть в осяжному майбутньому.
Другою є проблема інституційного забезпечення, у тому числі й з боку
інститутів громадянського суспільства, реалізації можливих напрямів трансформації
моделі ринкової економіки та інших її гібридних різновидів соціально орієнтованого,
комунітаристського спрямування у нову систему господарювання, яка б реально
спрямовувалася на закономірності біосферного розвитку, мала б духовні засади і
новітнє бачення перспектив і меж прогресу спільнот як в межах окремих
національних держав, так і в межах регіональних міждержавних союзів і на
глобальному рівні.
Починаючи з 70-х років минулого століття, стала очевидною біосферна і
соціальна неспроможність вільного ринку до самоадаптації за умов наростаючих
соціальних та екологічних проблем світового і регіонального масштабу, які дедалі
посилювалися.
Набуло ознак антагоністичного протиріччя між духовними, ідейно-ціннісними
мотиваційними основами традиційних культур і великих цивілізацій та
квазіцінностями рекламно-комерціалізованої культури «одномірного», за влучним
висловом Г. Маркузе, суспільство масового споживання, що сформувало «економічну
людину», яку Д. Ходжсон назвав «машиною розваг».
Тому, вже з тих пір розпочалися пошуки вибору моделі соціально-економічного
розвитку, адекватної викликам і загрозам глобалізації, як правило в ракурсі
соціалізації вільного ринку через посилення соціальних функцій держави.
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Вони активізувалися у 90-х роках внаслідок прискорення процесів глобалізації і
виникнення загроз кризових явищ у планетарному масштабі. Ці загрози несла
поширювана у світі доктрина неоліберального капіталізму, а також крах
соціалістичної системи господарювання.
Як наслідок, моделі вільного ринку та адміністративно-командної економіки
виявилися неспроможними позбутися іманентних внутрішніх факторів і причин свого
занепаду, що остаточно засвідчили ряд регіональних і світових фінансових потрясінь
останнього двадцятиріччя.
Цей період ознаменувався пошуком так званого третього шляху, різні варіації
якого відображені у політиці та в численних працях теоретиків ринкової економіки та
соціологів.
Учасники конференції у своїх виступах зазначили, що, як свідчить практика,
цілісна західна концепція третього шляху насправді не склалася, хоча базова її модель
в усіх випадках передбачала підвищення соціальної ролі держави, виникнення нових
форм соціального контролю, поєднання індивідуалізму і комунітаризму, визнання
важливості соціального та людського капіталу, забезпечення сталого розвитку тощо.
Всі ці позитивні за формою риси нівелювалися переходом до глобального вільного
ринку, в якому неолібералізм продовжував домінувати.
Нині вже не піддається сумніву, що ідеологія такого «третього шляху» фактично
переслідувала мету модернізації фасаду глобального капіталізму, а не реального
пошуку антикризового світосприйняття для побудови принципово нової системи
розумних економічних відносин.
Як свідчить хід історії, неможливо знайти новий шлях економічного розвитку в
умовах глобалізації без врахування її планетарного впливу і соціокультурних
особливостей національних держав та інтересів окремих регіональних спільнот на
противагу інтересам крупного капіталу і суспільства споживання.
Глобалізація економіки є складним і суперечливим процесом, що має свої
позитивні і негативні сторони. З одного боку він полегшує господарські зв’язки у
світовому масштабі, створює передумови для доступу до передових технологій та
забезпечує економію ресурсів. З іншого боку він має ряд негативних рис, а саме: в
країнах із слабкою економікою закріплюється, як правило надовго, модель
периферійної економіки; йде втрата власних ресурсів багатьма слаборозвиненими
країнами, які також втрачають контроль над власною промисловою і
зовнішньоекономічною політикою, а споживання в цих країнах, в основному,
зорієнтовано на імпорт. В цілому наслідком негативного характеру є поглинання
країни транснаціональним капіталом, держава втрачає значну частину суверенітету –
особливо економічного, перетворюючись із суб’єкта в «об’єкт» міжнародних
відносин.
На жаль, подібні процеси мають місце в Україні, економіка і соціальна сфера
якої стала своєрідним уречевленням глобальних економічних проблем. На думку
учасників конференції, вітчизняна економіка нині повністю інтегрована у
європейську і у світову, але, на жаль, в якості деградуючого сировинного додатку, що
стало наслідком так званих «реформ» економіки за останні 24 роки.
Водночас, слід виходити з того, що у світі, поєднаному глобальною системою
економічних, інформаційних та комунікаційних зв’язків, зростання крупних
транснаціональних монополій, нарощування могутності глобального фінансового
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капіталу, що прагне до незалежності від будь-якого державного впливу, домінуючою
у сфері соціально-економічного розвитку залишається доктрина неолібералізму.
Її підживлює система світового промислово-фінансового капіталу у виді
потужних транснаціональних корпорацій (ТНК). Їхні доходи стрімко зростають з
року в рік, глобальна додана вартість розподіляється на користь їх вузького кола. Так,
за підсумками 2013 року, доходи 100 самих великих економік світу розподілились у
таких пропорціях: 55% – доходи суверенних держав, 45% – доходи приватних ТНК. І
ця тенденція має стійку динаміку на користь ТНК, фактично формується
загальносвітовий фінансово-інформаційний простір.
Головним підсумком цього на межі тисячоліть стала світова фінансова криза, яка
фактично розпочалася наприкінці минулого століття і перейшла нині у стан
перманентного локально-глобалізаційного прояву стагнації і фінансової
нестабільності.
Фактично, нині економіка більшості країн світу (у тому числі й України,
економіка якої, за твердженням академіка Гейця В.М., є фактично квазіринковою, бо
не інтегрована у світові ринки капіталів внаслідок дефолтного ризику невиконання
державою її зобов’язань) перебуває в точці біфуркації, і від наявності в суспільстві
критичної маси осіб, які усвідомлюють ситуацію і зможуть запропонувати розумні
перспективи виходу, залежить напрям кардинальних змін в економічному мисленні.
При цьому зміни мають бути саме кардинальні, аж до повної реформи світової
фінансової системи. І така думка вже стає домінуючою у глобальному масштабі.
Проте на ділі ефективних кроків та зусиль по формуванню нового бачення
соціально-економічного розвитку України нині не здійснюється як з боку влади, так і
з боку більшості представників наукової спільноти.
Як наслідок, країна постала перед прикрим фактом: реальної стратегії розвитку
держави, що перебуває у стані системної економічної і політичної кризи, на сьогодні
немає. Окремі чинні стратегічні документи здебільшого стосуються виконання
завдань і вказівок міжнародних фінансових організацій. Це шлях країни не до
розвитку, тим більше – не до «процвітання», а прямий шлях до консервації
нинішнього стану, в якому опинилася Україна – стану деградуючого сировинного
придатку світової економіки.
Проблеми вітчизняної економіки, які поки що не вирішуються, пов’язані із
світовими тенденціями розвитку, які мали би враховуватися керівництвом держави та
іншими центральними органами влади. Ще у 2000 році на Саміті Тисячоліття ООН
189-ма державами світу була прийнята «Декларація тисячоліття ООН». Документ
став певним консенсусом між переважною більшістю країн і містить політичні і
економічні зобов’язання щодо вирішення глобальних проблем довкілля і
загальносвітового економічного розвитку. Більш конкретні напрями цієї роботи
знайшли відображення у документі «Порядок денний на ХХI століття», в якому
зазначається, що розвиток та існування земної цивілізації може бути досягнуто лише
завдяки стійкому розвитку економіки, соціального, екологічного благополуччя і
необхідності розумного використання природних ресурсів планети в системі
«природа-суспільство-економіка».
Особливо наголошувалось, що виробнича і економічна діяльність людини,
суспільства не можуть і не повинні протиставлятися функціонуванню біосфери
планети, оскільки вони є однією з форм глобального біогеохімічного кругообігу
речовини і енергії у природі, і не можуть існувати поза ним.
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Цю проблему світового розвитку ще у середині минулого століття досліджував
великий український вчений В. Вернадський. У своїх працях, виходячи з наукового
доробку свого видатного попередника С. Подолинського, він обґрунтував положення
про те, що біосфера є планетарним механізмом, що здійснює перетворення певної
частини енергії, яка надходить зовні (головним чином сонячної), у різні види енергії.
А людство, цивілізація в системі «людина-біосфера» є складовою частиною біосфери.
І коли ще 20-30 років тому ця проблема мала суто академічний характер, то нині вона
стала надзвичайно актуальною, предметом серйозних сутичок інтересів багатьох
держав і транснаціональних корпорацій усього світу.
Нині стрімко наростають процеси впливу суспільства на природу. Для
суспільного виробництва з природного середовища береться умовно 100 одиниць
ресурсів (невідновлювальних природою), а фактично використовується у виробництві
лише 10, решта йде у відходи. Крім того, у атмосферу щорічно викидається 20-23
млрд тонн вуглекислого газу і близько 120 млн. тонн золи. Матеріальне виробництво
людства стало велетенським, штучно вибудуваним механізмом кругообігу речовини і
енергії біосфери. Функціонування цього механізму, що спрямовується волею
керівництва країн світу, дедалі частіше порушує екологічну рівновагу біосфери. Тому
з високою ймовірністю його можна назвати механізмом «добровільного
самознищення».
Це свідчить про те, що біосфера планети, її жива речовина, за висловом
Вернадського, залишаються вразливими, піддаються постійними загрозам, які генерує
саме людство, якому бракує Розуму. Більшість таких загроз створюються у зв’язку з
тим, що зусилля ТНК та багатьох держав ринкової економіки спрямовуються
виключно на раціоналістичні мотиви поведінки, що переслідують лише наживу, лише
зростання капіталу, лише їхні власні інтереси, нехтуючи інтересами людства як
національного чи регіонального, так і планетарного масштабу.
Нині вже не викликає сумнівів висновок про те, що «косметична хірургія»
капіталізму є неприйнятною і неприпустимою. Не бачити і не розуміти цього –
щонайменш нерозумно, адже ми вступили в ХХІ століття з величезним багажем
проблем глобального характеру, включаючи і досі тліючу світову фінансову кризу.
Дзвін вже дзвенить, прийшов час мислити нетрадиційно і глобально, причому в
координатах духовного розуміння людини, її місця в суспільстві і в єдиному
узгодженому інтелектуальному зусиллі багатьох країн і народів.
Настав час ідей, які не обмежуються різними варіаціями концепцій вільного
ринку, а виходять із єдиного світорозуміння і відповідальності перед майбутніми
поколіннями. Мова йде навіть не про конкретну модель, а про майбутнє людства у
планетарному масштабі.
Історія вчить, що вирішення глобальних проблем людства неможливе саме по
собі, спонтанно, адже саме стихійний розвиток політичних, економічних та інших
процесів його життєдіяльності призвів до нинішніх глобальних екологічних та
соціальних проблем. Необхідною є творча роль загальнолюдського планетарного
розуму для свідомого і розумного регулювання економіки й формування політики, з
метою уникнення загрози катастроф.
Світоглядні основи планетарного розвитку, де домінуючою активною силою є
Розум людини, ще у першій половині ХХ століття були закладені В.Вернадським. Він
дійшов висновку, що еволюційний процес створив нову геологічну силу – наукову
думку соціального людства. При цьому він зазначав, що «ми наразі переживаємо її
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яскраве входження в геологічну історію планети. Протягом останніх тисячоліть
спостерігається інтенсивне зростання впливу одного виду живої речовини –
цивілізованого людства – на зміну біосфери. Під впливом наукової думки і людської
праці біосфера переходить у новий стан – в ноосферу».
Знання про ноосферу – це не лише проблема формування розумної політики,
розвитку науки, освіти і світогляду людини, але й імператив забезпечення
майбутнього для людства, умов його виживання та безпеки кожної країни, незалежно
від її нинішнього потенціалу, рівня розвитку тощо.
Заснована на ноосферних знаннях картина світу найповніше відповідає формам
сучасного буття людини, дозволяє вивчати параметри динаміки розвитку людської
цивілізації. Ноосферні знання – це умовне позначення інтегративних тенденцій у
сучасній науці, що проявилися на основі відношення до загальної проблеми «людина
– природа».
Ноосферне
мислення
вбачається
нині
єдиною
продуктивною
і
антропоцентричною системою знань і підходів до реформування економічних та
інших суспільних відносин на засадах дійсного прогресу, на противагу ринковій
глобалізації, шокових споживацьких технологій маніпулювання людством, вкрай
небезпечних для життя і розвитку нинішнього покоління молоді і майбутніх поколінь.
Узагальнення В.Вернадського відображають екологічний вектор виживання
людства в природному середовищі планети Земля і мають бути затребувані в системі
освіти, у сфері наукових досліджень і прикладних розробок, в системі інститутів
влади і управління кожної країни, регіонів планети і міжнародних стосунків. Вони
мають стати основним критерієм інноваційності технології, предметів чи засобів
виробництва, основним фактором визначення їхньої ефективності супроти критерію,
зорієнтованого виключно на вигоду для бізнесу. Ринкові відносини повинні
формуватися через призму ноосферного мислення, їх ноосферної оцінки, ноосферної
придатності, ноосферного «знаку якості», а це за В.Вернадським, означає перебудову
біосфери в інтересах людства як єдиного цілого, що вільно мислить.
Окрім екологічних проблем сьогодення увага учасників конференції була
зосереджена і на антропологічній складовій біосфери, зокрема на ролі Людини, її
Розуму, стану її духовності та етично відповідальної поведінки у суспільних та
планетарних перетвореннях.
Звідси держави світу повинні формувати політику, виходячи із забезпечення
можливостей для кожної людини мати гідний рівень матеріального забезпечення,
незалежно творчо мислити та розвивати свій духовний і інтелектуальний потенціал.
Це є безумовно основною умовою існування вільного громадянського суспільства,
яке є рушійною силою наукового, духовного, культурного та іншого прогресу
людства та активним чинником формування політики національних держав і
міжнародних утворень, форумів під егідою міжнародних організації тощо.
Як зазначав В. Вернадський у статті «Про роль особистості в історії»,
суспільство сильне в тій мірі, в якій воно свідоме. Свідоме суспільство складається із
свідомих людей. А такі люди вільні у виборі своєї громадянської позиції, не залежать
від вигоди та інтересів крупного капіталу, здатні мислити поняттями біосфери,
здорового довкілля, здоров’я людини у холістичному розумінні. Їм притаманне
бачення ролі духовності у становленні людини майбутнього, у перетворенні людини
економічної у дійсно людину розумну.
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Відповідно, свідоме та розумне громадянське суспільство уявляється основною
рушійною силою ноосферної перебудови. В умовах глобалізації світових економічних
відносин актуалізується роль громадянського суспільства в досягненні економічного
успіху. Активне, сильне громадянське суспільство може зробити корисний внесок у
вирішення економічних проблем, зміцнити приватну ініціативу і сприяти тому, щоб
держава не домінувала над економікою.
Крім того, глобалізаційні процеси посилили вплив громадянського суспільства
на державу, оскільки вони зумовлюють створення своєрідної ніші для діяльності
різних представницьких структур і соціальних груп. Ці соціальні, міжурядові,
міжнародні та інші групи утворюють глобальне громадянське суспільство, і вектор
розвитку інститутів такого суспільства в бік інтернаціоналізації в недалекому
майбутньому зумовить становлення і розвиток нової моделі управління світовою
спільнотою за допомогою мережевого глобального громадянського суспільства,
якому поступово буде передаватися більша частина нинішніх функцій держави. Ця
модель не означає повного відмирання держави, вона веде до перетворення її в носія
культурно-історичних традицій людства.
Учасники конференції звертають також увагу і на такий суспільний інститут, як
територіальні громади, що найближче розташовані до людини, до безпосередніх
ресурсів та організації господарювання на землі. Територіальні громади є
середовищем життєдіяльності населення та ділової активності суб’єктів
господарювання. Крім того, громадські організації, що працюють на одній території з
господарюючими суб’єктами, можуть бути їх союзниками або опонентами та
ініціюють і проводять громадські обговорення щодо використання бюджетних коштів
громади.
Активна взаємодія бізнесу, місцевих громад і домогосподарств на засадах
міжсекторного партнерства йде на користь всім учасникам. Взаємна зацікавленість в
активізації інструментів та методів соціальної відповідальності, їх взаємодії у громаді
формують нові перспективи реалізації стратегій ноосферного розвитку
територіальних громад і основи імплементації ідей громадянського суспільства в
Україні.
Головною місією громадянського суспільства є вільний і неупереджений поступ
у напрямі захисту інтересів людини, регіональних спільнот і людства в цілому
шляхом формування громадської думки, громадського впливу і, навіть жорсткого,
ненасильницького тиску на уряди і політиків. Ефективною суспільно-політичною
формою організації громадян для такої діяльності є різноманітні громадські
об’єднання й інші організації колективної генерації думки.
Такі об’єднання складають каркас громадянського суспільства і сприяють
виявленню та пошуку ефективних шляхів вирішення насущних проблем сьогодення.
Учасники конференції відзначили, що ініціація Спілкою економістів України
цього наукового зібрання із надзвичайно актуальною тематикою є проявом
громадянської позиції Спілки та її членів і керівних органів, її активної ролі у
соціально-політичному житті країни як частини свідомого суспільства заради
майбутнього. Можливо, саме ця конференція започаткує практичний перехід до нової
моделі соціально-економічного розвитку, до економіки ноосфери.
Учасники конференції запропонували до обговорення низку своєрідних підходів
до формування таких моделей виробництва і розвитку економіки, які б забезпечували
вписування господарських систем у біосферу, дотримання природних законів у
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господарському бутті, зниження рівня антропогенного та техногенного навантаження
на довкілля.
Зокрема, значну увагу приділено теорії видатного українського мислителя
С.Подолинського. Його цілісний (холістичний), органічний підхід до проблеми
збереження енергії, що відомий як фізична економія, дозволяє, використовуючи
досягнення фізики, розглядати економіку як складовий елемент більш складної
парадигми розвитку, яка б ґрунтувалася на органічній єдності людини і довкілля.
Такий підхід вченого, що випередив час, органічно вписується в сучасні моделі
сталого розвитку, концепцію екологічної економіки.
Учасники конференції дійшли висновку, що людині та праці людини не
відведено достатньо місця в економічній теорії. Саме людина є головною
продуктивною силою і носієм виробничих відносин. Економіка в цілому і її складові
структури мають бути націлені на благо людини та діяти у взаємозв’язку і
взаємообумовленості з природними, космічно-природними і суспільними законами.
Інтелектуальні, духовні і культурні якості людини як категорія продукту
нематеріального виробництва, порівняно з матеріальною культурою, не лише є
вічними, але й послідовно накопичуються і виступають синергетичною, тонкою,
надчуттєвою матеріальною основою зростання земного багатства. Ця обставина, як
зазначалося учасниками, належним чином не була оцінена класиками
капіталоцентричних економічних теорій. Відтак вказані нематеріальні цінності
людської природи не отримали вартісної оцінки.
Зважаючи на те, що характерною функцією ноосферної економіки ХХІ століття
є визнання зростання, поряд із людським інтелектом, ролі розуму, набуває особливого
значення посилення уваги до духовних і моральних засад розподілу і накопичення
знань у світі і використання їх у національних інноваційних системах, що є засобами і
структурами використання набутих людством знань.
Ноосфера залишається поки що за межами свідомого включення у виробничі
відносини і не розглядається в якості головного економічного фактору. Це не
дозволяє належним чином враховувати роль та вплив Розуму і його носія – Людини –
у процесі суспільного відтворення, хоча стрімке зростання наукомісткості ВВП є
особливістю ноосферної економіки. У зв’язку з цим учасники конференції висловили
думку про те, що у ноосферній соціально орієнтованій економіці відомі нині
відтворювальні співвідношення галузей за двома сукупними підрозділами
суспільного відтворення слід доповнити третім рівнянням у складі фондів (капіталу) –
постійного та змінного – і додаткової вартості, яке б відображало процес відтворення
людини як соціального продукту (у сукупності розуму, знань, науки, освіти,
культури, послуг) і враховувало залучення планетарного розуму в економіку як
особливого товару, з притаманною йому специфікою визначення вартості і
відтворювального циклу.
Стосовно категорії фондів, як основи ноосферної економіки, зазначено, що
вони за речовим складом відрізняються від категорії капіталу, оскільки останній не
включає в себе робочу силу та самого працівника, як її трудового ресурсного носія.
Відтак запропоновано включати до їх складу не лише засоби виробництва і трудові
ресурси, але й природні ресурси, інше майно, фінанси, інтелектуальну власність, інші
об’єкти національно багатства. Виходячи з таких позицій, на думку ряду учасників
конференції, є можливим креативне використання досвіду розробки і функціонування
у 1965-1980 роках фондоефективного механізму господарювання колишнього СРСР.
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Беручи до уваги роль Розуму людини в ноосферній економіці та нинішні
системні загрози, що несуть в собі процеси глобалізації, учасники конференції
наголосили на критичній необхідності розумного стратегічного планування і
управління, яке має стати основою економічної політики держави ноосферного
спрямування.
В цьому контексті було звернено увагу на практичну можливість системних
альтернатив економічному лібералізму на прикладі досвіду окремих країн
пострадянського простору, насамперед Білорусі та Казахстану, які зберегли основні
елементи планової, регульованої державою економіки, поєднавши їх з реформами
соціальної сфери та виробленням аутентичної політичної ідеології.
Зокрема, як зазначалося у виступах учасників, Білорусь обрала власну модель
соціально-економічного розвитку, в основі якої є Людина, відповідно до історичних,
політичних, географічних, культурних та інших особливостей країни. Метою цієї
моделі є створення соціально орієнтованої економіки з адекватною інфраструктурою,
поєднанням дієвих механізмів державного і ринкового регулювання, що забезпечують
сприйняття досягнень науково-технічного прогресу.
Теоретичною основою цієї моделі є вчення російського економіста
А.К. Шторха (1776–1835) про народне багатство та цивілізацію. Це вчення наголошує
на значенні нематеріальних благ як основи цивілізації та необхідності і можливості
досягнення гармонії економічних інтересів в умовах ринкового господарювання.
Що стосується Казахстану, то у цій країні підтримується життєздатний симбіоз
планового та ринкового регулювання. В рамках загальнодержавної стратегії
створюються довго- та середньострокові програми і плани розвитку, в тому числі й у
галузевому розрізі. Саме така інтегральна система планових і ринкових механізмів
виводить суспільство на передбачувану траєкторію розвитку, що мінімізує соціальноекономічні ризики.
В результаті такої політики за 20 років незалежності ВВП на душу населення у
Казахстані зріс з 400 до 11000 доларів США, або у 27 разів. А Україна за цей самий
період не досягла навіть рівня 1990 року.
Так само досягають високих показників розвитку ряд інших країн, які у своїй
економічній політиці використовують механізми стратегічного та індикативного
планування. Зокрема Японія, Франція, США, Канада, Скандинавські країни, Китай.
Учасники конференції дійшли висновку, що структурна перебудова економіки,
як і модернізація всього суспільства на основі ноосферної парадигми, має починатися
з духовної та моральної складової. Саме ця складова визначає суть нової моделі
соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації, яка має бути вироблена на
основі інтегрального підходу до закономірностей біосферного розвитку і розумної
поведінки людини.
Виходячи з викладеного, учасники науково-практичної
висловили і схвалили наступні рекомендації і пропозиції.

конференції

1. Визнати, що всі концепції, доктрини та моделі соціально-економічного
розвитку в епоху глобалізації, що на сьогодні є предметом дискурсу на теренах
світового простору, вичерпали себе і є непридатними для формування сучасної
політики кардинальних реформ в умовах глобалізації і світової фінансової кризи та не
відповідають закономірностям еволюції біосфери у ноосферу.
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2. Погодитися з тим, що єдиним концептуальним підходом, що нині може
слугувати основою для розробки тих чи інших форм і моделей господарювання,
дружніх природі і людині у її складі, зорієнтованих на стабільний прогрес у
майбутньому, є концепція ноосфери В.Вернадського, оскільки вона є цілісною
світоглядною парадигмою планетарного масштабу, універсального змісту і
заснованою на імперативі розумної поведінки людини.
3. При реалізації ідеї ноосфери у практиці формування відповідної моделі
господарювання та її вписування у біосферу слід віддати належне видатним
мислителям сучасності, що внесли свій вклад у планетарне світорозуміння
господарської діяльності людини і її значення для людського прогресу, а саме
С. Подолинському,
М. Руденку,
О. Берднику,
М. Моісєєву,
П. Кузнецову,
В. Казначеєву, П. Никитенку, О. Субетто, А. Урсулу та іншим, використавши при
цьому їхні надбання.
4. Основою ноосферної економіки має стати саме розумна поведінка людини і
розумні стратегії суспільного прогресу і розвитку. У зв’язку з цим пропонується
розрізняти поняття розумних і раціональних паттернів світоглядної позиції людини
(усталених форм поведінки, оціночних критеріїв, звичаїв, мотивів тощо). Якщо
розумна поведінка (мотиви, потреби, дії тощо) співвідноситься і гармоніює з
концепцією ноосфери як іманентна їй, то раціональна поведінка є антиподом і, як
рушійна сила вільного ринку, має бути витіснена в процесі метаморфозу нинішніх
моделей економіки у ноосферну економіку.
Поняття «раціональності» пов’язане із так званою культурою корисності, в той
час як поняття «розумності» – з культурою гідності. Рух від культури корисності до
культури гідності може видатися, на перший погляд, утопією, але такий рух є
необхідною умовою формування світогляду і етики ноосферного мислення і психікологічних мотивів дій, вчинків та сприйняття оціночних критеріїв їхніх наслідків.
5. Запропонувати поняття ноосферної економіки, визначивши його як сферу
людської діяльності, що формується на основі синтезу ідей відкритої, конкурентної,
моральної і розумної організації і ведення господарювання, відповідно до
закономірностей біосферного розвитку та ідей державного регулювання суспільних
відносин з метою досягнення соціального блага і забезпечення прогресу людства.
6. Пропонується перейти від філософсько-теоретичного дискурсу на теми
ноосфери, що сьогодні має місце на пострадянському просторі, до конкретних дій по
просуванню ідеї ноосфери та принципів ноосферної економіки у практичну площину,
підготовки і подання органам влади, міжнародним організаціям та регіональним
об’єднанням держав конкретних пропозицій, що сприятимуть формуванню ноосфери
у планетарному вимірі, лобіювання таких пропозицій на міжнародних форумах та під
час формування національної політики.
7. Вбачається, що ініціатива створення моделі ноосферної економіки може
виходити від України та інших постсоціалістичних країн, оскільки у більшості з них є
наукові школи ноосферного спрямування, відповідний інтелектуальний потенціал, а
також досвід господарювання та планування і прогнозування соціально-економічного
розвитку на соціально орієнтованих світоглядних і етичних засадах, не властивих
ліберальному капіталізму.
8. Взяти до уваги, що держава не спроможна на теперішньому етапі історичного
поступу забезпечити перехід до ноосферних форм і методів соціально-економічного
розвитку. Тому інститути держави та їхні функції мають бути змінені, зокрема
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шляхом передачі ряду функцій держави інститутам громадянського суспільства для
формування відповідної політики підтримки переходу до ноосферної економіки і
забезпечення консенсусного узгодження інтересів всіх соціальних груп і прошарків у
процесі господарської та іншої суспільної діяльності.
Завданням держави і громадськості має стати всебічне сприяння розвитку
інститутів громадянського суспільства та механізмів їх впливу на формування
суспільної свідомості, суспільних цінностей, ідеалів та поведінкових критеріїв
співіснування людей, а також істотне підвищення ролі громади у формуванні
соціально орієнтованої політики у всіх сферах суспільного життя, зокрема за рахунок
дійового публічного контролю за діяльністю органів влади та органів управління
місцевими громадами.
9. Зважаючи на те, що у механізмі майбутніх перетворень, адаптації країн до
процесів, що відбуваються у світі, основною рушійною силою є енергія суспільства,
конкретної людини, їхня пасіонарність, необхідно узагальнювати всі пропозиції,
насамперед колишніх держслужбовців, незатребуваних нині владою, а також
науковців, економістів, членів громадських фахових об’єднань, спеціалістів суб’єктів
господарювання з питань економічного розвитку для використання владою під час
формування нової парадигми соціально-економічного розвитку нашої держави.
10. Громадські об’єднання економістів як інститути громадянського суспільства
мають забезпечити формування та задоволення суспільного запиту на практичне
поширення ноосферного світогляду у всіх сегментах людського буття, насамперед у
сфері господарювання, виробництва і споживання благ та у сфері забезпечення
соціальних, культурних і духовних потреб людини. Для цього слід запроваджувати
системи освіти на основі відповідних тематичних програм, курсів, масових
інформаційних заходів тощо, створити умови для неперервної освіти людини
протягом життя у різних формах, а також активні засоби пропагування ідей ноосфери
через засоби масової інформації та світові комунікаційні мережі.
11. Виходячи з розумного підходу у формуванні політики і практики
господарювання, як умови ноосферного бачення економічного і соціального
розвитку, запровадити сучасні механізми державного стратегічного, довго- і
середньострокового планування і програмування. При цьому необхідно кардинально
змінити підходи, ідеологію розробки і затвердження парадигми і концептуальних
стратегічних завдань щодо соціально-економічного розвитку країни на найближчі 2530 років. На основі парадигми має розроблятися стратегія розвитку країни на
довгостроковий період, яка стає ключовим документом, основою діяльності будьякого уряду, що перебуває при владі у період дії і реалізації затвердженої стратегії.
Визнати, що застосування програмно-цільового підходу є одним із напрямків
удосконалення інституційного забезпечення розвитку сільських територій, як
елемента біосфери, на основі якого визначатимуться розумні межі і засоби
державного регулювання доходів сільського населення, зокрема, оплати праці
сільськогосподарських працівників, підвищення їх рівня до середнього по країні, та
здійснюватиметься розробка й реалізація державних програм із розвитку соціальної
інфраструктури сільських територій, благоустрою сільських населених пунктів.
12. При формуванні нової парадигми соціально-економічного розвитку слід
враховувати завдання практичної реалізації концепції «сталого розвитку», що висуває
на перший план економіку знань, засновану на матеріалізації наукових і науковоприкладних досягнень, прискоренні створення і впровадження новітніх технологій,
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прискорення розвитку зеленої економіки, зниження рівня загроз техногенних
катастроф та дефіциту енергетичних, водних і продовольчих ресурсів, зниження
соціальної напруги у суспільстві.
13. Завданням формальних і неформальних інститутів держави є реалізація
принципу публічності щодо наслідків впливу діяльності людини на біосферу, що має
забезпечуватися відповідним інформуванням через засоби масової інформації та
систему публічних заходів. При цьому принципово важливо, щоб інформація мала
збалансоване раціонально-емоційне навантаження – не лише емоції і заклики до
збереження довкілля, але, насамперед конкретні аргументовані відомості про
наслідки для довкілля і людини тих чи інших дій, діяльності чи бездіяльності.
14. Необхідно невідкладно розробити зусиллями інститутів громадянського
суспільства та широкої громадськості ефективні, спрямовані на позитивний
результат, правові і організаційні засоби стимулювання (матеріальні) та примусу
(адміністративні, кримінальні) людини до поведінки, що узгоджується із
закономірностями розвитку біосфери та є ноосферно безпечною, і подати їх на
розгляд відповідних органів влади для прийняття і введення у дію.
15. Визнати за необхідне вдосконалити і розширити методи і системи (технічні,
технологічні, інструментальні, статистичного спостереження тощо) детального
контролю стану довкілля та використання їх у постійному моніторингу оточуючого
середовища, вдосконалити систему показників, що контролюватимуться на
міжнародному рівні в якості базових стандартів, оскільки це стосується всіх країн
світу.
16. Створити законодавчі і організаційно-технічні умови для публічного доступу
до інформації про розвиток та впровадження нових технологій і виготовлені за їх
допомогою продукти (послуги), які стосуються людини або сфери її життєдіяльності,
з метою отримання відомостей про їх вплив на здоров’я людини, умови її життя і
стан довкілля та підпорядкування таких розробок виключно благу людини.
17. Визнати за вкрай необхідне використання всіх можливостей суспільства для
поступового цілеспрямованого і активного формування свідомості людини,
зорієнтованої на її розуміння власного здоров’я, фізичного і духовного, як найвищої
цінності, оскільки вона є єдиним суб’єктом ноосферного розвитку, з метою
сприйняття нею в якості необхідної особистої потреби вести здоровий спосіб життя,
свідомо протистояти рекламі та іншим масовим впливам на розум і поведінку людини
носіїв споживацької психології.
18. Запропонувати використовувати засоби глобальної комунікації та засоби
масової інформації для поширення у соціопросторі нового світогляду, заснованого на
ноосферних цінностях, які б «пробудили» людство від сну індивідуалізму і ідеалів
наживи, підняли рівень культури людей та їх самооцінки і відповідальності за
результати своїх дій і вчинків, сформували у них нове холістичне бачення місця та
ролі Людини у біосфері у процесі перетворення останньої в інтересах і на благо
людства.
19. З метою випередження і нівелювання загроз ноосферному розвитку з боку
інформаційної сфери, громадським об’єднанням економістів та іншим інститутам
громадянського суспільства рекомендувати проводити систематичну активну
просвітницьку та інформаційну роботу, що формуватиме розумну поведінку людини,
її стійкі морально-етичні принципи та психологічні «фільтри» сприйняття інформації,
осмислення потреб і мотивації дій, заснованих на розумінні і відповідальності.
306

Хроніка подій. Повідомлення.

20. Визнати, що основою благополуччя і мирного співіснування у суспільстві
всіх людей є справедливість і гармонія з природою, та сприяти спільними зусиллями
всіх членів суспільства еволюційному становленню людини майбутнього, піднесенню
кожного до рівня людини розумної, позбавленої раціоналізму вільного ринку, який
став причиною нинішньої світової кризи.
21. Визнати за мету планетарного значення приведення всіх країн світу,
незалежно від рівня їхнього розвитку, до єдиного знаменника у розумінні планетарної
місії людини, яка діє на основі Розуму.
*
*
*
Реалізація викладених вище заходів з проблем, що були порушені у виступах
учасників конференції під час пленарної роботи та у тематичних наукових дискусіях,
дозволить започаткувати новий напрям наукових досліджень і практичної діяльності
по розробці теоретичних засад моделі ноосферної економіки на основі
концептуальних ідеї видатних мислителів минулого та сьогодення про ноосферу та
роль людини, її діяльності і Розуму у перетворенні біосфери в інтересах людства,
планетарного прогресу і безпеки життя на планеті задля нинішніх і прийдешніх
поколінь.
Учасники конференції дійшли одностайної згоди, що рекомендації конференції
мають бути оприлюднені на сайті Спілки економістів України та в окремих наукових
періодичних виданнях і засобах масової інформації, надіслані до центральних органів
влади та органів місцевого самоврядування для розгляду і врахування під час
формування і здійснення державної політики у сфері економіки, соціального
розвитку, науки, культури, екології, а також можуть бути рекомендовані факультетам
та кафедрам вищих навчальних закладів, іншим закладам освіти для використання у
навчальному процесі.
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До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має
право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.
1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word 97-2003 (doc) або
(rtf). Документи Word 2007 і вище (docx) не приймаються.
2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами (обсяг
10-20 сторінок тексту; формат – А4; інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman;
поля з усіх сторін – 20 мм).
3. Структура статті.
3.1. Структура статті: рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 – прізвище
та ініціали автора (співавторів (допускається не більше 3-х співавторів)); рядок 3 – науковий ступінь
і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без
абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 4 – назва статті
(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 5 – текст статті із зазначенням
необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з
проведеного дослідження та використаною літературою.
3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що
подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі
проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями
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державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними
завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні
вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів
їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної
проблеми, яким присвячена стаття.
Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні
аспекти отриманих результатів дослідження.
Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по
пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку
згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times
New Roman і оформляється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими
вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках,
наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в
бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок)
відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19].
Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References –
бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз
реферування та індексування).
3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., англ., рос.)
розширена анотація у формі реферату (кількість слів 200-250, міжстрічковий інтервал – 1, кегель
– 14, шрифт – Times New Roman), яка має такі структурні частини: тема статті, мета, методика
дослідження, результати, наукова новизна, практична значущість, ключові слова (це необхідна
вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування).
3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:
– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його
публікація має бути у Бібліографічному списку;
– вторинне цитування не дозволяється;
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком.
3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий
матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад,
Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад,
Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman,
кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після
таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ]
тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
Excel (2003). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза
згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні).
Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та
рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі
Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні
об’єкти не повинні бути сканованими.
3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід
вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу).
Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”).
Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати
прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf).
4. Порядок подання статті.
4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див.
додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу.
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4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет
сканованих документів:
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї
установи, де працює рецензент;
– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри
(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження
редколегією статті до друку);
– додатково подаються в електронному вигляді тези статті (скорочений виклад основних
положень статті) англійською мовою (обсяг – 2 повні сторінки без виділення розділів,
міжстрічковий інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman) для розміщення на сайті
журналу (див. додаток 3).
5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею бажаним є стиль APA
(http://www.apastyle.org/).
7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)
Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор),
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств
відбувається в нових соціально-економічних умовах ...
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання
персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий
аналіз результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми ).
Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність
теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо ...
Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється
під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу
сільськогосподарських підприємств … .
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