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ОБҐРУНТОВАНА МИТНА ПОЛІТИКА - ВАЖЛИВА УМОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Основним пріоритетом митної політики України на сучасному етапі є
обґрунтування низки заходів, які дозволять посилити рівень захисту національних інтересів держави,
створити сприятливі умови для збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, позитивно вплинути на
соціальний та економічний розвиток країни.
Проблеми сучасної митної політики пов’язані, з одного боку, з лібералізацією економіки, що
спричинила розширенню кола суб’єктів господарювання, які отримали право безпосередньої участі на
міжнародних ринках, з другого − із закономірними тенденціями розвитку міжнародних зв’язків та
відносин в умовах наростаючої глобалізації світової економіки. В даній ситуації зростають обсяги
переміщення товарів, послуг, інформації, технологій, об’єктів інтелектуальної власності, капіталів,
робочої сили між країнами. Одночасно надзвичайно зростає роль держави у формуванні
обґрунтованої митної політики, яка є важливою умовою ефективної національної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад у вирішення проблеми ефективної
аграрної політики внесли І.Г. Бережнюк, А.Д. Войцещук, Є.В. Додін, І.М. Карамбович, С.В. Ківалов,
Б.А. Кормич, А.В. Мазур, В.Я. Настюк, П.В. Пашко, Й.Л. Рисіч, М.Г. Шульга та інші науковці.
Особлива дискусія серед вчених стосувалася сутності поняття «митна політика». Так, за
визначенням І.Г. Бережнюка, « митна політика – це система поглядів, ідей та переконань, що формує
основні правові та економіко-організаційні принципи митної справи [1, с. 11].
К.К. Сандровський сформулював науково обґрунтоване поняття митної політики як системи
заходів, спрямованих на забезпечення охорони державних кордонів і виконання зовнішньоекономічної
програми держави в міжнародному спілкуванні через засоби митного регулювання, тобто державного
впливу на сферу митних відносин [2, с. 47].
О.П. Гребельник теж пропонує розглядати проблеми дослідження поняття митної політики з
системних позицій [3, с. 25]. Узагальнюючи визначення митної (митно-тарифної) політики, він
констатує, що це комплексна система заходів, спрямованих на забезпечення економічного
суверенітету країни, охорону державних кордонів, реалізацію зовнішньоекономічної стратегії через
сферу митних відносин [3, с. 29].
П.К. Гончаров вважає, що митну політику слід розглядати не як частину державної політики, а як
сферу громадського життя, і пропонує вирізняти широке і вузьке її значення. [4, с. 91]. У широкому
методологічному смислі слова митна політика – це частина політичної сфери життєдіяльності
суспільства, пов’язана з діяльністю різних соціальних і політичних суб’єктів і, насамперед, держави
щодо використання методів митного впливу для вирішення економічних, правоохоронних, соціальних
та інших завдань. У вузькому, функціональному значенні слова митна політика – це сукупність цілей,
завдань, принципів, форм і методів діяльності митних органів, закріплених у правових актах і
нормативних документах. На думку дослідника, більш широкий погляд на сутність і зміст митної
політики, зокрема на коло її суб’єктів і її соціальне призначення, не тільки ускладнює, але й, що
набагато важливіше, дає можливість підвищити ефективність діяльності щодо її розробки і реалізації
[4, с. 91].
На думку О.М. Козиріна, митна політика є цілеспрямованою діяльністю держави щодо
регулювання зовнішньоторговельного обміну (обсягу, структури й умов експорту та імпорту) через
установлення відповідного митного режиму переміщення товарів, транспортних засобів через митний
кордон [5, с. 24].
С.В. Ківалов і Б.А. Кормич у підручнику “Митна політика України” зазначають, що митна політика
– це складова внутрішньої і зовнішньої політики, яка визначає зміст діяльності держави та її
компетентних органів у сфері регулювання зовнішньоекономічних відносин та організації митної
системи і має на меті захист національних інтересів, національної безпеки й економічного

3

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

суверенітету держави [6, с. 9]. Таку позицію підтримує більшість вітчизняних дослідників [7, с. 50; 8, с.
135].
У Митному Кодексі України (ст. 2) зазначається, що митна політика – це система принципів і
напрямків діяльності держави в сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за
допомогою митно-тарифних і нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі. Тобто, чинне
законодавство сприймає митну політику як сукупність принципів, тобто основних засад, вихідних ідей,
що характеризуються універсальністю, загальною значущістю і відображають суттєві положення
явища [9, с. 110] та напрямків діяльності держави.
Постановка завдання. Метою даної статті є наукове обґрунтування основних напрямів
удосконалення митної політики як об’єктивної умови забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття “митна політика” є макроекономічною
категорією, яка є складовою внутрішньої та зовнішньої політики держави, що визначає систему
принципів і напрямків. організації митної справи.
Світовий досвід формування та реалізації митної політики свідчить про складність цього
процесу та потребу у використанні широкого кола стратегій і технологій, що ґрунтуються на науково
обґрунтованих позиціях. Питома вага, місце і характер поєднання цих стратегій формування та
реалізації митної політики має визначатися станом національної митної служби, політичними,
соціально-економічними можливостями держави, політичною волею його керівництва.
Однією з перших і найважливіших стратегій митної політики України стало формування
структурного складу митної служби. Адже у спадок від Радянського Союзу Україна отримала лише 25
митниць, 49 митних постів із чисельністю особового складу в 1991 році 2 тис. осіб. Функціонувало 29
автомобільних, 14 залізничних, 4 авіаційних та 17 морських і річкових пунктів пропуску.
Законодавчою основою організації митної справи і утворення митної системи в Україні стали
Закони України: «Про митну справу в Україні», який прийнятий 25 червня 1991 року, «Про Єдиний
митний тариф» та Митний кодекс, які введені в дію протягом 1991-1992 років. Указом Президента
України від 11 грудня 1991 року «Про утворення Державного митного комітету України» було створено
центральний орган державного управління у галузі митної справи - Державний митний комітет
України. Основною метою Держмиткому став захист економічної безпеки України, забезпечення
дотримання законодавства про митну справу.
У відповідності до вищезазначеної мети митна адміністрація України розпочала роботу у
напрямку досягнення наступних пріоритетних цілей:
- спрощення та гармонізація митних процедур,
- безпека торгового ланцюгу постачання,
- спрощення міжнародної торгівлі,
- посилення правоохоронної функції митної системи та контролю за додержанням
законодавства України з питань митної справи,
- робота із захисту прав інтелектуальної власності,
- співпраця із діловими колами.
Діяльність Державної митної служби України, організованої на базі митного комітету,
здійснюється відповідно Конституції України, „Митного кодексу України" та інших законів України.
Її основними завдання є:
- виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
- захист економiчних iнтересiв України;
- виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами України з питань митної
справи;
- захист iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, iнших юридичних та
фiзичних осiб;
- застосування заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщеннi товарiв через
митний кордон України;
- митний контроль та митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються
через митний кордон України, вдосконалення форм i методiв їх здiйсення;
- контроль дотримання правил перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України;
- захист iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв
державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;
- прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон України;
- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
- розвиток мiжнародного спiвробiтництва у галузi митної справи;
- ведення митної статистики;
- ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
- верифiкацiя (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв походження товарiв з України.
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Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів
та спеціалізованих митних установ та організацій.
Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі
митної справи, регіональні митниці, митниці, митні пости.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи —
Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної
справи. Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи
підпорядковані спеціалізовані митні установи та організації.
Митна служба України за час своєї діяльності наполегливо просувалася по шляху до
європейської співдружності і освоєння євро стандартів. Так, у 1992 році Україна стала повноправним
членом Всесвітньої митної організації. 6 квітня 1996 року Указом Президента України № 255/96
затверджено Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996—2005 роки відповідно до
системи ГАТТ/СОТ (Генеральна угода з тарифів та торгівлі Світової організації торгівлі). Концепція
визначає основні принципи та напрямки поступової трансформації митного тарифу України для
забезпечення гарантованого доступу до товарних ринків у рамках приєднання України до ГАТТ і її
вступу в COT.
У вересні 1996 року з метою створення сприятливих умов для доступу українських товарів на
європейський ринок та відповідно до угоди України з ЄС, якою передбачено застосування пільгової
тарифікації до товарів, що походять з України, запроваджено верифікацію (підтвердження дійсності)
сертифікатів про таке їх походження.
Відповідно до Указу Президента України від 29 листопада 1996 року «Про Державну митну
службу України» здійснено кардинальну реорганізацію структури митної системи України, змінено
принцип її побудови та управління з територіального на регіональний. На базі ліквідованого
Державного митного комітету України утворено, Державну митну службу України, як центральний
орган виконавчої влади.
З прийняттям 9 червня 1997 року постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про вантажну митну декларацію» бланки вантажної митної декларації набули офіційного
юридичного статусу. На початку 1998 року на кордоні з Польщею введено в експлуатацію найбільший
у Східній Європі міжнародний пункт пропуску «Краковець» пропускною спроможністю до 5 тисяч
легкових автомобілів на добу. У березні 1998 року розпочав функціонування пункт пропуску
«Гоптівка», побудований з урахуванням європейських стандартів. Його пропускна спроможність — 7
тисяч автомобілів на добу.
Відповідно до Указу Президента України від 23 березня 1998 року «Про внесення змін і
доповнень до Указу Президента України від 29 листопада 1996 року № 1145» з метою забезпечення
ефективного митного контролю за енергоносіями під час їх переміщення через митний кордон України
у 1998 році створено Центральну енергетичну митницю.
Створена національна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
митної справи у складі Академії митної служби України, головного навчально- методичного закладу з
підготовки кадрів митної справи, центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у Києві і
Хмельницькому.
Визнанням зрослого авторитету митної служби України стало обрання її у 1997 році до складу
Фінансового комітету Всесвітньої митної організації, а у 1998 році - до складу Політичної комісії цієї
організації.
З 1 липня 1999 року запроваджено голографічний захист митних декларацій на ввезення
приватного автотранспорту та документів на переміщення вантажів за процедурою міжнародних
дорожніх перевезень, що дозволило виключити спроби їх підробок.
Ведеться копітка робота з приєднання України до міжнародних конвенцій у галузі митної справи.
23 травня 2000 року Президентом України підписано Указ «Про приєднання до Міжнародної Конвенції
Всесвітньої митної організації про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та
припиненні порушень митного законодавства від 9 червня 1977 року» (Найробійська Конвенція).
Спільним наказом Держмитслужби і Мінтрансу від 30 березня 2001 року запроваджено Порядок
взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших
предметів у вантажних залізничних поїздах, що значною мірою сприяло узгодженню дій митниць і
залізниць під час проведення операцій з митного контролю й оформлення товарів.
5 квітня 2001 року прийнято Закон України «Про Митний тариф України». В його основу
покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на
Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Законом встановлено, що визначення нових та
зміна діючих ставок ввізного мита, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів
України з урахуванням висновків Уряду.
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17 травня 2002 року відповідно до Указу Президента України держава приєдналась до
Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів (Женевська конвенція),
що сприяло спрощенню митних процедур.
Президентом України також підтримано ініціативу Держмитслужби та видано Указ від 4 липня
2002 року «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення
контролю вантажів на кордонах» (Женевська Конвенція, 1982 року).
На початку грудня 2002 року в Брюсселі було проведено презентацію Держмитслужби України в
Європейських структурах. Учасників презентації – членів Європейського парламенту, фахівців
Європейської Комісії, деяких міжнародних організацій – детально проінформовано про діяльність
митної служби України, її досягнення, напрямками подальшого розвитку. Обговорено питання надання
Україні допомоги європейськими структурами у розбудові державного кордону та митної
інфраструктури.
Період 2003-2010 років характеризується як етап комплексного удосконалення діяльності митної
служби і реалізації заходів з наближення стандартів її роботи до європейського й світового рівня.
Дослідження стану розвитку сфери митної структури України і діяльності митних служб вказують
на ряд існуючих проблем. Зокрема, слід відмітити недостатній розвиток матеріально-технічної бази,
недосконалість системи інформаційного, аналітичного забезпечення оперативно-службової
діяльності, неналежність уніфікації митних процедур, недостатній рівнем співпраці митних служб з
суб’єктами господарювання та іншими.
Аналіз стану діяльності основних інститутів та рівня практичної реалізації ними їх функцій
засвідчує про незабезпечення визначеної митної політики. Здійснювана митна політики у такому
вигляді, як вона зараз викладена та інтерпретована в політико-правових актах, виявляється
неадекватною сучасним потребам окремо взятих громадян чи суб’єктів господарювання і суспільства
та держави в цілому і є такою, що не сприяє формуванню оптимальної структури національної
економіки та входженню її в світову економіку.
Бракує системного підходу до визначення змісту, формування та реалізації митної політики і
розвитку митної служби не тільки в стратегічному, але й у тактичному планах. Немає науково
обґрунтованої моделі реалізації митної політики.
Якщо розглядати ці питання крізь призму організації та діяльності митних органів України, то
можна зазначити, що ці фактори знижують ефективність та результативність їх діяльності,
ускладнюють процес входження митної служби України до світової митної системи. Усе це негативно
впливає на вирішення завдань соціально-економічного розвитку країни, налагодженню стабільних
зовнішньоторговельних зв’язків та правовідносин у сфері митної діяльності.
Досвід багатьох розвинутих країн свідчить: перехід до ринкових відносин вимагає докорінних
змін у характері діяльності митних органів, перетворення її в реально діючий засіб державного
регулювання в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Митна служба має стати інструментом
практичної реалізації митної політики в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі, відмови держави від
державної монополії та виходу на зовнішній ринок значної кількості суб’єктів господарювання.
На сучасному етапі можна виділити три фінансово-економічні проблеми, які вирішуються
митними органами в ході реалізації митної політики держави.
Перша. Формування складу та товарної структури споживчого ринку України і створення
конкурентного середовища.
Друга. Захист вітчизняних виробників від експансії світового ринку і доступу на український
ринок дешевих, неякісних товарів, перш за все споживчих.
Третя. Забезпечення надходжень коштів від справляння митних зборів та податків до доходної
частини державного бюджету.
На першому місці стоїть проблема формування споживчого ринку та створення конкурентного
середовища. Споживчий ринок у країні має бути сформований і держава повинна приймати дієві
заходи з його розвитку і вдосконалення. Ринок товарів і послуг формується за рахунок двох джерел.
Перший - вітчизняне виробництво (реальний сектор економіки) і матеріальні запаси і державні
резерви.
Другий - імпорт продукції за рахунок функціонування світового ринку.
Стан споживчого ринку зачіпає інтереси населення країни, а тому органи влади повинні
приділяти пріоритетну увагу складом та товарній структурі споживчого ринку. Насиченість споживчого
ринку по складу та структури веде до створення конкурентного середовища, стабілізації і навіть
зниження оптових і роздрібних цін на споживчі товари.
Основним інструментом державного регулювання внутрішнього ринку країни в процесі взаємодії
зі світовим ринком є митний тариф, який визначається регулюється Законом України "Про митний
тариф". Зміни і доповнення зводяться до коректування ставок митних зборів як убік збільшення, так і
зниження. Митне регулювання імпорту здійснюється за допомогою імпортних мит і митних пільг
(преференцій), регулювання експорту - з допомогою експортних мит.
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Існують і нетарифні заходи зовнішньоекономічного регулювання, які встановлюються урядом і є
виключними заходами оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що
застосовуються відносно ряду товарів. До них відносяться: ліцензування, квотування, сертифікація.
Ліцензування застосовується як до ввізних, так і вивізних товарів і являє собою видачу
спеціальних дозволів - ліцензій на право ввезення або вивезення конкретних товарів.
Квотування являє собою кількісне обмеження виробництва, експорту та імпорту товарів з
фізичного обсягу або за вартістю, що вводиться державними органами з метою регулювання
зовнішньої торгівлі, а також збалансування внутрішньої торгівлі і платежів. Квоти затверджуються
Міністерством економіки України за погодженням з відповідними міністерствами та відомствами
виходячи з прогнозних балансів виробництва і споживання товарів, на які вони встановлюються.
Сертифікація продукції - документальне підтвердження відповідності продукції певним вимогам,
конкретним стандартам або технічним умовам. Перелік товарів, що ввозяться на митну територію
України та підлягають обов'язковій сертифікації, визначається Держстандартом України за
узгодженням з Державною митно.службою України.
Друга за пріоритетності проблема вирішується митним службою перш за все за рахунок
своєчасного перегляду та уточнення рівня митних імпортних мит. Рівень митних імпортних мит
повинен бути таким, щоб, по-перше, споживчий ринок України був насичений необхідними для
населення споживчими товарами та продуктами. По-друге, конкуренція імпорту на українському ринку
була нормальною, яка не дозволяє "забивати" вітчизняне виробництво, як це сталося в 90-і роки з
вітчизняними підприємствами легкої промисловості.
Третя проблема вирішується митними органами за допомогою набору наступних митних
інструментів (митних платежів): митний збір, ПДВ, акцизи, збори за видачу ліцензій митними органами
України і поновлення дій ліцензій, збори за видачу кваліфікаційного атестата фахівця з митного
оформлення і поновлення дії атестата, митні збори за митне оформлення, плата за інформування та
консультування, плата за прийняття попереднього рішення, плата за участь у митних аукціонах. Закон
"Про митний тариф" встановлює порядок формування та застосування митного тарифу України інструменту торговельної політики та державного регулювання внутрішнього ринку товарів при його
взаємозв'язку із світовим ринком.
Митний тариф – це зведення ставок митних зборів, що застосовуються до товарів, що
переміщуються через митний кордон України. У результаті регулювання експорту та імпорту шляхом
використання митних тарифів і методів немитного впливу формується зовнішньоторговельний оборот
України, який визначає структуру зовнішньої (міжнародної) торгівлі.
У загальному вигляді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого Україна може
розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати
загальний обсяг виробництва. Україна може виграти за рахунок спеціалізації на виробах, які вона
може виробляти з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, які вона не в
змозі самостійно ефективно виробляти.
За даними статистики зовнішньої торгівлі України, зовнішньоторговельний оборот України за
товарами з усіма країнами світу у 2009 році склав 85138,4 млн. дол. США, в тому числі експорт 39702,9 млн. дол., імпорт - 45435,6 млн. дол. Порівняно з минулим роком зовнішньоторговельний
оборот за товарами зменшився на 44,2%, відповідно обсяги експорту зменшились на 40,7%, а імпорту
- на 46,9%. Сальдо торговельного балансу за товарами на 2009 рік є від'ємним і складає 5732,7 млн.
дол. США. Динаміка збільшення від'ємного сальдо зберігається декілька років поспіль. Порівняно з
2007 роком, коли обсяги експорту складали 46296,1 млн. дол., експорт у 2009 році зменшився на
19,5%. Водночас обсягии імпорту порівняно з 2007 році зменшились на 20,1%.
У географічній структурі експорту товарів перше місце належить країнам СНД (33,9%), друге країнам Азії (30,6%), і третє - країнам Європи (25,9%). Найбільша частка імпорту товарів припадає
також на країни СНД (43,3%). Імпорт товарів з країн Європи становить 35,7% від загального імпорту, а
імпорт з країн Азії - 14,4% від загального імпорту.
Основу експорту товарів в Україні у 2009 році, як і в попередні роки, становить метали та вироби
з них (32,3%), але їх обсяг зменшився на 53,6% порівняно з попереднім роком. Продукти рослинного
походження - друга за обсягом складова українського експорту товарів, становить 12,7% від
загального експорту, тобто 90,3% від обсягу попереднього року. Машини та устаткування становлять
12,6% від загального експорту товарів. Обсяг цієї групи товарів зменшився порівняно з попереднім
роком на 20,9%.
Товарна структура імпорту у 2009 році мала дещо інший вигляд: 34,5% від загального обсягу
імпорту становили мінеральні продукти (особливо енергоносії). Їх обсяг зменшився на 38,3%
порівняно з попереднім роком. В структурі імпорту 13,8% від загального обсягу імпорту становили
машини та устаткування, тобто 46,8% від попереднього року. Продукція хімічної промисловості
складає 11,7% від загального обсягу імпорту. Обсяг цієї товарної групи зменшився порівняно з
попереднім роком на 23,6%.
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Аналіз показників зовнішньої торгівлі в розрізі номенклатури товарів показує, що основу
товарної структури, за даними статистики зовнішньої торгівлі на 2009 р. експортних операцій України з
найбільшим торгівельним партнером - країнами СНД складають товари таких галузевих груп: метали
та вироби з них; машини, устаткування, обладнання, транспортні засоби та ін.; продовольчі товари та
продукція сільського господарства та інші товари. Найбільшим торговельним партнером є Російська
Федерація, питома вага експорту до якої становить 8495072,3 тис. дол. США або 21,4% загального
експорту. Значними торговими партнерами також є Казахстан, Польща та Білорусь.
У товарній структурі імпорту з країн СНД найбільша частка належить машинам та механічному
обладнанню; металам та виробам з них, а також мінеральним продуктам.
Серед інших країн найбільшими торговельними партнерами України є Німеччина, Китай,
Туреччина, Італія, та Індія. Основи товарної структури експорту становлять метали та вироби з них,
деревина, мінеральні продукти, оптичні прилади, тощо. У структурі імпорту найбільшу частку
займають полімерні матеріали, оптичні апарати, продукти рослинного походження тощо.
Отже, в 2009 році сальдо торговельного балансу товарів склало -5732,7 млн. дол. США,
спостерігалося падіння обсягів експорту та імпорту у торгівлі товарами з усіма регіонами світу.
Найважливішими торговельними партнерами виявились країни СНД, Європи та Азії. У товарній
структурі експорту перше місце належить металам та виробам з них, імпорту - мінеральним
продуктам. У 2009 році спостерігалось падіння обсягів експорту та імпорту за всіма товарними
позиціями, окрім експорту оптичних та інших приладів та апаратів, який перевищив відповідний рівень
попереднього року на 14,8%.
Характеризуючи товарний склад експорту, можна відзначити його сировинну спрямованість і
незначну частку в експорті машин і устаткування. Тобто, структура товарного експорту не є
оптимальною. Тому органам влади, а також українським підприємцям слід вжити заходів для
збільшення в експорті частки товарів наукомістких галузей. Такі номенклатурні позиції з метою
стимулювання експорту не слід обкладати експортними митами.
Товарний склад імпорту також носить яскраво виражену тенденцію переважання в імпорті
товарів споживчого призначення. Аналіз складу і структури товарного імпорту показує необхідність
перегляду окремих номенклатурних позицій і уточнення низки імпортних мит у бік збільшення. Це
відноситься до алкогольних напоїв, сигарет, текстильного та трикотажного одягу. По цих позиціях
споживчий ринок України перенасичений, і це негативно впливає на відповідні галузі вітчизняного
виробництва.
Основою системи показників розвитку міжнародної торгівлі є група обсягових індикаторів, до
складу якої входять експорт, реекспорт, імпорт, реімпорт, зовнішньоторговельний обіг, генеральна
торгівля, спеціальна торгівля та фізичний обсяг торгівлі.
Динаміку експорту та імпорту в зовнішньоторговельному обороті України характеризує
коефіцієнт покриття імпорту експортом, що обчислюється як відношення обсягу експорту до імпорту у
відповідному періоді року (у відсотках).
Споживчий ринок характеризує зміну товарних запасів в організаціях роздрібної торгівлі. Наявні
дані ілюструють:
а) абсолютне зростання товарних запасів у динаміці за рахунок двох факторів: перший зростання фізичного обсягу товарних ресурсів, друга - зростання роздрібних цін на споживчі товари;
б) зростання обсягу денного продажу споживчих товарів в роздрібній торгівлі;
в) стабілізація рівня запасів в днях на рівні 30-32 днів торгівлі. Мабуть, це близький до
оптимального рівень запасів в торгівлі. Збільшення запасів (у днях торгівлі) веде до зростання
оборотних засобів торговельних підприємств, що не всі підприємства можуть "осилити" у фінансовому
відношенні, а також до можливостей затоварення роздрібної торгівлі окремими товарними позиціями.
Місцевим органам влади необхідно дати оцінку ситуації, що склалася на споживчому ринку і
намітити заходи по його відновленню та розвитку в оптимальному режимі. Продовжують зростати
споживчі ціни і ціни виробників. Таким чином, зовнішня торгівля, регульована митними органами,
відіграє важливу роль у формуванні споживчого ринку України та його окремих сегментів, що є
головним економічним завданням на даний момент розвитку держави.
Таким чином, митна політика - складний механізм діяльності держави, що зачіпає комплекс
інтересів країни, регіонів, підприємців, населення, в тому числі їх матеріальні та фінансові інтереси.
Користуватися цим механізмом треба обдумано, ретельно зваживши взаємозв'язку інтересів,
тенденції їх зміни.
Головним у митній політиці є:
- встановлення оптимальних розмірів імпортно-експортних мит;
- своєчасний перегляд встановлених тарифів у зв'язку зі зміною ситуації на внутрішньому і
зовнішньому ринках;
- визначення коефіцієнтів збільшення або зниження рівня митних тарифів з кожної
номенклатурної групи товарів;
- більш активне використання ліцензування, квотування і сертифікації товарів.
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Для вирішення завдань і проблем, що стоять перед митними органами країни, необхідно:
- постійно підвищувати кваліфікацію фахівців митних органів, особливо тих з них, хто розробляє
та обгрунтовує проекти змін ставок митних зборів, що застосовуються до товарів, що переміщуються
через митний кордон України:
- збільшити апарат, який займається науковими дослідженнями і розробкою методичних
рекомендацій щодо вдосконалення митної політики та підвищення ефективності роботи митної
системи країни;
- посилити контакти (налагодити тісні зв'язки) Державної митної служби із зацікавленими
міністерствами і відомствами, реальним сектором економіки, регіонами.
Щодо економічних проблем та перспектив митної діяльності слід зауважити, що тимчасові
фіскальні вигоди не повинні затуляти довгострокові перспективи митної справи. Тому сьогодні
принципово важливо по-новому розставити акценти і забезпечити розумний баланс між трьома
основними функціями митниці - фіскальної, регулюючої і захисної.
Держава, на жаль, до цих пір не визначила пріоритетні сфери економіки - це заважає направити
точно вістрі митної політики. Треба чітко зрозуміти: від кого, які ринки захищати. Наприклад, якщо в
країні повна відсутність якогось сировинного продукту і дефіцит іншого важливого продукту, то
необхідно створювати умови для збереження даних галузей.
Слід
надавати
підтримку
українських
енергоносіїв
та
конкурентоспроможного
машинобудуванню.
Поза полем зору розумної митної політики безмитне ввезення готової друкованої продукції, ми
забули, що у нас є власне поліграфічне виробництво. Немає контролю і за потоками лікарських
засобів і препаратів.
Безперечно, зовнішня торгівля традиційно відіграє важливу роль у розвитку економіки будь-якої
держави. Один з основних важелів, за допомогою якого держава впливає на зовнішню торгівлю, це
митна політика. Обмежуючи або стимулюючи ввіз і вивіз конкретних товарів, можна вирішувати
найрізноманітніші проблеми: наповнювати дохідну частину державного бюджету, підтримувати
вітчизняних виробників, насичувати внутрішній ринок певними товарами, створювати сприятливі
умови для експорту вітчизняної продукції, що є найважливішими економічними завданнями країни.
Діюче українське законодавство дозволяє застосовувати практично всі відомі у світовій практиці
заходи митного (тарифного і нетарифного) регулювання зовнішньої торгівлі. Вибір же тих чи інших
заходів залежить від цілей, які ставить держава перед митною службою.
Питання правильного визначення цілей митної політики важливий, звичайно, для будь-якої
держави. Але для України він важливий подвійно. Це пояснюється і величезною загальною довжиною
її кордонів, і фактичної "прозорістю" кордонів з країнами СНД.
У митної політики є три ключові функції - фіскальна, регулююча і захисна. В принципі всі вони
однаково важливі для економіки. Але на практиці перевагу сьогодні, на жаль, віддається лише одній
функції - фіскальній. У законі про бюджет і інших нормативних актах встановлені кількісні показники по
збору платежів. Вони обов'язкові для виконання митними органами. Частка митних платежів до
доходної частини бюджету неухильно зростає. По суті справи, в останні роки митниця розглядається
майже виключно як фіскальний інструмент, а вся митна політика будується на жорсткості митного
контролю та ускладнення митних процедур. Такий односторонній підхід викликає серйозну
заклопотаність наших зарубіжних партнерів. На їхню думку, така політика стала перешкоджати
нормальним економічним процесам.
Фіскальні "перегини" української митної політики турбують не тільки іноземців. З проханнями про
пом'якшення тягаря митних платежів до уряду постійно звертаються губернатори, мери, директори
підприємств, керівники громадських організацій. Всі вони, як правило, отримують стандартну
відповідь: чинне законодавство не передбачає можливості надання індивідуальних пільг. В принципі
так і має бути - рівні шанси для всіх. Однак рішуча відмова від пільг не вирішує проблему митних
платежів як таку. І в результаті закуплене за кордоном дороге устаткування роками не діє і приходить
в непридатність на митних складах, а вітчизняні виробники втрачають одну за одною позиції на
міжнародному та внутрішньому ринках. Нинішній фіскальний перекіс часто призводить до
парадоксальної ситуації.
Митниця, яка, за ідеєю, повинна захищати вітчизняного виробника, сьогодні безпосередньо
зацікавлена у зростанні імпорту, як головного джерела оподаткування. Наслідком такої політики може
стати повне припинення виробництва багатьох товарів вітчизняних виробників і перетворення країни
виключно у виробника сировини. Очевидно, що в цих умовах основне завдання держави полягає в
розробці програми поступового імпортного заміщення шляхом відновлення та розвитку вітчизняних
виробництв. Причому зараз у захисті держави потребують не тільки конкретні підприємства, але
навіть саме бажання вітчизняних товаровиробників що-небудь робити.
Чинне митне законодавство містить досить велику кількість практично не працюючих норм, які
можуть широко використовуватися для розвитку різних галузей національної економіки. Це перш за
все митні режими. Зокрема, інтерес представляє застосування режиму вільного складу по відношенню

9

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

до будівельних об'єктів. Цей режим дозволяє не стягувати митні платежі (або стягувати їх в
зниженому розмірі) протягом будівництва та монтажу. Несплачені платежі починають погашатися
тільки після того, як почнеться виробництво товарної продукції.
Інший стимулюючий інструмент - надання на визначений термін і відтермінування сплати
митних платежів, а також податкового кредиту з митних платежів відповідно до положень Податкового
кодексу.
Перетворення митної політики на дієвий механізм неможливо без створення інструментів
контролю за обігом імпортних товарів на внутрішньому ринку. Необхідно провести уніфікацію митних і
податкових документів для того, щоб мати можливість притягати до відповідальності осіб, що купують
контрабандні товари вже після їх надходження на внутрішній ринок.
Важливо також відновити митний аудит і змінити деякі правила бухгалтерського обліку. Існуюча
практика включення мита до складу непрямих витрат не дозволяє перевірити правильність
визначення митної вартості при проведенні аудиту.
Практичними заходами для реалізації нової митної політики могли б стати:
• створення системи попереднього декларування, сенс якої полягає в тому, щоб інформація про
пред'явлених до оформлення товари вже перебувала в митному органі до їх фактичного оформлення.
• використання механізмів валютного контролю, зокрема, паспортів угод для попереднього
нарахування митних платежів до моменту оформлення.
• внесення в документи даних, які дозволяють перевірити законність митного оформлення на
будь-якому етапі обігу товарів.
• створення єдиної інформаційної мережі, яка дозволяє у найкоротший термін перевірити
правильність митного оформлення товару за встановленим номером.
• широкий розвиток інституту митних брокерів і перетворення їх на справжніх податкових агентів
зі сплати митних зборів.
• усунення легальних можливостей ухилення від сплати митних платежів (виключення ряду
товарів з безмитної торгівлі, недопущення використання митних режимів переробки, тимчасового
ввезення і т. д.).
• розширення взаємодії з митними органами країн відправлення товарів, що дозволить в
найкоротші терміни перевіряти заявляємо інформацію.
Щодо конкретних змін у сфері митно-тарифної політики слід відмітити, що основну увагу
сьогодні слід зосередити на двох аспектах.
Перш за все треба усунути можливості використання ставок митного тарифу, призначених для
стимулювання ввезення окремих товарів, недобросовісними учасниками ЗЕД. Можливо, слід
передбачити більш широке використання ставок мита на товар залежно від його кінцевого
призначення. У відношенні таких товарів треба ввести обов'язкову попередню класифікацію
(привласнення коду товару до його митного оформлення). З іншого боку, слід визнати, що самі ставки
митного тарифу недосконалі і потребують кардинального перегляду.
Перш за все треба оптимізувати абсолютний розмір ставок митних зборів, включаючи в
необхідних випадках можливість коректування складових комбінованих ставок на окремі товари.
Світовий досвід показує, що застосування високих ставок митних зборів приносить певний
ефект тільки в тому випадку, коли держава вводить жорсткий протекціоністський режим і доповнює
митну політику адміністративними заходами з контролю за ринком. Якщо ж цього немає, то
встановлення високих ставок приводить або до згортання торговельних операцій, або до масовим
ухиленням від сплати платежів.
Необхідно також розширення номенклатури товарів, які обкладаються комбінованими або
специфічними видами ставок митних зборів, у тому числі так званими плюсовими комбінованими
ставками. Це досить ефективний механізм протидії спробам ухилення від сплати платежів шляхом
заниження задекларованої митної вартості.
Введення фактично заборонних вивізних мит на товари, заявлені до експорту за низькими
цінами, може стати додатковим бар'єром на шляху витоку капіталів з країни.
Ще один необхідний захід - встановлення однакових (уніфікованих) ставок мита на товари, які
мають подібні характеристики. Це покладе кінець одному з найпоширеніших на даний момент
порушень - заявою однорідних товарів у товарні позиції, на які встановлено більш низька ставка мита.
Тарифна політика має стати більш гнучкою і оперативною. Щоб швидше реагувати на зміни
економічної ситуації на ринках, слід ширше використовувати такі специфічні механізми, як сезонні
мита та тарифні квоти, які дозволяють диференціювати розмір ставок мит. Ефективним заходом може
також стати введення заохочувальних мит. Ставки таких мит встановлюються в розмірі 50% від
ставок, передбачених у тарифі, і застосовуються за рішенням уряду для стимулювання ввезення
товарів інвестиційного призначення великими інвесторами, які уклали угоди з уповноваженим
державним органом.
Висновок з проведеного дослідження. Митна політика є важливим інструментом у виконанні
економічних завдань, що стоять перед Україною. Однак і в митній справі є свої недоліки і недоробки,
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над якими треба зосереджувати свої зусилля. Відомо, що основне завдання митних органів поповнення державного бюджету. Хотілося б, щоб дохідна частина бюджету насищалося досить
стабільно.
Але необхідно пам’ятати, що одночасно митниця - важливий інструмент економічного
регулювання зовнішньої торгівлі.
По-перше, митне обкладення впливає на ціни товарів, на попит та пропозиція, насичення ринку
імпортними товарами та конкурентоспроможність експорту.
По-друге, митне регулювання - це і засіб захисту вітчизняного виробника, воно допомагає
протидіяти торговим війнам і створювати умови для просування вітчизняних товарів на чужі ринки.
По-третє, митниця виконує також правоохоронні функції.
Таким чином, дотримання і виконання всіх вищенаведених цілей митної політики
забезпечуватиме конкурентоспроможність національної економіки.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ
СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
Постановка проблеми. У XXI столітті людина поступово перетворюється в мірило суспільного
розвитку, формується як визначальний фактор розвитку економіки і суспільства. За словами академіка
НАН України В. Семиноженка, “людина є мірою усіх речей – є формулою створення моделі соціальної
держави у минулому столітті. У третьому тисячолітті людина стає головним креативним компонентом
розвитку ефективного демократичного суспільства і постіндустріальної економіки [1]. Відтак вирішення
важливих проблем інноваційного, економічного і соціального розвитку неможливе без створення
якісно нової системи управління персоналом на всіх рівнях.
В сучасних умовах українське суспільство отримує все більше знань, що актуалізує проблему
управління інтелектуальною складовою людських ресурсів, зокрема, управління новою категорією
працівників – «працівниками знань» (knowledge workers). З появою нової категорії працівників виникає
потреба у формулюванні нового бачення суті управління персоналом, а саме: його розвитку, мотивації
на творчу інтелектуальну працю, сприйняття нових цінностей, нових підходів до організації
службового просування та кар’єрного зростання, націленості на використання самоменеджменту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еволюційні зміни в управлінні кадрами,
персоналом, людськими ресурсами в значній мірі визначаються зміною парадигм: від економічної до
організаційної та гуманістичної.
В економічній парадигмі пріоритетність належить праці, яка вимірюється через затрати робочого
часу, головною функцією є організація праці і заробітної плати.
В організаційній парадигмі формальна роль людини в організації визначена посадою. Кадрова
функція змінилась від реєстраційно-контрольної до підбору і відбору кадрів, планування кар’єри
керівників, оцінки й атестації працівників, до управління персоналом. З переходом від
адміністративного різновиду організаційної парадигми до соціального формується концепція
управління людськими ресурсами, передусім інтелектуальними.
В гуманістичній парадигмі людина – головний суб’єкт організації і специфічний суб’єкт
управління, який не можна вважати ресурсом [0]. Отже, зміна зазначених парадигм з необхідністю
веде до зміни моделі управління у напрямку переходу від управління персоналом до управління
людськими ресурсами, де люди – це цінність компанії, яку потрібно розвивати, мотивувати, щоб
досягти стратегічних цілей організації.
Постановка завдання. Метою даної статті є розкриття нового бачення суті управління
персоналом в умовах переходу до вищого рівня знань суспільства; з’ясування новітніх тенденцій та
сформулювання стратегічних напрямків розвитку, зокрема, персоналу структурних підрозділів
Національного банку України у посткризовому періоді.
Виклад основного матеріалу дослідження. Майбутні якісні трансформації суспільства,
підприємств, організацій, трудових колективів, окремих працівників будуть залежати від рівня
усвідомлення системи нових цінностей під впливом тенденцій розвитку економіки знань. У діяльності
найціннішого ресурсу організації визначальними стають: соціальна мобільність, готовність до
кооперації, культура спілкування, готовність працювати в групі, команді, вміння навчатися вчитися,
готовність до змін і нововведень тощо. Пріоритетність інтелектуального розвитку над інтересом
особистого матеріального збагачення, формування та розвиток інших «знанієвих» якостей працівників
вимагає відійти від застосування принципів традиційного менеджменту в управлінні такими
працівниками [3]. Розглянемо, як імплементація нових цінностей змінює підходи до управління
знанієвими працівниками.
Управління знаннями. Теоретичною основою нинішнього управління персоналом стає концепція
управління знаннями. Основними причинами її появи і використання у практиці управління
персоналом стали: інформаційне перевантаження працівників компанії; значні втрати робочого часу
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працівників на пошук потрібної інформації; втрата досвіду і знань співробітників у випадку їх
звільнення; необхідність управління вхідними інформаційними потоками і знаннями про клієнтів і
партнерів; можливості інформаційних технологій у швидкому опрацюванні інформації; дублювання
роботи працівників. Поповнення арсеналу форм, методів кадрових служб інструментарієм концепції
управління знаннями дозволяє впорядкувати роботу з управління персоналом через індивідуалізацію
управлінських рішень стосовно нової категорії працівників.
Для управління персоналом використання інструментарію управління знаннями – це:
можливість оцінити зовнішнє і внутрішнє середовище на основі великого обсягу інформації для
якісного, конкретизованого впливу на всі процеси підбору, найму, розвитку, мотивації, оцінювання
персоналу. При цьому широко використовується думка провідних експертів, їхні рекомендації,
порівнюються різні джерела інформації, враховується досвід розвитку виробничої структури і
нагромаджених у ній знань. Все це дає можливість вибрати оптимальне рішення щодо аспектів
управління персоналом.
Обмін знаннями та залучення HR-служби до процесу управління знаннями. Обмін знаннями як
обов’язковий елемент управління ними створює всі умови для їх збереження, структурування,
ефективного використання на благо організації. Обмін знаннями можна здійснювати: традиційно (email, бази даних тощо), усно (на зборах, під час навчальних програм, у співтовариствах, при
спілкуванні з наставником, під час корпоративних заходів), через активне використання корпоративних
технологічних рішень (бази даних, портали, директорії). Отже, для збереження і розвитку такої
широкої палітри шляхів обміну знаннями потрібна відповідна підтримка й участь HR-директора в
реалізації програм КМ. При цьому обмін знаннями стане реальністю, якщо в компанії буде створений
клімат довіри і взаємодопомоги [4].
Інноваційна культура. Інноваційна культура забезпечує сприйняття людьми нових ідей, їхню
готовність і здатність до підтримки і реалізації нового в усіх сферах. У кадровій роботі поширюються
наступні напрямки впровадження інновацій: розвиток персоналу через його навчання, управління
діловою кар’єрою; побудова систем традиційної й нетрадиційної компенсації, яка безпосередньо
впливає на здатність організації залучати, утримувати і мотивувати потрібний персонал; формування
корпоративної культури, для створення і зміцнення якої керівництво компанією має: створювати
систему цінностей, розробляти стратегії поведінки керівників, управляти персоналом; розробляти
моделі компетенцій для конкретної компанії; використовувати комп’ютерні технології в управлінні
персоналом [50].
Навчання як ключова цінність суспільства знань. В економіці та суспільстві знань навчання
персоналу є не менш важливим для сучасних компаній, ніж вибір стратегії розвитку чи розробка
бюджету, що і передбачає більш скрупульозний підбір способів навчання. У новому суспільстві вже
замало підготовки до будь-якого конкретного виду діяльності, який через науковий і технологічний
прогрес може швидко старіти. «Робота завтрашнього дня все більше буде полягати у виробництві,
обміні та зміні знань, … попит на знання буде відповідати потребам у постійній перекваліфікації.
Навіть курси професійної підготовки повинні будуть постійно розвиватися. На сьогоднішній день
диплом є перш за все соціальною кваліфікацією. Інноваційна культура приведе до того, що у
дипломах має з’явитися термін дії з тим, щоб … відповідати постійній потребі в нових компетенціях»
[3, с. 61].
Упровадження засад корпоративної та інноваційної культури у виробничу діяльність має
сформувати умови, коли навчання буде сприйматися як звиклий, обов’язковий процес. Крупні компанії
вже сьогодні організовують корпоративні університети та упроваджують різні програми, заходи для
стимулювання навчання (доступ до бібліотечного фонду, скорочення робочого дня для працівників, які
отримують додаткову профільну освіту, часткова компенсація затрат на навчання тощо).
Важливою проблемою для HR-менеджменту є мотивація персоналу до навчання. Необхідно,
щоб працівники кадрової служби врахували всю палітру мотивів, які заставляють людину працювати,
робити певні дії, а саме: мотив нагороди, соціальний мотив, процесний мотив, мотив досягнення та
ідейний мотив [6].
Набуття статусу організації, що навчається, ставить високі вимоги до сфери HR – менеджменту,
передбачає системне здійснення заходів щодо управління персоналом (табл.1). Все більша кількість
організацій активно використовують систему корпоративного навчання як найгнучкішу, доступну і
відносно недорогу форму для всіх категорій працівників.
Сьогодні в сфері корпоративного навчання відбуваються глобальні зміни: здійснюється перехід
від e-learning (онлайн-навчання) до we-learning (навчання один від одного), перехід від традиційного
навчання і навчання із застосуванням комп’ютерних технологій, яке набуло поширення у 90-і роки
минулого століття, до інтерактивного або коллаборативного навчання, якому притаманно: орієнтація
на талант, впорядкування неформального навчання, індивідуальний підхід до організації спільного
навчання і управління талантами.
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Таблиця1
Заходи у сфері управління персоналом, які активно здійснюються в організації, що
навчається [7]
напрямки
Пошук, відбір і адаптація
працівників
Навчання і підвищення
кваліфікації
Управління знаннями

Оцінка персоналу

Мотивація персоналу
Організаційна культура
Система збору і
впровадження пропозицій
працівників

Інформаційна політика

заходи
Підбір працівників проводиться з врахуванням: перспективних вимог професій,
здатності працівників до розвитку, готовності долучитися до розвитку компанії,
уміння співпрацювати з іншими людьми.
Поширені процедури, які стимулюють керівників проводити навчання і сприяти
розвитку персоналу (напр., щоквартальне опитування працівників, за яким
встановлюються премії керівникам).
Формами управління є: регулярні зустрічі професіоналів зі спільними інтересами
різних структурних підрозділів чи організацій, які обмінюються досвідом, ідеями,
перспективними планами.
Оцінка як важливий інструмент професійного розвитку і підвищення ефективності
роботи має показати керівнику, що потрібно робити, щоб працівник зміг досягнути
суттєвих успіхів, а для працівника – це індикатор того, що йому потрібно змінити у
своїй роботі.
Важливо стимулювати у працівників ініціативу, установку на професійний розвиток.
Компанії намагаються розвинути у своїх співробітників здатність вчитися на своїх
помилках.
Керівництво формує такий клімат, в межах якого працівники, з одного боку,
прагнуть робити відповідний внесок у розвиток компанії, з другого, - очікують такої ж
поведінки від своїх колег.
В організації, що навчається, керівник намагається створити такий порядок, який не
тільки дає практичні результати, але й формує відповідне мислення й адекватне
відношення до діяльності співробітників.
Підтримка високої інформованості персоналу за ключовими питаннями для
підвищення їхньої професійної ефективності та лояльності до організації. Методи
доведення інформації: розміщення в компанії інформаційного табло, проведення
президентом компанії дня відкритих дверей, періодична розсилка по домашніх
адресах працівників журналів, відеоматеріалів з інформацією про стан справ в
компанії, підбір газетних і журнальних публікацій.

Соціальний капітал. В арсеналі нових функцій HR-менеджерів XXI ст. появляється така
важлива ділянка як управління довірою працівників, яке стосуватиметься досліджень рівня довіри між
робітником і його працедавцем, розробки і проведення заходів щодо зміцнення довіри. В сучасних
умовах створення в організації клімату довіри є запорукою здійснення процесу обміну знаннями як
важливого засадничого принципу суспільства знань. У процесі управління знаннями зростає роль HRдиректора, без підтримки та участі якого багато обов’язкових елементів програм обміну знаннями не
можуть бути реалізовані, зокрема, матеріальна мотивація вкладу співробітників в обмін знаннями [8].
Для того, щоб обґрунтувати створення принципово нової системи управління персоналом, яка
здатна змінювати свою структуру, зміст функцій в залежності від впливу зовнішніх і внутрішніх
чинників, стати дієвим інструментом для подолання наслідків фінансово-економічної кризи і для
напрацювання нової стратегії розвитку і примноження людського капіталу в сфері банківництва в
Україні, працівниками Львівського інституту банківської справи УБС НБУ у 2009/2010 н.р. було
проведене експертне опитування працівників центрального апарату НБУ та його регіональних
управлінь, які відповідають за роботу з персоналом. В опитуванні прийняло участь 133 банківських
працівників зі всіх регіонів України. В результаті дослідження було отримано інформацію та соціальноекономічні оцінки щодо новітніх тенденцій у сфері управління персоналом, сформульовані стратегічні
напрямки розвитку персоналу структурних підрозділів НБУ у посткризовому періоді.
Враховуючи те, що працівники НБУ за рівнем професіоналізму, освіти, по суті, є «працівниками
знань», тому для управлінської практики представляє інтерес дослідження особливостей мотивації
праці працівників структурних підрозділів НБУ, зокрема, розуміння ними сучасних аспектів мотивації,
творчості у банківській діяльності, необхідності неперервної освіти, мобільності в умовах переходу до
економіки знань.
За рівнем реалізації у своїй повсякденній діяльності інтелектуальної, творчої, організаторської,
фахової компонент найвищу оцінку отримала фахова складова (8,54 з 10 балів), що вказує на високий
професіоналізм фахівців, які здатні вирішувати складні проблеми діяльності сфери банківництва.
Натомість творча компонента має найнижчий рівень реалізації (6,52 бала), зокрема, найнижче
значення у віковій групі від 31 до 40 років (5,0 бала). Керівникам груп, секторів відділів спільно з
працівниками відділів по роботі з персоналом слід напрацювати для цієї вікової групи систему
делегування повноважень з акцентованими обов’язками організатора певних видів трудової
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діяльності. Це дасть можливість збалансувати інтереси самореалізації всіх груп за віковою градацією.
Респонденти досить високо оцінили свій рівень професіоналізму за показником ефективного
використання новітніх технологій (високий – 45,9%, середній – 49,6%), що зумовлено високим рівнем
освітньої підготовки та постійним примноженням власного інтелектуального потенціалу у системі
неперервної освіти. Самооцінка професіоналізму респондентів за показником «глибокі знання деталей
і тонкощів виконуваної роботи» показала, що їм у більшій мірі властивий середній рівень
професіоналізму (64,7%), що вказує на потребу формування у структурних підрозділах НБУ таких
елементів неперервної освіти, які забезпечуватимуть примноження інтелектуально-професійного
потенціалу, який був би вищим від теперішніх запитів. Такий підхід підтверджується уроками
фінансово-економічної кризи, коли відчувався брак спеціалістів, здатних до аналітично-прогностичної
оцінки стану банківської діяльності в Україні, в розрізі окремих банківських установ та до
обґрунтування прийняття нестандартних управлінських рішень.
Самооцінка власного професіоналізму за показником «здатність до швидкого опрацювання і
ранжування інформації» показала, що лише трохи більше третини респондентів володіють такою
здатністю, а 60% опитаних вважають, що в них наявний середній рівень професіоналізму за цим
показником. Відтак відділи по роботі з персоналом територіальних управлінь НБУ та Департаменту
персоналу НБУ повинні вводити в практику проведення спеціальних тренінгів, використовувати
методи стимулювання для послідовного набуття працівниками вміння швидко та якісно опрацьовувати
великі масиви інформації, ранжувати її за пріоритетністю опрацювання тощо.
Високий рівень здатності аналізувати власні помилки та робити відповідні висновки властивий
для 63,2% респондентів, що в цілому відображає позитивний дух самокритичності. З боку
безпосередніх керівників необхідно на оперативних нарадах не тільки розбирати помилки працівників,
але й напрацьовувати системи управлінського впливу з тим, щоб не допускати помилок, або ж
мінімізувати негативний вплив їх на результати роботи колективу.
Посткризовий період вимагає від керівництва секторів, відділів, управлінь відповідних
департаментів НБУ визначити шляхи активізації використання професійного потенціалу співробітників.
В цьому контексті представляють інтерес чинна концепція підвищення кваліфікації персоналу
структурних підрозділів НБУ, за якою Департамент персоналу виокремлює розвиток персоналу та його
навчання як окремий напрямок діяльності. Попри те, що Департамент персоналу планує на рік
програму тематичних семінарів, курсів підвищення кваліфікації, стажування, тренінгів, респонденти в
процесі опитування дали неоднозначну оцінку цієї діяльності.
Незважаючи на те, що всі працівники свідомі того, що примноження знань – це є вимога часу та
засіб підтримувати власну конкурентоспроможність як фахівця, проте у цій сфері банківської
діяльності все ж існують проблеми. Найбільш популярними та практикуючими видами навчання, яким
респонденти віддають перевагу, є базові семінари (75,2% відповідей), де можна поспілкуватись із
фахівцями зі всіх структурних підрозділів НБУ та представниками центрального апарату; семінари із
залученням вітчизняних інструкторів (53,4%); дещо менше – семінари на замовлення банку (37,6%);
консультації на замовлення банку (34,6%). Якщо порівняти привабливість проведення різних форм
підвищення кваліфікації та частоту їх проведення, то очевидною є їхня невідповідність: базові
семінари іноді проводяться – 75,2% відповідей, семінари із залученням вітчизняних інструкторів не
проводяться – 32, 3% та іноді проводяться – 67,7%; семінари на замовлення банку – 30,8% – не
проводяться та іноді проводяться – 60,2%; консультації на замовлення банку не проводяться – 39,8%
та іноді проводяться – 55,6%. Зазначений розподіл відповідей вказує на потребу розвитку тих форм
навчання, які є найбільш індивідуально привабливими та висуває проблему поступового переходу від
концепції підвищення кваліфікації до реалізації програм безперервної освіти.
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи контекст суспільства знань, проведене
експертне опитування показало, що банківським установам варто приділяти більшої уваги питанням
управління розвитком персоналу. Часто поза увагою керівництва залишаються працівники з великими
потенційними можливостями, а відсутність чіткої політики щодо розвитку персоналу не створює
можливостей для самореалізації. Для того, щоб забезпечити продуманий відбір спеціалістів,
ефективне управління й мотивацію працівників системи НБУ з метою повного розкриття їхніх
потенціалів, необхідно активізувати заходи щодо створення умов для виходу з кризи та ефективної
діяльності у посткризовий період.
1. Для свого розвитку, підвищення конкурентоспроможності структурні підрозділи НБУ мають
діяти відповідно до концепції організації, що навчається. Для цього в банківських установах необхідно:
створити культуру навчання, яка є нагромадженням результатів попереднього навчання, попередніх
успіхів; налагодити взаємодію працівників між собою для обміну своїми знаннями, дослідження й
удосконалення їх.
2. Крім вміння здійснювати інтерпретацію розпоряджень, вказівок, постанов Правління НБУ у
відповідності тенденціями розвитку банківської системи в конкретному регіоні, працівники структурних
підрозділів НБУ повинні задавати для банківської системи науково-обґрунтовані індикатори її
розвитку, бути готовим до змін. В цьому плані важливим є створення Концепції безперервної освіти в
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системі НБУ, яка би визначала не періодичне підвищення кваліфікації та перепідготовки, а
реалізовувала би цілісну систему навчання упродовж всього трудового життя («навчала вчитися»).
3. Відповідаючи на виклики знанієвого суспільства, у системі НБУ має бути створений
Корпоративний університет (корпоративний навчальний центр), який є основним інструментом
реалізації стратегії навчання і розвитку персоналу структурних підрозділів НБУ. Метою
Корпоративного університету є не тільки підготовка висококваліфікованих працівниках для
забезпечення потреб банківських установ в них на довгостроковий період, але надання персоналу
банківських установ перспективних знань і формування навиків, які будуть необхідними для
ефективної роботи у середньо тривалому та довготривалому періоді.
4. Вся організаційно-управлінська діяльність, і насамперед мотиваційна, яка спрямована на
активізацію усіх внутрішніх резервів працівників і їх ефективне використання, вказує на потребу
розроблення Стратегії соціальної корпоративної відповідальності в системі НБУ як логічного
продовження місії, цінностей та принципів діяльності банку.
5. Стратегічним ресурсом нового часу стає інноваційна культура. Її створення у структурних
підрозділах НБУ буде сприяти те, що управлінці будуть успішно співпрацювати з персоналом,
поважати думки різних працівників, новим змістом наповняться традиційні технології управління
персоналом, модернізується робота HR – служби, появляться елементи творчого підходу до вибору й
використання різних HR – інструментів й технологій.
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Анотація
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Аннотация
Определено новое видение сути управления персоналом в условиях перехода к обществу
знаний; охарактеризованы новые тенденции и обоснованы стратегические направления развития
персонала структурных подразделений НБУ в посткризовом периоде.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Технологічна безпека – це такий стан науково-технологічного та
виробничого потенціалу держави, що дає змогу забезпечити належне функціонування національної
економіки, достатнє для досягнення та підтримки конкурентоспроможності вітчизняної продукції, а
також гарантування державної незалежності за рахунок власних інтелектуальних і технологічних
ресурсів. Основою технологічної безпеки держави є наявність власного технологічного потенціалу,
рівень якого має відповідати світовим стандартам та вимогам сьогодення, з огляду на що, основним
завданням уряду з посилення технологічної безпеки є сприяння припливу в Україну новітніх технологій
із одночасним контролем їх експорту.
На сьогодні лідерами світового співтовариства поступово стають держави, економіка яких
базується не на сировинно-ресурсному потенціалі, а на застосуванні новітніх технологій в усіх галузях
господарювання: починаючи з виробництва і закінчуючи наданням послуг та функціями контролю.
Сучасний стан і процес формування та активізації технологічної безпеки підприємства залежить
від ступеня інноваційності економіки держави в цілому та інноваційності економіки (основної
діяльності) певного підприємства зокрема. Вони ґрунтуються на пошуку, підготовці та реалізації
інвестицій у науку, виробництво, фінансову та соціальну сфери, що збільшують ступінь реалізації
потреб
суспільства,
забезпечують
розвиток
підприємств
та
підвищення
рівня
їх
конкурентоспроможності [1].
Аналіз останніх досліджень. Питання наукового обґрунтування інноваційної стратегії розвитку
України, ефективної реалізації національного науково-технічного потенціалу, а також проблем
використання переваг міжнародної співпраці у науково-технічній сфері для вирішення завдань
національного та глобального розвитку знаходять відображення у дослідженнях В.П. Александрової,
Ю.М. Бажала, В.М. Гейця, В.О. Гусєва, О.О. Лапко, Б.Є. Патона, В.П. Семиноженка, Л.І. Федулової та
інших. Проте дослідженням технологічній безпеці приділено недостатньо уваги.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка стану складової технологічної
безпеки України – її інноваційної діяльності, обґрунтування заходів для її активізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. До основних заходів, що сприятимуть посилення
технологічної безпеки, належать розвиток фундаментальної, університетської та корпоративної науки,
розвиток науково-інноваційної інфраструктури, комерціалізація нововведень, розробка системи
перепідготовки кадрів, розробка правової бази створення науково-технологічного потенціалу тощо.
Серед загроз технологічній безпеці варто виділити неналежне фінансування наукової діяльності,
руйнацію матеріально-технічної бази наукових та науково-дослідних інституцій, старіння наукових
кадрів, від’їзд за кордон науковців, зменшення кількості промислових підприємств, що на власній базі
створюють інноваційні технології [2].
Забезпечення технологічної безпеки має базуватися на чіткому розподілі функцій між державою
і підприємницьким сектором, при чому роль приватного сектора має полягати у створенні власне
новітніх технологій на базі здійснення НДДКР, а також у ринковому освоєнні інновацій, держава ж, у
свою чергу, має сприяти розвитку фундаментальних знань, створенню інфраструктури і сприятливого
ділового клімату.
Індикатором формування інноваційної моделі економічного розвитку, як вважає Л. Федулова [3],
є масштабне відтворення на системній основі інноваційних процесів, а також за глибиною викликаних
ними змін у всіх галузях економіки, але з переважанням їх генезису в наукоємних галузях, що
лідирують, та які є ядром вищих технологічних укладів в структурі економіки.
На жаль, в українській економіці домінують низькотехнологічні галузі виробництва, які природно
відносяться до малонаукоємних галузей: добувна і паливна – 0,8–1%; харчова, легка промисловість,
агропромисловість – 1,2%. У цілому в Україні домінує відтворення виробництва 3-го технологічного
укладу (гірнича металургія, залізничний транспорт, багатотоннажна неорганічна хімія та ін.).
Відповідно майже 95% вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та 4-го технологічних
укладів. Зростання ВВП за рахунок введення нових технологій в Україні оцінюється всього у 0,7–
1% [4].
Результати дослідження масштабів та результативності інноваційної діяльності у промисловості
України свідчать про низьку активність використання на виробництві науково-технічних досягнень,
слабке їх залучення до розв’язання завдань ринкової економіки. Інновації ще не посіли місце
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головного чинника економічного розвитку промислового виробництва та забезпечення його фінансової
стабільності, а відтак і технологічної безпеки.
Систематичне скорочення обсягів фінансування науки, чисельності організацій і працюючих в
них, погіршення стану матеріально-технічної бази, позначилось на результатах інноваційної діяльності
промисловості України. Одним з найяскравіших показників, що відображають інноваційну активність у
промисловості, є питома вага інноваційно активних підприємств від їх загальної кількості. За даними
Держкомстату України інноваційною діяльністю у 2008 р. займалися лише 1397 підприємства. Їхня
питома вага серед українських промислових підприємств склала 13,0% (табл. 1), що на 1,2% менше за
відповідний показник 2007 р. Це свідчить, що темпи росту основних показників підприємств всіх форм
власності мають стійке зниження майже за всіма регіонами та галузями промисловості.
Таблиця 1
Інноваційна активність підприємств в Україні за 2001-2008 рр.
У тому числі за напрямами (млн. грн.)
підготовка
придбання машин
придбавиробництва
та обладнання,
ння нодо
пов'язані з
вих техвпровадження
упровадженням
нологій
інновацій
інновацій
72,8
163,9
1074,5

Питома вага
підприємств,
що займалися інноваціями %

Загальна сума
витрат,
млн. грн.

дослідження
і
розробки

2001

18,0

1760,1

266,2

2002

16,5

1979,4

171,4

125,0

183,8

1249,4

249,8

2003

18,0

3018,3

270,1

149,7

325,2

1865,6

407,7

2004

15,1

3059,8

312,9

95,9

527,3

1873,7

250,0

2005

13,7

4534,6

445,3

143,5

808,5

2717,5

419,8

2006

11,9

5751,6

612,3

243,4

991,7

3149,6

754,6

2007

14,2

10800,0

992,9

159,5

954,7

3489,2

563,7

2008

13,0

11994,3

1243,6

421,8

…

7664,8

2664,0

інші
витрати
182,7

Про незадовільний стан інноваційної діяльності зокрема базових вітчизняних підприємств
свідчать такі її критерії:
1) зменшення на кількісному та якісному віковому складі фахівців, які виконували науковотехнічні розробки;
2) обсяги оновленої продукції характеризуються тенденцією скорочення;
3) низький рівень конкурентоспроможності товарів та послуг на експорт.
За даними Держкомстату, у 2008 р. лише на одному з шести промислових підприємств частка
інноваційної продукції становила понад 50%, тоді як на кожному другому – до 10% (табл. 2). Проте на
придбання нових технологій національні підприємства витрачають всього 3 – 6% своїх наукових
витрат. У той же час 55 – 62% щорічних фінансових інвестицій в інноваційну діяльність промислові
підприємства спрямовували на придбання машин та обладнання, пов‘язаних із впровадженням
інновацій і введенням їх у виробництво. Іншими словами, інноваційні кошти йдуть не на фінансування
розвитку власної науки, а на підтримку іноземних компаній.
Таблиця 2
Впровадження інновацій на промислових підприємствах в Україні
за 2002-2008 рр.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Питома вага
підприємств, що
впроваджували
інновації, %

Впроваджено
нових
технологічних процесів

у т.ч. маловідходні
ресурсозберігаючі

14,3
14,6
11,5
10,0
8,2
13,0
10,8

1421
1142
1482
1727
1808
1145
1647

469
430
606
645
690
424
680

Освоєно
виробництво
нових видів
продукції,
найменувань
19484
22847
7416
3978
3152
2408
2446

з них
нові
види
техніки
610
520
710
769
657
786
758

Питома вага
реалізованої
інноваційної
продукції в обсязі
промислової, %
6,8
7,0
5,6
5,8
6,5
6,7
6,6

Загалом, біля 90 % від загальної кількості промислових підприємств взагалі не здійснюють
інновацій. Слід відзначити, що падіння інноваційної активності підприємств не демонструє кореляції з
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динамікою інвестиційних процесів і відбувалося синхронно з інвестиційним «бумом» 2003-2007 рр., що
свідчить про слабку інноваційну спрямованість інвестицій.
Крім того в 2006-2008 рр. додатково вивчалось питання щодо активності промислових
підприємств протягом трьох років (2006-2008 рр.) відповідно до міжнародних рекомендацій. У цей
період інноваційною діяльністю займалися 1878 промислових підприємств з 10728 обстежених, з них
1467 підприємств купували передове машинне обладнання та програмне забезпечення для створення
нових або суттєво вдосконалених продуктів та процесів, 428 – здійснювали навчальну підготовку
персоналу до інноваційної діяльності, 460 – здійснювали внутрішні НДР і 264 – придбали зовнішні
НДР, 272 – займались ринковим запровадженням інновацій (з урахуванням ринкового дослідження та
рекламної кампанії) та 493 підприємства займались іншими роботами для запровадження нових або
суттєво вдосконалених продуктів та процесів [5].
У 2006-2008 рр. інновації впроваджували 1404 підприємства, у т.ч. 1063 – впроваджували
інноваційну продукцію, з яких 364 підприємства – нову тільки для ринку та 863 – нову тільки для
підприємства; 1026 підприємств запроваджували нові або суттєво вдосконалені виробничі процеси, з
яких 948 – нові або вдосконалені методи обробки або виробництва продукції, 186 – нові або
вдосконалені методи логістики, доставки чи розповсюдження продукції та 264 – нову або
вдосконалену діяльність з підтримки процесів, зокрема, системи матеріального обслуговування,
операцій щодо закупівель, обліку та розрахунків. Організаційні інновації (тобто нову практику
бізнесової діяльності, нові методи організаційних робочих зобов’язань або організацію зовнішніх
стосунків) запроваджувало 415 підприємств; нові маркетингові концепції та стратегії – 408
підприємств.
Обсяг фінансування технологічних інновацій у 2007р. (в 2008 р. почалася фінансова криза)
становив 6160,0 млрд. грн. що у відсотках до ВВП (наукоємність ВВП) склав 1,21% - це на 0,22%
більше за відповідний показник у Росії (0,99%). У таких європейських країнах, як Ізраїль – 3,5% ВВП,
Швеція – 3%, Японія – 2,9%, США – 2,5%, Німеччина – 2,48% Швейцарія, Франція – 2,4%,
Великобританія – 2,19%. Порівняння наукоємності ВВП в Україні та інших країнах відбиває начебто
втішну для нашої держави ситуацію. Проте зовсім інша картина складається при порівнянні
абсолютних значень річного обсягу фінансування науково-технічної діяльності з розрахунку на душу
населення. В Україні цей показник складає 10,2 дол. США, що майже в 1,8 рази менше за відповідний
показник у Росії (18,7 дол. США). У групі наведених вище країн цей показник дорівнював: у Німеччині 459 дол., Великобританії - 373,2 дол., Італії - 235,6 дол., Іспанії - 116,9 дол., Греції - 36,1 дол. США.
Фінансування інноваційних технологій здійснювалося з наступних джерел (табл. 3): кошти
держбюджету; кошти іноземних інвесторів; власні кошти організацій; кошти інших джерел.
Таблиця 3
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні за 2001-2008 рр.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

У тому числі за рахунок коштів (млн. грн.)

Загальна сума
витрат

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

1757,1
1971,4
3013,8
3059,8
4534,6
5751,6
10821,0
11994,2

1399,3
1654,0
2141,8
2148,4
3501,5
5045,4
7969,7
7263,9

7,7
55,8
45,5
93,0
63,4
28,1
114,7
336,9

133,1
58,5
264,1
130,0
112,4
157,9
321,7
115,4

інші
джерела
217,0
203,1
562,4
688,4
857,3
520,2
2417,9
4279,0

Статистичний аналіз факторів, які перешкоджають здійсненню інновацій, показує, що
найвагомішими з них є, перш за все, економічні: нестача власних коштів (указали майже 83,0%
промислових підприємств), недостатня фінансова підтримка держави (56,6%), великі витрати на
нововведення (55,9%), високий економічний ризик (38,9%), недосконалість законодавчої бази (37,7%),
тривалий термін окупності нововведень (34,6%), відсутність коштів у замовників (31,7%). Крім того,
19,5% промислових підприємств зазначили, що здійсненню нововведень перешкоджали нестача
інформації про нові технології, 18,5% – відсутність можливостей для кооперації з іншими
підприємствами і науковими організаціями, 18,3% – нестача інформації про ринки збуту, 17,2% –
відсутність кваліфікованого персоналу, 16,0% – відсутність попиту на продукцію, 14,5% –
несприйнятливість підприємств до нововведень [6].
Інноваційний розвиток як основа технологічної безпеки є інструментом інноваційного
перерозподілу ресурсів на користь господарських ініціатив, що розраховані на якісний стрибок, на
прорив у комерційному, виробничому, соціальному та іншому середовищі підприємства. Інноваційна
політика держави має забезпечити безперервне прогнозування та моделювання економічного
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розвитку, упередження технологічного відставання, системне впровадження інновацій у
взаємопов’язаних сферах господарської діяльності, поєднання венчурних інвестицій із завданнями
інноваційного розвитку тощо.
Спрямованість державної політики на здійснення стратегії інноваційно-технологічного прориву
за визначеними пріоритетами соціально-економічного розвитку та їх виконання за допомогою
державних цільових програм базується на реалізації моделі партнерства держави, підприємств, науки
та бізнесу як умови ефективного використання бюджетних видатків розвитку і передбачає, що кожний
із партнерів має чітко виконувати свої функції стимулювання всебічного розвитку інтелектуального
потенціалу, що передбачає активний вплив держави на всіх етапах формування людського капіталу
держави [7]:
1. Основні функції держави полягають у формуванні довго- та середньострокової стратегії
інноваційно-структурного оновлення виробництва як базової складової Стратегії соціальноекономічного та екологічного розвитку країни, що передбачає:
− встановлення пріоритетів і здійснення інноваційно-інвестиційної та бюджетної політики,
спрямованої на реалізацію цих пріоритетів;
− здійснення за рахунок бюджетних коштів стартової підтримки базових інновацій у державному
секторі із залученням приватного капіталу;
− забезпечення формування сприятливого інноваційно-інвестиційного середовища;
− реалізацію методів та засобів державної підтримки малого та середнього інноваційного
сектору;
− формування інноваційної та виробничої інфраструктури за участю вітчизняних та іноземних
інвесторів.
2. Роль великого бізнесу в партнерських відносинах полягає у тому, що він має стати дієвим
учасником технологічного прориву, тобто приймати активну участь у здійсненні структурноінноваційної модернізації у виробництві при забезпеченні з боку держави антимонопольного
регулювання та систематичного контролю.
3. Для малого і середнього бізнесу мають бути створені умови для посилення їх участі в
інноваційному процесі, що сприятиме створенню простору для залучення широких верств населення й
розвитку їх підприємницької ініціативи та інноваційної активності.
4. Державний сектор має бути спрямований на реалізацію стратегічних інноваційних пріоритетів
і зосередження, здебільшого в стратегічно важливих галузях у неринковому секторі економіки.
5. Функції муніципального сектору пов’язані з забезпеченням за допомогою державних та
залучених інвестицій умов життєдіяльності людини шляхом модернізації житлово-комунального
господарства, охорони навколишнього середовища, а також зміцнення потенціалу духовного
відтворення на основі реалізації вимог сучасного розвитку освіти й культури.
Таким чином, формування державних цільових програм уже на початковій стадії їх розроблення
має бути підпорядковувань стратегічній меті соціально-економічного розвитку України, якою визнано
формування економіки знань. Тому, вважає В. Геєць [8], є сенс відійти від галузевого принципу
формування програм (освіта, охорона здоров’я тощо) і фінансувати в першу чергу такі:
− зменшення відтоку до центрів глобалізації найбільш активної робочої сили та науковотехнічних ресурсів, сприяння поверненню українців до вітчизни, співробітництво з діаспорою. Без
вирішення цієї проблеми вітчизняні інвестиції в освіту, науку, охорону здоров’я, культуру
знецінюватимуться швидше, ніж нарощуватиметься потенціал;
− кадрове забезпечення інноваційного розвитку в усіх секторах економіки;
− підвищення рівня використання, припинення деградації та попередження втрат наявного
людського капіталу;
− забезпечення засобами освіти, ЗМІ та в реальних економічних, соціальних і культурних
відносинах внутрішньої консолідації нації.
Висновки з проведеного дослідження. Для підвищення рівня технологічної безпеки країни,
державна політика формування інноваційної моделі розвитку економіки повинна включати реалізацію
таких заходів:

− сприяння заохоченню широкомасштабного використання світового інтелектуального,
наукового здобутку в усіх сферах національної економіки шляхом розробки і впровадження
економічних стимулів формування ефективного інституціонального середовища;
− розширення обсягів внутрішнього ринку нереалізованих
платоспроможного попиту на результати вітчизняних НДДКР;

технологій

та

збільшення

− стимулювання всебічного розвитку інтелектуального потенціалу особистості, що передбачає
активний вплив держави на всіх етапах формування людського капіталу держави;
− удосконалення системи непрямих методів державного впливу на процес розбудови сектора
високотехнологічних виробництв;
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− створення стабільного функціонуючого організаційно-правового середовища генерування
високопродуктивного ресурсу знань, для чого потрібно розв‘язати проблеми у системі освіти та науки,
а також завершити формування дієвої системи охорони і захисту прав інтелектуальної власності.
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Анотація
В статті дано визначення технологічної безпеки. Розглянуто забезпечення технологічної
безпеки за рахунок інноваційної діяльності. Проведено оцінку інноваційної діяльності та
обґрунтовано заходи для її активізації.
Ключові слова: технологічна безпека, інноваційна діяльність, інновації.
Аннотация
В статье дано определение технологической безопасности. Рассмотрено обеспечение
технологической безопасности за счет инновационной деятельности. Проведено оценку
инновационной деятельности и аргументировано мероприятия для её активизации.
Ключевые слова: технологическая безопасность, инновационная деятельность, инновации.
Annotation
Technological safety is defined in this article. Technological safety supplying on the basis of innovative
activity is considered here. It is also made the evaluation of innovative activity and are proposed measures
for its activization.
Key words: technological safety, innovative activity, innovations.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Процес держаного управління є таким, що постійно змінюється та
вдосконалюється під впливом чинників, які формуються разом з розвитком суспільних відносин,
міжнародних інтеграційних процесів, геополітичних та світових економічних перетворень. Тому
виникає необхідність виокремлення проблемних питань щодо державного управління на
регіональному рівні. Важливе місце в системі державного управління для багатьох регіонів країни
займає зовнішньоекономічна діяльність, тому варто окрему увагу зосередити саме на даному векторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед фахівців, що вивчають проблематику
державного управління слід виділити роботи Бойко-Бойчук О., Гурне Б., Мельтюхової Н., Горіна Н.
Аналіз публікацій їх результатів дослідження засвідчує, що не вирішеним залишається перелік питань
щодо особливостей державного управління зовнішньоекономічною діяльністю, зокрема
на
регіональному рівні.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування поняття державного управління,
проведення аналізу основних завдань організаційної одиниці щодо управління зовнішньоекономічною
діяльністю адміністративної області та формулювання пріоритетних напрямків розвитку регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснення ефективного регіонального
державного управління повинно відбуватися на засадах основних принципів та підходів щодо цієї
діяльності.
Система державного управління може бути представлена як сукупність суб‘єкта і об‘єкта, що
постійно взаємодіють. Об‘єкт і суб‘єкт державного управління у свою чергу також є складним
утворенням. Керована підсистема представлена різними адміністративно-територіальними
одиницями, сферами життєдіяльності населення, галузями виробництва тощо [4, с.29].
Гурне Б. поділяє головні функції державного управління на чотири категорії: функції верховної
влади, економічні функції, соціальні функції, освітні і культурні функції. Так, зокрема, до економічних
функцій відносять: державні прерогативи в галузі грошового обігу, діяльність у галузях прикладних
досліджень (продуктивність праці, капіталовкладення, кредит, ціни, оподаткування, зовнішня торгівля),
в різних секторах економічного життя, загальна координація економічної політики [3, с.22].
Також заслуговують на увагу поняття «державно-управлінські відносини»: це сукупність
двосторонніх владних (вертикальних) і багатосторонніх партнерських (горизонтальних) зв‘язків, що
слугують реалізації цілей держави та суспільства і відрізняються інформаційним змістом, правовою
формою, організаційною спрямованістю [4, с. 58].
О.Бойко-Бойчук пропонує окреслити смислове поле категорії «державне управління» на підставі
аналізу літературних джерел. Отже державне управління це: соціальне політичне явище, вид
суспільної діяльності (О.Оболенський); практичний організуючий і регулюючий вплив держави на
суспільну життєдіяльність людей (В. Князєв, В. Бакуменко); процес здійснення (підготовки, прийняття,
впровадження) рішень органів державної влади; певний вид діяльності органів державної влади і
посадових осіб, що має виконавчий і розпорядчий характер (С. Рябов, Ю. Шемшученко); здійснення
управлінських функцій держави (В. Малиновський) [1, с. 53].
Розробка принципів управління регіональним розвитком ґрунтується на науковому пізнанні
об‘єктивних закономірностей управління в цілому. Методологія управління регіональним розвитком –
це сукупність загальних принципів і методів планового регулювання розвитку господарства країни, на
основі яких розробляються державні завдання і забезпечується їх виконання [6, с. 94].
Регіональне управління – координаційна діяльність органів публічної влади із забезпечення
ефективної взаємодії суб‘єктів управління у формуванні та реалізації програм сталого розвитку
регіону. Основною метою регіонального управління є надання якісних послуг громадянам та
підвищення їх життєвого рівня, забезпечення прав людини, територіальної цілісності держави, цілей і
особливостей соціального, економічного, культурного розвитку регіону. Першочерговим завданням
регіонального управління є узгодження і забезпечення (в тому числі правовими засобами) інтересів
усіх суб‘єктів регіонального управління, розробка та запровадження ефективних інструментів
стимулювання регіонального розвитку, налагодження міжнародного співробітництва. Також

22

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

регіональне управління – не лише діяльність центральних органів державної влади і місцевих
державних адміністрацій щодо регіону, а й дії його мешканців, місцевої еліти, спрямовані на
розв‘язання спільних проблем [5, с. 16].
Концепція управління регіональними суспільними системами має враховувати:
- об‘єктивні тренди розвитку світової економіки (екологізацію, соціалізацію та гуманізацію
економіки, її інноваційну спрямованість);
- соціально-історичні й геополітичні особливості економіки та її основні принципи (необхідність
поєднання ринкових механізмів та державного регулювання соціально-економічних процесів);
- необхідність забезпечення економічної ефективності, соціальної справедливості, захисту
інтересів власників і соціальної орієнтації економіки;
- появу нових інститутів та інтегративних і асоційованих форм підприємництва, пов‘язаних із
різноманіттям форм власності та організації бізнесу;
- регіоналізацією економіки, яка обумовлює виникнення специфічних форм управлінськогосподарської діяльності на демократичних та конкурентних засадах;
- нову ідеологію господарських відносин на засадах партнерства;
- необхідність підвищення рівня кваліфікації кадрового потенціалу [7, с. 443].
Важливим аспектом, на нашу думку, є проблематика державного управління
зовнішньоекономічною діяльністю регіону, оскільки цей напрямок регіонального розвитку може
призвести до підвищення конкурентоспроможності певних галузей економіки, окремих підприємств та
організацій, і, в свою чергу, саме зовнішньоекономічна діяльність потребує особливої уваги з боку
органів державної влади.
Теоретичні засади щодо державного управління, в тому числі зовнішньоекономічною діяльністю,
закладені в інноваційну теорію економічного розвитку М. Туган-Барановського, згідно з якою
конкурентоспроможність країни – це її здатність генерувати та швидко опановувати інновації [2, с. 51].
Визначення напрямків інноваційного розвитку безпосередньо залежить від успішної інтеграції
України в світову господарську систему і, в першу чергу, від євро інтеграційних процесів. Способи
держави серйозно змінити економічну ситуацію всередині країни без урахування глобальних
економічних і політичних чинників приречені на неуспіх. Виходячи з цього і необхідно визначати
основні пріоритети сучасної економічної політики, зазначає Симоненко В. [8, с.15].
Дійсно, саме модель інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності має знайти
підтримку та засоби реалізації в процесі регіонального державного управління.
Здійснення державного управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні адміністративної
області відбувається через реалізацію основних завдань в цій галузі відповідними організаційними
одиницями місцевих адміністрацій.
Так основними завданнями та напрямками роботи управління міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації є:
- здійснення на регіональному рівні зовнішньополітичного курсу інтеграції України до
Європейського Союзу;
- забезпечення дотримання законодавства у сфері зовнішніх зносин, відповідно до якого
готуються робочі візити іноземних делегацій до обласної державної адміністрації, здійснюється їх
протокольний супровід; організація службових відряджень представників місцевих органів виконавчої
влади за межі країни;
- розроблення та узгодження з МЗС України документів міжнародного характеру;
- аналіз зовнішньоекономічної діяльності області та підготовка пропозицій щодо її активізації;
- здійснення контролю за дотриманням учасниками зовнішньоекономічної діяльності області
чинного законодавства України та оформлення документів дозвільного характеру;
- забезпечення виконання регіональних програм області, зокрема програм соціальноекономічного розвитку області, розвитку інвестиційної діяльності України та формування позитивного
міжнародного іміджу області;
- залучення іноземних інвестицій в економіку області та створення оптимальних умов для
збільшення обсягів іноземного капіталу;
- здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій;
- надання консультативної та методичної допомоги суб`єктам господарської діяльності у сфері
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності;
- сприяння участі місцевих суб`єктів господарської діяльності у промоційних заходах
міжнародного характеру та їх проведення на території області;
- координація та сприяння у реалізації програм міжнародної технічної допомоги;
- здійснення заходів, спрямованих на розвиток транскордонного та міжрегіонального
співробітництва;
- сприяння у реалізації Програми прикордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна"
2007-2013 у рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства;
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- розробка пропозицій з розбудови та облаштування українсько-польського та українськобілоруського державного кордону.
Нажаль, основні завдання роботи відповідного обласного управління носять поверхневий
характер, також немає завдань у напрямку розвитку інноваційної діяльності підприємствами області,
які могли б стати основним вектором у процесі підвищення конкурентоспроможності і на
міжнародному ринку в тому числі. Також важливим є залучення до визначення напрямків
зовнішньоекономічної діяльності та засобів їх реалізації провідних фахівців галузі, регіонального
наукового потенціалу, закордонних експертів. Ще варто відмітити необхідність підвищення фахового
рівня працівників відповідних відомств в системі державного управління, застосування міжнародної
системи якості управління.
Висновки з проведеного дослідження. Система державного управління ґрунтується на
основних принципах менеджменту, але спроектована щодо реалізації основних функцій макрорівня.
Важливим та перспективним аспектом є проблематика державного управління зовнішньоекономічною
діяльністю регіону, оскільки регіональний розвиток є невід‘ємною складовою державного рівня.
Вдосконалення потребує структурне реформування державних органів, які здійснюють управління
зовнішньоекономічною діяльністю, а саме необхідно конкретизувати їх роботу щодо забезпечення
ефективного функціонування суб‘єктів господарювання.
Подальші дослідження, на нашу думку, повинні будуватися у площині розвитку та підтримки
інноваційного напрямку як складової державного управління зовнішньоекономічною діяльністю
регіону, що підтверджують теоретичні здобутки у цій галузі.
Бібліографічний список
1. Бойко-Бойчук О. Семантичний аналіз та визначення категорії «державне регулювання» /
Олег Бойко-Бойчук / Вісник Національної академії державного управління. – 2007, № 3. – С. 47-58.
2. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : [навч. посіб] / Н.В. Горін.
– К. : Знання, 2008. – 330 c.
3. Гурне Б. Державне управління / Інститут держ. управління та самоврядування при Кабінеті
Міністрів України / Віктор Шовкун (пер.з фр.). – К. : Основи, 1993. – 165 с.
4. Державне управління як єдність діяльності та відносин / Н.М. Мельтюхова; Нац. акад. держ.
упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010.
– 203 с.
5. Іжа М.М. Система регіонального управління: світовий досвід і Україна / М.М. Іжа. – О. : Друк.
дім, 2011. – 367 с.
6. Регіональний менеджмент : [навч. посібник] / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М. Радванська,
Г.М. Швороб. – Херсон : «Олді-плюс», 2004. – 304 с.
7. Регіональні суспільні системи : [монографія] / НАН України; Інститут регіональних
досліджень / Л.К. Семів (відп.ред.). – Л., 2007. – 496 с.
8. Симоненко В. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми
центральної влади і регіонів / В. Симоненко // Регіональна економіка. – 2009, № 3. – С. 7-15.
Анотація
В статті обґрунтовано поняття державного управління, висвітлено проблеми державного
управління зовнішньоекономічною діяльністю регіону, сформульовані пріоритетні напрямки
розвитку регіону.
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Аннотация
В статье обосновано понятие государственного управления, освещены проблемы
государственного управления внешнеэкономической деятельностью региона, сформулированы
приоритетные направления развития .
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регион.
Annotation
In the article substantiated the notion of state administration, highlighted problems state administration
in foreign trade activities the, formulated priority directions of development region.
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ЗЕМЛЯ – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Постановка проблеми. Запорукою економічної та продовольчої безпеки країни є стійкий
розвиток аграрного виробництва, який, у свою чергу, визначається ефективністю використання
виробничо-ресурсного потенціалу аграрної сфери, вагоме місце в якому відведено земельним
ресурсам, як унікальному компоненту господарської діяльності.
На практиці доведено – не настільки важливим є наявність певного ресурсу, скільки ефективне
його використання. Тому у контексті активізації земельної реформи в Україні актуалізується питання
ефективного використання земель сільськогосподарського призначення та збереження їхньої
родючості. Адже наявність родючих земель та сприятливі кліматичні умови дозволяють одержувати
високі врожаї сільськогосподарських культур, що відкриває перед Україною перспективу посісти чільне
місце на світових ринках не лише сільськогосподарської сировини, а й продуктів харчування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі ефективного використання земель у
аграрній сфері присвячено праці провідних вітчизняних вчених-науковців та економістів-аграрників
М.Федорова, В.Дієсперова, П.Борщевського, С.Бобильова та інших.
Дослідженням питань реформування земельних відносин та їх впливу на ефективність ведення
господарської діяльності в аграрній сфері займаються П.Саблук [7], М.Зубець, В.Месель-Веселяк [3],
Б.Пасхавер та інші.
Проте проблема ефективного використання вітчизняних земель сільськогосподарського
призначення досі залишається відкритою. Подальше поглиблення наукових досліджень щодо
підвищення ефективності ведення господарської діяльності в аграрній сфері за рахунок раціонального
використання земель набуває особливої актуальності у контексті трансформації земельних відносин.
Постановка завдання. Завдання статті полягає у науковому обґрунтуванні найближчих
перспектив раціонального використання земель та відновлення їх родючості задля підвищення
ефективності ведення виробничо-господарської діяльності підприємств аграрної сфери.
Виклад основного матеріалу дослідження. Земля є одним із головних ресурсів
життєдіяльності суспільства, оскільки слугує територіальною основою для усіх видів діяльності
людини, є виробничим фактором багатьох галузей. В умовах поглиблення реформування земельних
відносин, які сьогодні набувають глобального масштабу та глобального значення, земля
розглядається як один з головних інструментів подолання бідності, підвищення рівня життя кожного
члена суспільства, та громади в цілому. З огляду на це, земельна проблематика стосується як
кожного громадянина, так українського суспільства загалом.
В.Діеєсперов в обґрунтуванні земельного питання важливу роль відводить землевласникам та
землекористувачам, справедливо зауважуючи, що форми землеволодіння зміцнюють або навпаки
загрожують суверенітету держави [1, с. 102]. Це особливо стосується України, де сільгоспугіддя
займають дві третини території і показник розораності становить 78% [5, c.261]. Подібний стан справ
спостерігається і в досліджуваній нами Тернопільській області, земельний фонд якої станом на
початок 2011 року становить 1382,4 тис. га з них 1048,7 тис. га угіддя сільськогосподарського
призначення, таким чином рівень освоєності земельних угідь за 2010 рік складає 76%. У свою чергу
площа ріллі станом на 1.01.2011 р. становить 854,1 тис. га, таким чином рівень розораності рівний
81%, що на 0,9% більше значення 2007 року. Таке несуттєве зростання цього показника інтенсивності
використання сільськогосподарських земель пояснюється рівномірними темпами збільшення площі
ріллі з одного боку, та скорочення площі угідь сільськогосподарського призначення на користь інших
угідь – з іншого (табл. 1).
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Таблиця 1
Показники сільськогосподарської освоєності земельного фонду
Тернопільської області станом на 01.01.*
Вид угідь

2007
1382,4

Всього земель
в тому числі:
с.-г. угіддя
рівень освоєності
з них:
рілля
рівень розораності
сіножаті
% до загальної площі с.-г. угідь
пасовища
% до загальної площі с.-г. угідь
багаторічні насадження
% до загальної площі с.-г. угідь
перелоги
% до загальної площі с.-г. угідь
інші угіддя
% до загальної площі угідь

2008
1382,4

Рік
2009
1382,4

2010
1382,4

2011
1382,4

Відхилення,
%
-

1052,0
76,1

1050,7
76,0

1049,7
75,9

1049,1
75,9

1048,7
75,8

99,7
99,6

848,6
80,7
29,5
2,8
144,8
13,7
15,1
1,4
14,0
1,3
330,4
23,9

852,5
81,1
28,8
2,7
145,0
13,8
15,1
1,4
9,3
0,9
331,7
24,0

854,0
81,3
28,4
2,7
144,9
13,8
15,1
1,4
7,3
0,7
332,7
24,1

854,1
81,5
28,0
2,6
145,1
13,8
15,2
1,4
6,7
0,6
333,3
24,1

854,1
81,4
28,0
2,6
144,8
13,8
15,2
1,4
6,6
0,6
333,7
24,1

100,6
100,9
94,9
92,8
100,0
100,7
100,6
100,0
47,1
46,1
101,0
100,8

*Джерело: [2, c. 5]
Збільшення площі ріллі поряд із застарілою технікою, яка в більшості випадків уже
відпрацювала свій амортизаційний термін, а також енерго- та матеріаломісткими технологіями
свідчить про екстенсивний шлях розвитку підприємств аграрної сфери Тернопільської області. Разом з
тим, такий спосіб «зекономити» на впровадженні інновацій не приніс очікуваного результату – оскільки
в 2010 році загальне виробництво продукції сільського господарства проти 2009 року скоротилося на
5,2%. Так, у 2010 році обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з 2009 роком
зменшився на 9,1%. Зокрема, виробництво зерна скоротилося на 19,9%, що зумовлено
зменшенням урожайності зернових культур (на 5,9 ц/га) та їх посівної площі (на 13,9 тис. га або на
3,0%). У 2010 році зібраний значно кращий, ніж у 2009 році урожай кукурудзи на зерно – 391,9 тис.
т (на 28,3% більше), проте зменшилося виробництво всіх інших видів зернових. У структурі
виробництва зернових станом на 2010 рік левова частка належить пшениці (47,1%), дещо менша
кукурудзі (31,1%) та ячменю (18,8%) (табл. 2).
Таблиця 2
Виробництво основних видів продукції рослинництва
у Тернопільській області*
Вид продукції
Зернові та зернобобові
1
культури – всього
у тому числі
пшениця
ячмінь
овес
кукурудза на зерно
гречка
Цукрові буряки (фабричні)
1
Соняшник на зерно
Ріпак – усього
Картопля
Овочі – всього
Плоди та ягоди
1
У вазі після доробки

Валовий збір
2010р. до 2009р.
тис. ц
+/–
у%

Посівна площа
2010р. до 2009р.
тис. га
+/–
у%

Урожайність
+/– до
ц з 1 га
2009р.

12602,4

–3136,8

80,1

455,2

–13,9

97,0

27,7

–5,9

5935,3
2369,4
90,0
3919,1
85,6
15545,8
132,7
955,0
8307,2
1935,3
174,7

–2464,3
–1272,6
–88,5
865,2
–27,4
3458,5
36,1
–613,2
–850,7
52,7
–39,1

70,7
65,0
50,6
128,3
76,1
128,6
137,1
60,9
90,7
102,8
81,7

236,6
112,1
6,8
74,5
11,6
60,7
10,8
52,7
57,4
9,7
5,5

–0,9
–20,2
–2,8
17,7
–3,8
22,9
5,7
–19,2
0,3
0,4
–0,2

99,6
84,7
70,8
131,2
75,3
160,6
211,8
73,3
100,5
104,3
96,5

25,1
21,1
13,3
52,6
7,4
256
12,3
18,1
145
200
31,9

–10,3
–6,4
–5,3
–1,2
0,1
–64
–6,4
–3,7
–15
–3
–5,8

*Джерело: [8, c. 38; 41; 44]
Через низьку ефективність тваринницьких галузей зумовлену насиченням вітчизняного
продовольчого ринку імпортною продукцією тваринництва, яка реалізовується за низькими цінами і,
зважаючи на низьку купівельну спроможність населення країни, задовольняє попит на неї з року в рік
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спостерігається скорочення поголів’я худоби. Занепад вітчизняного тваринництва негативно впливає
на ефективність рослинництва та аграрного бізнесу загалом, через катастрофічне скорочення обсягів
органічних добрив та внесення їх в ґрунт. Крім того, через погіршення якості природних сіножатей та
пасовищ, нераціональне внесення мінеральних добрив, а також висівання культур, які виснажують
ґрунт (соняшник, ріпак) землі сільськогосподарського призначення деградують. В результаті чого
відбувається скорочення продуктивних площ сільськогосподарських угідь.
За час здійснення земельної реформи за проектами землеустрою щодо організації території
земельних часток (паїв) в Тернопільській області виведено з активного використання і залужено чи
переведено в природні кормові угіддя 28,4 тис. га малопродуктивної і деградованої ріллі.
Приведення кількості використання орних земель до природоохоронно-безпечних і
обґрунтованих значень в значній мірі стримується внаслідок передачі цих площ у приватну власність,
відсутності економічного механізму зменшення рівня використання еродованих і деградованих
земель, «нульового» фінансування здійснення консервації земельних ділянок [6]. Тільки за період
2005-2009 років з інтенсивного використання виведено деградованих земель площею 6710,0 га. Таким
чином, рівень інтенсифікації аграрного виробництва має бути науково обґрунтованим, а надто
відносно збереження природної родючості сільськогосподарських земель.
Головним показником родючості і якості ґрунтів є вміст гумусу, який в середньому по
Тернопільській області становить 3,18%. За роки незалежності спостерігається тенденція до його
зниження в ґрунтах Тернопільщини, зокрема за останнє десятиріччя на 0,04% [4]. У свою чергу втрата
гумусу приводить до виснаження ґрунтів, які на даному етапі ведення землеробства вже втратили
свою здатність до самовідновлення, що негативно позначається на їх родючості. Для того, щоб
поповнити та підняти вміст гумусу в ґрунтах на 0,1%, потрібно 15 років вносити по 8-10т/га органічних
добрив, натомість сьогодні фактично вноситься 0,5 т/га.
Висновки з проведеного дослідження. Земельні ресурси Тернопільщини є одним із найбільш
вагомих економічних активів України, унікальних за своїми властивостями. З огляду на те, що вони
мають забезпечити функціонування економіки області у перехідному періоді та стати надійною
основою соціально-економічного розвитку після завершення періоду структурного реформування,
необхідно спрямувати зусилля на відродження тваринництва, при цьому роль держави у цьому
процесі повинна стати вирішальною. Доцільно вести контроль за якісними характеристиками
сільськогосподарських угідь у контексті формування ринку земель. Цьому повинна передувати
інвентаризація земельних угідь, яка покликана встановити реальну їх вартість відповідно до якісних
характеристик.
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА БЕЗРОБІТТЯ ЯК ФАКТОР
НАРОДЖУВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. В контексті дослідження демографічної ситуації логічно активізується
вивчення народжуваності населення, яке безпосередньо залежить від зайнятості населення,
очікуваного рівня безробіття. Аналіз народжуваності в Україні в залежності від безробіття та трудової
міграції на найближчу та віддалену перспективу є актуальним завданням, оскільки від цього залежить
стійкість національних економік.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом демографічної ситуації, зокрема
народжуваності населення в контексті зайнятості і безробіття та трудової міграції, займалися такі
українські вчені як В.М.Геєць, Е.М.Лібанова, У.Я.Садова, Л.К.Семів, Л.Т.Шевчук та інші дослідники.
Але, з плином часу, виникають нові проблеми, пов’язані з народжуваністю населення в Україні, які
потребують нових досліджень. У цьому контексті тема цієї публікації є своєчасна і актуальна.
Постановка завдання. Метою цієї статті є аналіз народжуваності населення на тлі оцінки
трудової міграції та безробіття в сучасних умовах, оскільки останні впливають на народжуваність як
фактори-детермінанти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки народжуваність населення
детермінується трудовою міграцією, простежимо особливості її формування. В Україні сучасний
інтерес до вивчення проблем міграції викликаний цілою низкою обставин, серед яких ключову роль
відіграють її вплив на народжуваність. Крім того, цей інтерес посилюється у зв’язку з глобалізаційними
змінами розвитку економіки. Стрімкі переміщення не лише капіталів, але й людей активізують
поглиблення поділу праці, створюють передумови для формування нових суспільних відносин,
удосконалення системи цінностей [6, с. 3].
Незважаючи на значні масштаби міграційного руху, українська офіційна статистика практично не
відображає їх. Наприклад, міграційний рух населення, згідно даних Держкомстату України був
незначний (табл. 1), в той час, як за оцінками різних експертів такий рух був значно інтенсивніший. В
деякій мірі такий висновок підтверджується збільшенням кількості бажаючих отримати закордонні
паспорти і візи.
Про більші від офіційних даних масштаби міграції засвідчує те, що в Україні саме внаслідок неї
виникла диспропорція у спеціальностях на ринку праці. Обмежена пропозиція інженерних працівників
зумовлює неналежний відбір на ринку праці, що перешкоджає технологічним інвестиціям. Багато
кваліфікованих фахівців-інженерів не мають необхідної універсальності з погляду мовної та
загальноекономічної підготовки. Виникає парадокс, коли високе безробіття поєднується з браком
працівників потрібної кваліфікації. Окрім цього, за експертними оцінками, попит на робочі
спеціальності перевищує пропозиції в 4-6 разів, в той час як потреба у фахівцях з вищою освітою є
набагато меншою, ніж готують ВНЗ [5, с. 9].
З іншого боку, в інші країни світу виїжджає ряд осіб, оскільки в Україні такі люди не можуть
самореалізуватися. Таким чином, одним із негативних ефектів міжнародного обміну людським
капіталом є втрата талановитих дослідників, які їдуть за кордон. Як правило, ми втрачаємо саме
молодих науковців. Підраховано, що найбільш продуктивний час для науковця – від 20 до 45 років.
Саме в цей час робляться відкриття, започатковуються нові напрями і технології, після 45 років йде
спад, після 60-70 років потенціал вичерпується. Вікова структура науковців бажає бути кращою, адже
кожен шостий науковий дослідник – пенсіонер, а середній вік академіків в Україні за 70, а професорів
університетів – наближається до 60 років. Державна стратегія на створення робочих місць для
молодих вчених відсутня [5, с. 9].
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Таблиця 1
Міграційний рух населення у січні-лютому 2011 року
число
прибулих

Україна
Автономна Республіка Крим
області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано–Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ
Севастополь (міськрада)
Україна
Автономна Республіка Крим
області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано–Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ
Севастополь (міськрада)

79884
3479

У межах України
число
приріст
вибулих
Осіб

х
164

79884
3315

число
прибулих

Зовнішня міграція
число
вибулих

приріст

4927
493

1870
105

3057
388

3755
3787
-32
2481
2378
103
5442
5533
-91
5997
6203
-206
2789
2773
16
1112
1137
-25
2790
2924
-134
2106
1945
161
4515
3668
847
1945
2059
-114
3596
3851
-255
4098
4452
-354
1886
2001
-115
3583
3508
75
2906
2962
-56
2197
2321
-124
2315
2505
-190
1632
1741
-109
4220
4441
-221
1804
1903
-99
3153
3068
85
2865
2665
200
1310
1298
12
2464
2253
211
4856
4746
110
588
447
141
На 10000 осіб наявного населення
108,0
108,0
х
109,7
104,5
5,2

177
81
317
482
73
32
217
87
154
57
246
84
105
561
96
21
79
50
201
50
121
106
91
147
663
136

60
53
136
188
36
37
69
61
27
31
173
88
43
82
26
51
26
41
166
43
50
34
19
37
155
33

117
28
181
294
37
-5
148
26
127
26
73
-4
62
479
70
-30
53
9
35
7
71
72
72
110
508
103

6,6
15,5

2,5
3,3

4,1
12,2

141,6
148,0
100,9
83,7
135,0
55,2
95,8
94,4
162,6
119,2
97,2
99,7
98,6
92,8
120,9
117,9
123,4
93,2
94,8
102,6
147,1
138,0
89,6
138,9
107,3
95,5

6,7
4,8
5,9
6,7
3,5
1,5
7,5
3,9
5,6
3,5
6,6
2,0
5,5
14,5
4,0
1,1
4,2
2,8
4,5
2,8
5,6
5,1
6,2
8,3
14,6
22,1

2,3
3,1
2,5
2,6
1,7
1,8
2,4
2,7
1,0
1,9
4,6
2,1
2,3
2,1
1,1
2,7
1,4
2,3
3,7
2,4
2,3
1,6
1,3
2,1
3,4
5,4

4,4
1,7
3,4
4,1
1,8
–0,3
5,1
1,2
4,6
1,6
2,0
–0,1
3,2
12,4
2,9
–1,6
2,8
0,5
0,8
0,4
3,3
3,5
4,9
6,2
11,2
16,7

142,8
141,9
102,6
86,6
134,2
56,4
100,4
87,2
132,1
126,2
104,1
108,3
104,6
90,9
123,2
124,6
133,5
99,4
99,8
108,2
143,1
128,4
88,8
127,0
104,9
72,6

–1,2
6,1
–1,7
–2,9
0,8
–1,2
–4,6
7,2
30,5
–7,0
–6,9
–8,6
–6,0
1,9
–2,3
–6,7
–10,1
–6,2
–5,0
–5,6
4,0
9,6
0,8
11,9
2,4
22,9

Джерело : [8]
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Оскільки за кордон виїжджають переважно молоді люди, це не може не позначитися негативно
на народжуваності населення. Шляхом опрацювання відповідних наукових праць [1; 2; 3; 9] в даній
тематиці, виділено основні негативні наслідки трудової міграції:
по-перше, виїжджає більша частина трудового потенціалу з області, в тому числі досвідчені
висококваліфіковані працівники, які погоджуються на просту роботу і втрачають свій професіоналізм;
по-друге, набувають масштабного характеру соціальні наслідки, зокрема: розпадаються молоді
сім’ї, де діти залишаються без одного із батьків; мігранти, працюючи нелегально, не отримують
належної медичної допомоги; через тяжкі фізичні навантаження і некомфортні побутові умови
втрачають власне здоров’я, що призводить до зниження рівня народжуваності.
На народжуваності населення позначається і рівень безробіття, який за неофіційними даними є
дуже високий, а згідно з даними Держкомстату – невисоким (табл. 2).
Таблиця 2
Зареєстроване безробіття у 2011 році

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Джерело : [8].

Кількість зареєстрованих безробітних, на кінець звітного періоду
Всього,
з них отримують допомогу по
у % до населення
тис. осіб
безробіттю, тис. осіб
працездатного віку
585,6
447,9
2,1
616,7
466,3
2,2
613,6
456,4
2,2
579,9
421,6
2,1
549,2
406,1
2,0

Середній розмір
допомоги за
місяць, гривень
814,02
826,14
809,63
814,95
817,17

Адже, середній розмір допомоги безробітним за місяць (дані табл. 2) не дає змоги прожити одній
людині, а не те що утримувати родину. Безумовно, це стримує народжуваність населення в Україні.
Такі показники людського розвитку, як тривалість життя, рівень охоплення початковою освітою та
чисельність випускників середніх загальноосвітніх закладів – як правило, суттєво знижуються. У країнах із
низьким прибутком жінки, діти та найбідніші верстви населення найвірогідніше стануть жертвами
економічного занепаду. Внаслідок різкого спаду в об’ємах грошових переказів, спаду торгівлі, а також
зростання цін на товари, чисельність сімей, які опиняються в крайній бідності значно зростає. Збільшення
рівня бідності, майже автоматично, призводить до підвищення рівня смертності [5, с. 10].
Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) пропонує чотири варіанти демографічного
прогнозу, базовані на прогнозній зміні рівня народжуваності, оскільки прогнози змін смертності в Україні на
найближчі десятиріччя песимістичні [3]. Очікувані рівні народжуваності виражені сумарним показником
народжуваності – 1,7 народжень/жінку в міських поселеннях, 2,3 – у сільській місцевості. Вчені безапеляційно
стверджували, що «в найближчі роки слід чекати дальшого зниження народжуваності в Україні в основному
за рахунок її падіння в міських поселеннях» [3, с. 17]. З очікуваною соціально-економічною стабілізацією, як
стверджують дослідники, почнеться повільне підвищення народжуваності за песимістичним варіантом з 2016
року, за усередненим варіантом з 2006 р., за оптимістичним – з 2001 р. в міських поселеннях, та, відповідно,
1 – з 2011 р., 2 – з 2001 р., 3 – з 2001 р. в сільській місцевості [3, с. 17].
На 2025 р. за означеним прогнозом НІС кількість населення України, , мала б становити 46,7 –
48,7 млн. осіб. За даними Держкомстату, станом на 01.01.2010 р. в Україні налічували 45,9 млн. осіб,
поза як внаслідок стимулювальної демографічної політики вдалося змінити тренд народжуваності,
насамперед в містах, однак рівень смертності залишається доволі високим.
Спостерігається високий рівень смертності чоловіків у працездатному віці, зайнятих у базових
галузях промисловості, через травматизм, отруєння (40% 16-річних хлопчиків не мають шансів дожити
до 60 років). Внаслідок цього у найбільш продуктивному віці коефіцієнт смертності чоловіків в Україні
перевищує аналогічні показники для жінок, а різниця між очікуваною тривалістю життя жінок та
чоловіків досягає 11 років (в окремих областях України до 13 років) [5, с. 8].
Національна статистика на сучасному етапі підтверджує прогнозовані тенденції демографічного
розвитку. Запровадження стимулювальної демографічної політики держави було однобоким, що не
дало змогу перебороти природне скорочення населення України. Припинення депопуляції,
констатують Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефановський А., можна очікувати на період
2021-2025 рр., лише за оптимістичним варіантом і лише у сільській місцевості [3, с. 47]. За середнім
варіантом до 2026 р. кількість населення України і далі зменшуватиметься; дещо знизиться частка
міського населення; погіршиться статева пропорція в міських поселеннях, а у сільській місцевості,
навпаки покращиться; знизиться частка дітей; дещо пригальмується процес старіння населення в
сільській місцевості і зрівноважиться з міськими поселеннями, з подальшим постарінням в містах; в
містах народжуваність зменшиться, в селах – зросте; натомість смертність прогресуватиме в міських
поселеннях, а у сільській місцевості – зменшиться [3, с. 36-43].
Згідно відкоригованого у 2010 р. демографічного прогнозу, представленого Інститутом демографії та
соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, у 2050 р. за оптимістичним сценарієм українців
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налічуватимуть 47 мільйонів, через дещо кращі темпи народжуваності, фіксовані в останні роки [4]. За
середнім варіантом передбачається, що до 2050 р. населення України становитиме 39 мільйонів 386 тисяч
осіб. За песимістичним сценарієм кількість українського населення до того часу скоротиться до 30
мільйонів 607 тисяч. Оптимістичний сценарій враховує, у тому числі, й міграційний приріст населення, який
мав би ґрунтуватися на виваженій державній міграційній політиці.
Розроблений аналітичний варіант прогнозу народжуваності є спробою з’ясувати, який саме
рівень народжуваності є необхідним для збереження сучасної чисельності населення України
(чисельність постійного населення України на початок 2008р. – 46 192,3 тис. осіб). Щоб уникнути
впливу інших демографічних компонентів – смертності та міграцій – у даному варіанті прогнозу
повікові коефіцієнти смертності зафіксовані на рівні реальних [7, с. 222].
Динаміка чисельності народжених на найближчі п'ятнадцять років також відрізняється виключно
за рахунок гіпотез щодо народжуваності, а з 2024р. додається вплив структурного фактора, що
збільшує відмінності між варіантами. За середнім варіантом у 2035р. має народитися 331,7 тис. дітей,
за високим – 395,4 тис., а за низьким – 267,4 тис. дітей [7, с. 226].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, наведений вище текст підтверджує те,
що народжуваність в Україні в наш час залежить від масштабів безробіття та трудової міграції. Така
залежність збережеться і на найближчу та віддалену перспективу. Отже, важливо реалізувати
ефективну демографічну та економічну політику, здатну забезпечити підвищення народжуваності до
оптимального рівня та поліпшення якості життя населення загалом, що сприятиме зростанню стійкості
національної економіки.
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Анотація
Висвітлено результати аналізу стану й особливостей безробіття та трудової міграції в
Україні. Узагальнено результати наявних демографічних прогнозів. Обґрунтовано необхідність
реалізації ефективної демографічної та економічної політики, здатної забезпечити підвищення
народжуваності до оптимального рівня.
Ключові слова: народжуваність, трудова міграція, безробіття, демографічна та економічна
політика.
Аннотация
Отражены результаты анализа состояния и особенностей безработицы и трудовой
миграции в Украине. Обобщены результаты имеющихся демографических прогнозов. Обоснована
необходимость реализации эффективной демографической и экономической политики, способной
обеспечить повышение рождаемости до оптимального уровня.
Ключевые слова: рождаемость, трудовая миграция, безработица, демографическая и
экономическая политика.
Annotation
Displaying results and analysis of the characteristics of unemployment and labor migration in Ukraine.
Generalizes the results of existing demographic projections. The necessity of effective demographic and
economic policies that could increase the birth rate to ensure the optimal level.
Key words: fertility, migration, unemployment, demographic and economic policy.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
АКТИВИ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ П(С)БО В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Постановка проблеми. Кінець 2010 початок 2011 років ознаменувався затвердженням більше
як десяти національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі
НП(С)БОДС), які у відповідності до Стратегії модернізації бухгалтерського обліку в державному
секторі на 2007 – 2015 рр. [6] повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів. Не зважаючи на
те, що затверджені стандарти набирають чинності з 01.01.2013 року, їх зміст та можливості
практичного застосування викликають не аби який інтерес у практиків і науковців та сподівання
отримати відповіді на цілий ряд проблемних питань організації і методики бюджетного обліку.
Одним з найбільш дискусійних питань не тільки в Україні, але майже і у всьому світі є
доцільність взяття на облік активів, які мають художню, історичну, етнографічну, археологічну,
естетичну, архітектурну, мистецьку чи іншу культурну цінність, наприклад музейних предметів і
колекцій чи об’єктів культурної спадщини. В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для
державного сектора (International Public Sector Accounting Standards), які є базовими для багатьох
країн, такі активи об’єднуються поняттям «активи спадщини».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку
в бюджетних установах сприяли роботи цілого ряду українських вчених таких як П.Й.Атамас, Ф.Ф.
Бутинець, Р.Т. Джога, І.Т. Ткаченко, С.В.Свірко та інших, але цілісні наукові дослідження щодо обліку
музейних предметів і колекцій чи об’єктів культурної спадщини відсутні.
Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні порядку обліку активів спадщини
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та
формуванні пропозицій щодо його удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В національних П(С)БО в державному секторі на
відміну від міжнародних стандартів термін «активи спадщини» не використовується. Натомість
відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» в загальній класифікації основних засобів
виділяється група «Музейні фонди», а пунктом 9 до музейних фондів віднесено: «історичні будинки та
пам’ятники, археологічні ділянки, заповідники та природоохоронні зони, твори мистецтва тощо» [3].
Такий перелік повністю відповідає прикладам активів спадщини, які наведені в IPSAS 17 «Рroperty,
plant and equipment» [7]. Таким чином, в міжнародних та національних стандартах мова йде про одні і
ті ж активи, тільки в міжнародних стандартах вони іменуються активами спадщини, а в національних –
музейними фондами. Тому, насамперед, виникає потреба проаналізувати зазначені терміни та
з’ясувати доцільність запровадження в національну облікову систему терміну «музейні фонди», а
також провести порівняльну характеристику порядку обліку об’єкта дослідження відповідно до
міжнародних і національних стандартів.
Основні норми щодо визнання та обліку об’єкта дослідження відповідно до міжнародних та
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі містяться в табл. 1.
Дані таблиці 1 свідчать про різні підходи до визнання і обліку об’єкта дослідження в
міжнародних і національних стандартах бухгалтерського обліку в державному секторі.
Відповідно до IPSAS 17 «Рroperty, plant and equipment» «деякі активи визнаються як
«успадковані» через їх культурне, історичне значення або певне значення для середовища» [7], а
щодо музейних фондів, то НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» відносить їх до активів, «що мають
історично успадковану вартість та потенціал корисності, який обмежується характеристиками
культурної або історичної спадщини» [3]. Таким чином ні в міжнародних, ні в вітчизняних стандартах
не міститься вичерпної інформації щодо сутності відповідно активів спадщини чи музейних фондів.
Поряд з цим, в Україні термін “музейні фонди” широко використовується в практичній діяльності
музеїв, наукових працях та законодавчих і нормативних актах. Музеєзнавці розглядають фонди музею
як сукупність всіх належних музею музейних предметів з віднесеними до них науково-допоміжними
матеріалами. Музейні предмети всіх музеїв країни створюють Музейний фонд України. Згідно Закону
України «Про музеї та музейну справу»: «музейний фонд України - сукупність окремих музейних
предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України,
незалежно від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що
знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів
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підлягають поверненню в Україну» [4].
Таблиця 1
Порівняльна характеристика порядку визнання та обліку об’єкта дослідження відповідно
до міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі
Критерії, що
аналізуються
1. Найменування об’єкта
дослідження
2. Визначення терміну

IPSAS 17 «Рroperty, plant and equipment» [7]
Активи спадщини
«деякі активи визнаються як «успадковані»
через їх культурне, історичне значення або
певне значення для середовища»

3.
Приклад
активів
спадщини
(музейних
фондів)

«історичні будівлі і пам’ятники, місця
археологічних розкопок, заповідні зони і
природні заповідники, твори мистецтва»

4.
Ознаки
дослідження

«фінансова вартість таких активів, яка
базується лише на ринковій вартості,
ймовірно, не відображатиме їх культурної,
освітньої або історичної вартості чи їхнього
значення для середовища;
законодавчі зобов’язання або зобов’язання,
визначені статутом, можуть забороняти або
суттєво обмежувати вибуття таких активів
шляхом їх продажу;
часто ці активи неможливо замінити, а з
часом їхня вартість може збільшуватися,
навіть якщо їх фізичний стан погіршується;
може бути важко визначити строк їх корисної
служби, який у деяких випадках може
дорівнювати кільком сотням років»
IPSAS 17 «не встановлює для суб’єктів
господарювання
обов’язкового
визнання
активів спадщини»
Спосіб оцінки не встановлено, але зазначено,
що на «вибір бази оцінки може впливати
існування
потенціалу
альтернативної
корисності»

об’єкта

5. Обов’язковість обліку
6.За
якою
оцінюється

вартістю

7. Особливості
окремих об’єктів

оцінки

8. Нарахування
амортизації
9.Розкриття інформації у
звітності

«Деякі активи спадщини мають інший
потенціал корисності, ніж їх успадкована
вартість, наприклад, якщо історична будівля
використовується як офісне приміщення. У
таких випадках вони можуть підлягати
визнанню й оцінюванню подібно до інших
основних засобів»
Не встановлено і не заборонено
«Суб’єкти господарювання, які визнають
активи
спадщини,
повинні
розкривати
інформацію щодо цих активів, зокрема, такі
питання:
а) застосована база оцінки,
б)
застосований
метод
нарахування
амортизації, якщо такий використовується,
в) валова балансова вартість,
г) накопичена амортизація на кінець періоду в
разі нарахування амортизації,
д) узгодження балансової вартості на початок
і кінець періоду з розкриттям її компонентів».

НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»
[3]
Музейні фонди
активи, «що мають історично
успадковану вартість та потенціал
корисності,
який
обмежується
характеристиками культурної або
історичної спадщини»
«історичні будинки та пам’ятники,
археологічні ділянки, заповідники та
природоохоронні
зони,
твори
мистецтва тощо»
не наведено

Не містить ніяких обмежень щодо
обв’язковості відображення в обліку
Умовна вартість.
«Розмір умовної вартості може
визначатися
законодавчими та
іншими
нормативно-правовими
актами або складатися з сум
страхування від пожежі, крадіжок,
втрат, пошкоджень або іншої
можливої шкоди»
«У разі зміни потенціалу корисності
активів,
зокрема
використання
історичного будинку як офісного
приміщення, його визнання і
оцінювання здійснюються подібно
до загальної оцінки основних
засобів»
«Не підлягають амортизації ...
музейні фонди»
«Суб’єкти бухгалтерського обліку в
державному секторі щодо музейних
фондів наводять таку інформацію
про ці активи:
Застосована база оцінки.
Первісна вартість.»

Таким чином, із запропонованого НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» переліку складових
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музейних фондів фактично до них відносяться лише твори мистецтва, а щодо, наприклад, історичних
будинків та пам’ятників, археологічних ділянок, то вони відповідно до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» [5] є об’єктами культурної спадщини. Вважаємо, що саме запозичений з
міжнародної практики термін «активи спадщини» дозволить об’єднати в єдину групу активи, які мають
специфічні, відмінні від інших активів ознаки.
В таблиці 2 наведено сукупність ознак, розроблених автором з врахуванням положень IPSAS
17«Рroperty, plant and equipment», які є характерними для активів спадщини з метою відображення їх в
бухгалтерському обліку.
Таблиця 2
Характерні ознаки віднесення об’єктів до активів спадщини з метою відображення їх в
бухгалтерському обліку
Ознака
Цінність та автентичність
(оригінальність)
Складність
оцінки

грошової

Невизначений
термін
експлуатації
Законодавчі обмеження
операцій з активами

Пояснення
Ці активи мають певну цінність: художню, історичну, етнографічну, наукову,
археологічну, естетичну, етнологічну, архітектурну, мистецьку чи іншу культурну
цінність. Як правило, вони незамінні
Вважається, що такі активи є безцінними. Насправді вартість більшості активів може
бути визначена виключно за допомогою експертної оцінки. Складність грошової
оцінки заключається і в тому, що з часом, наприклад, їхня вартість може
збільшуватися, навіть якщо їх фізичний стан погіршується
Такі активи мають, як правило, невизначений строк корисного використання
Як правило законодавчими актами передбачено обмеження стосовно продажу чи
іншого вибуття музейних предметів, приватизації об’єктів культурної спадщини тощо

Незаперечно, що перераховані в таблиці 2 ознаки активів спадщини в своїй сукупності є
нетиповими для інших активів, тому, на нашу думку, віднесення активів з характерними ознаками в
групу «активи спадщини» виправдане, адже саме ці ознаки є вирішальними при формуванні облікової
політики та відображенні інформації про них в системі бухгалтерського обліку.
Щодо обов’язковості обліку, то IPSAS 17 «Рroperty, plant and equipment» не встановлює і не
забороняє суб’єктам державного сектора визнання активів спадщини. Це, ймовірно, пояснюється саме
рекомендаційним характером міжнародних стандартів. В НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» не
міститься ніяких обмежень чи особливостей визнання активів спадщини, тому, ймовірно, що з
01.01.2013 року їх необхідно буде відображати в обліку і звітності за вартістю. Ми вважаємо, що
активи спадщини слід визнавати активами та відображати в обліку і звітності за вартістю, адже немає
сумнівів в тому, що вони “контрольовані в результаті минулих подій”, а від їх використання в
майбутньому очікується отримувати економічні вигоди (або вони мають потенціал корисності). Поряд з
цим, враховуючи, що в сучасних умовах бухгалтерський облік активів спадщини залишається поза
межами нормативно–законодавчого регулювання, а ряд нормативних актів взагалі його забороняє
(наприклад, згідно з Інструкцією з обліку та збереження музейних цінностей, які знаходяться в
державних музеях СРСР всі пам’ятники історії та культури, які зберігаються в музеях, балансовому
бухгалтерському обліку за вартістю не підлягають) [1], вважаємо, що протягом 2011 та 2012 років
оцінити активи спадщини та сформувати інформацію про їх наявність з метою відображення в обліку
неможливо. Адже, як свідчать численні публікації, повної інформації про музейні предмети немає
навіть в фондовому обліку багатьох музейних установ, а формування Державного реєстру нерухомих
пам'яток України з обов’язковим проведенням експертної грошової оцінки не закінчено. Тому більш
доцільно встановити певні правила та терміни взяття на облік активів спадщини. Крім того, мабуть
слід погодитись з тим, що не всі активи спадщини доцільно чи можливо оцінити, а тому необхідно
розробити правила відображення в звітності інформації про такі активи.
Звичайно, вирішальним фактором, який стримує відображення в системі бухгалтерського обліку
інформації про активи спадщини є складність їх оцінки. В IPSAS 17«Рroperty, plant and equipment»
спосіб оцінки активів спадщини не встановлено, але зазначено, що на «вибір бази оцінки може
впливати існування потенціалу альтернативної корисності» [7]. В цілому ж, стандарт надає перевагу
оцінці за собівартістю чи справедливою вартістю. Відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»
активи спадщини повинні оцінюватись за умовною вартістю, розмір якої «може визначатися
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами або складатися з сум страхування від
пожежі, крадіжок, втрат, пошкоджень або іншої можливої шкоди» [3]. Крім цього, зазначено, що умовна
вартість застосовується «за відсутності активного ринку у разі використання повноважень конфіскації,
безоплатної передачі» [3]. Таким чином, якщо, наприклад, актив спадщини придбається за грошові
кошти, то він буде оцінюватись за первісною вартістю, а якщо отримується безоплатно – за умовною
вартістю. Ми вважаємо, що правила визначення умовної вартості відповідно до НП(С)БОДС 121
«Основні засоби» можуть значно ускладнити відображення інформації про активи в обліку, адже
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами не встановлено процедури визначення
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умовної вартості, а страхова вартість встановлюється не за всіма активами спадщини. Тому, мабуть,
більш доцільно оцінювати активи спадщини за первісною або переоціненою вартістю, при цьому
право переоцінки надавати внутрішнім експертам суб’єкта господарювання, як це, приміром, роблять
у Великобританії [8].
Щодо особливості оцінки окремих об’єктів, то в IPSAS 17 «Рroperty, plant and equipment» та в
НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» містяться схожі умови щодо активів спадщини з іншим потенціалом
корисності, ніж їх успадкована вартість. Тільки, наприклад, якщо історична будівля використовується
як офісне приміщення, то вона відповідно до IPSAS 17 «Рroperty, plant and equipment» може підлягати
визнанню й оцінюванню подібно до інших основних засобів [7], а відповідно до НП(С)БОДС 121
«Основні засоби» - її «визнання і оцінювання здійснюються подібно до загальної оцінки основних
засобів» [7].
Відповідно до IPSAS 17 «Рroperty, plant and equipment» [7] не встановлено обов’язковості і не
заборонено нарахування амортизації активів спадщини, в НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»
зазначено, що «не підлягають амортизації ... музейні фонди» [3]. Знову ж таки, підходи до
нарахування амортизації в міжнародному стандарті пояснюються його рекомендаційним характером.
Щодо підходів в національному стандарті, то вважаємо, що вони не враховують специфіку окремих
активів спадщини, термін експлуатації яких нетривалий. Тому амортизацію доцільно не нараховувати
тільки на ті активи спадщини, які мають невизначений термін використання.
НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» [2] визначає зміст та форми фінансової
звітності в державному секторі. Наведені в додатках до положення форми звітності викликають велику
кількість запитань. Щодо досліджуваних питань, то в активі балансу окремою групою активи спадщини
(музейні фонди) відображати не передбачається. В Примітках до фінансової звітності музейні фонди
наводяться окремою статею в складі основних засобів. На нашу думку, такі підходи до відображення в
звітності активів спадщини помилкові. Адже, якщо музейні та інші установи будуть відображати активи
спадщини на балансі у вартісному виразі, то включати їх в склад основних засобів, на нашу думку,
недоцільно, в зв’язку з тим, що це може призвести до викривленого розуміння звітної інформації
користувачами. То ж в балансі активи спадщини слід відображати окремою статею, з подальшою її
розшифровкою в примітках до фінансової звітності.
Відповідно до вимог міжнародних стандартів суб’єкти господарювання, які визнають активи
спадщини, повинні розкривати інформацію щодо цих активів, зокрема, такі питання: застосована база
оцінки; застосований метод нарахування амортизації, якщо такий використовується; валова
балансова вартість; накопичена амортизація на кінець періоду в разі нарахування амортизації;
узгодження балансової вартості на початок і на кінець періоду з розкриттям її компонентів [7].
Національний стандарт наводить досить незрозумілий перелік інформації стосовно музейних фондів,
яку слід розкривати у примітках до фінансової звітності, а саме застосовану базу оцінки та первісну
вартість. По-перше, така інформація дуже обмежена і не дає користувачам звітності достатніх даних
для розуміння ними вартості активів спадщини та ключових особливостей управління ними. По-друге,
як зазначалося, не всі активи спадщини передбачається обліковувати за первісною вартістю.
Вважаємо, що в примітках до фінансової необхідно наводити інформацію про всі активи спадщини,
незалежно від того обліковуються вони на балансі чи ні. А саме:
− по тим активами спадщини, які не відображаються в балансі за вартістю, слід вказати їх
значення та причини не включення до балансу;
− по тим активам, які відображаються в балансі за вартістю, необхідно зазначити застосовану
базу оцінки; дату проведення оцінки та хто її здійснював; первісну чи переоцінену вартість активів
спадщини на початок та кінець звітного періоду, а також будь-які суттєві обмеження при визначенні
вартості; узгодження вартості на початок і на кінець періоду з розкриттям її компонентів; застосований
метод нарахування амортизації, якщо такий використовується, накопичену амортизацію на кінець
періоду в разі нарахування амортизації.
Таким чином, НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» не в достатній мірі розкриває порядок обліку
музейних предметів і колекцій чи об’єктів культурної спадщини, які в міжнародній практиці
об’єднуються терміном «активи спадщини». Враховуючи досить специфічні риси, якими володіють
активи спадщини, а також їх різноманітність, вважаємо за доцільне передбачити окремий стандарт,
який би містив детальні рекомендації щодо обліку активів спадщини та відображення інформації про
них у звітності, а також окремі приклади формування інформації про активи спадщини різних видів.
Висновки з проведеного дослідження. Формування облікової та звітної інформації про
музейні предмети і колекції чи об’єкти культурної спадщини не нова проблема для більшості країн,
але в той же час вона залишається не достатньо вивченою та суперечливою. В Україні до недавнього
часу бухгалтерський облік таких активів залишався поза межами нормативно–законодавчого
регулювання. Але з прийняттям НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» їх передбачається з 01.01.2013
року відображати в обліку і звітності за вартістю, що викликає цілий ряд сумнівів, оскільки стандарт не
містить достатньої інформації для практичного застосування його положень.
Узагальнення зарубіжного та міжнародного досвіду активів спадщини дозволяє сформувати

35

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

пропозиції для удосконалення змісту національних положень бухгалтерського обліку в державному
секторі:
1) активи, які мають художню, історичну, етнографічну, археологічну, естетичну, архітектурну,
мистецьку чи іншу культурну цінність, наприклад музейні предмети і колекції чи об’єкти культурної
спадщини слід узагальнювати не терміном «музейні фонди», а запозиченим з міжнародної практики
терміном «активи спадщини»;
2) національні стандарти повинні містити визначення активів спадщини та їх характерні ознаки;
3) враховуючи складність взяття на облік в обмежений термін активів спадщини, необхідно
встановити певні правила цієї процедури та терміни;
4) необхідно передбачити можливість відображення в обліку та звітності інформації про ті
активи спадщини, які ще не оцінені або оцінку яких провести не можливо з різних причин;
5) передбачити оцінку активів спадщини за первісною або переоціненою вартістю, при цьому
право переоцінки надавати внутрішнім експертам суб’єкта господарювання;
6) амортизацію доцільно не нараховувати тільки на ті активи спадщини, які мають невизначений
термін використання;
7) в балансі активи спадщини слід відображати окремою статею з подальшою її розшифровкою
в примітках до фінансової звітності;
8) примітки до фінансової звітності повинні містити стосовно активів спадщини інформацію, яка
забезпечить користувачів звітності достатніми даними для розуміння вартості активів спадщини та
ключових особливостей управління ними;
9) необхідно розробити окремий стандарт, який би містив детальні рекомендації щодо обліку
активів спадщини та відображення інформації про них у звітності, а також окремі приклади
формування інформації про активи спадщини різних видів.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Постановка
проблеми.
Концептуальні
питання
щодо
стратегічного
розвитку
зовнішньоекономічної діяльності є надзвичайно важливими в системі державного регулювання в
теперішніх умовах господарювання та рівня інтеграційних процесів України. Актуальними є питання
процесу формування стратегічних орієнтирів здійснення ЗЕД регіонами України із використанням
сучасних підходів та методологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед фахівців, що вивчають проблематику
державного регулювання, в тому числі зовнішньоекономічною діяльністю слід виділити роботи Горіна
Н., Мокія А., Шубравської О. Проведений аналіз результатів їх наукових досліджень показує, що не
вирішеними
залишаються
питання
державного
регулювання
стратегічного
розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема на регіональному рівні .
Постановка завдання. Метою даної статті є системне дослідження складових елементів
формування стратегії, обґрунтування концепції стратегічного розвитку зовнішньоекономічної
діяльності в системі державного регулювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) на національному рівні виявляється через формування та здійснення
зовнішньоекономічної політики. Зовнішньоекономічна політика держави – це цілеспрямована
діяльність держави щодо формування і використання зовнішньоекономічних зв‘язків, спрямована на
забезпечення національних економічних інтересів у сфері розвитку та взаємодії національних
економік загалом і національних суб‘єктів міжнародного бізнесу зокрема [1, с. 13].
Державні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності мають різну компетенцію, але в
сукупності повинні взаємодоповнювати один одного і створювати дієвий механізм регулювання і
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю держави [8, с.139].
Рівні регулювання зовнішньоекономічною діяльністю: вищий законодавчий орган – Верховна
Рада; вищий виконавчий орган – Кабінет Міністрів; Міністерства та відомства, які безпосередньо
займаються економічними зв‘язками із зарубіжними країнами і питаннями реалізації державної
зовнішньоекономічної політики; органи місцевого (регіонального) управління ЗЕД; недержавні і
напівдержавні організації; підприємства – суб‘єкти ЗЕД [3, с. 84]. Варто, на нашу думку, виділяти
окремо рівень державного регулювання ЗЕД та інші регулятори, які так чи інакше взаємодіють із
державними.
Однією з центральних проблем забезпечення сталого економічного розвитку України є
відсутність чітких стратегічних орієнтирів реалізації національної соціально-економічної моделі,
відзначає Шубравська О. [9, с. 13]. Так важливим аспектом постає визначення концептуальних
підходів щодо стратегічного розвитку ЗЕД в системі державного регулювання. Окремо варто звернути
увагу на розробку державних цільових комплексних програм, які можуть безпосередньо стосуватися
стратегічного розвитку у сфері ЗЕД.
Розроблення і реалізація державних цільових комплексних програм базується на складових
елементах втручання державних органів у економічний процес суспільного виробництва в умовах
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ринку. Державні цільові програми розробляються на загальнодержавному рівні, а також на галузевому
і адміністративно-територіальному рівнях [5, с.71].
Цільова програма повинна містити характеристику стану проблеми, яка потребує вирішення,
багаторівневу систему цілей своєї реалізації з визначенням способів їхнього досягнення, а також
кількості і джерел, необхідних для цього ресурсів та конкретних виконавців і термінів здійснення. Крім
цього цільова програма має включати сукупність показників, на основі яких можна судити про
результати її реалізації, оцінити їхню ефективність моделі [9, с. 14].
Ще, на нашу думку, актуальним є питання, що стосуються стратегічного регіонального розвитку
ЗЕД, оскільки ефективна зовнішньоекономічна діяльність може бути здійснена саме через реалізацію
стратегічних цілей на рівні адміністративно-територіальних одиниць, якими, зокрема, виступають
області та група областей (наприклад, прикордонних).
Особливо актуальним у сучасних умовах стає регіональний рівень регулювання
зовнішньоекономічною
діяльністю.
Найбільше
значення
в
оперативному
управлінні
зовнішньоекономічної діяльності на рівні регіону має обласна державна адміністрація та її структурні
підрозділи [7, с. 58].
Одним із засобів підвищення ефективності ЗЕД підприємств регіону та забезпечення їх
конкурентоспроможності на зовнішньому ринку – це розробка регіональної стратегії
зовнішньоекономічної діяльності, тобто єдиного напрямку, який буде враховувати внутрішні
можливості регіону, галузі та підприємства [3, с. 84].
Багато дослідників акцентують на дієвому механізмі державного маркетингу, який доцільно
застосовувати і на регіональному рівні щодо реалізації стратегій розвитку ЗЕД. Державний маркетинг
можна визначити як різновид некомерційного маркетингу, що визначається як інтегральна діяльність
його суб‘єктів (органів державної влади) у контексті їх взаємодії з суб‘єктами національного ринку,
спрямована на задоволення потреб об‘єкта управління на основі виявлення, створення і зміни
національного продукту з метою забезпечення стійкого розвитку суспільства і якості життя населення
[4, с. 86 ]. Важливим аспектом стратегічного менеджменту зовнішньоекономічною інтеграцією (ЗЕІ) є
роль і місце в цьому процесі маркетингу, в тому числі міжнародного (об‘єктом ЗЕІ виступає регіон,
галузь підгалузь, сфера (вид) міжнародних економічних відносин тощо). Головним у розгляді змісту
поняття «державний», «галузевий», «регіональний» маркетинг є те, що в ролі власника (виробника,
продавця) виступає держава чи її галузеві, територіальні органи управління. Важливо також і те, що
державні органи управління забезпечують збалансування соціально-економічних інтересів громадян
та господарюючих суб‘єктів у процесі здійснення маркетингових заходів [2, с. 212]. Для посилення
позицій регіону в міжнародному масштабі необхідна стратегія розвитку, програма маркетингу регіону
за кордоном, відкриття представництв регіону в столицях партнерських регіонів, проведення в регіоні
крупних міжнародних заходів, участь у міжнародних конкурсах, виставках, ярмарках, конференціях,
фестивалях. Для прикордонної території особливе значення має просування на ринку бажаного
партнера, яке повинно мати за мету формування стійкого попиту на продукт території шляхом
створення сприятливого іміджу, високої ділової репутації регіону, що володіє брендом, що
асоціюється з територією [6, с. 87].
Проблематика та перспективи стратегічного розвитку ЗЕД в системі державного регулювання в
першу чергу можуть бути висвітлені у відповідній концепції, як базису для розробки та впровадження
цільової комплексної програми. Етапи (складові) концепції можуть бути представлені наступним
чином:
етап 1 – оцінка стану ЗЕД в Україні: динаміка експортно-імпортних операцій щодо товарів та
послуг, аналіз надходження іноземних інвестицій, оцінка стану інтернаціоналізації бізнесу, оцінка
ефективності транскордонного співробітництва;
етап 2 – визначення основних стратегічних напрямків розвитку ЗЕД на підставі результатів
використання інструментів стратегічного аналізу: SWOT, PEST – аналізу, карти стратегічних груп,
портфельного аналізу тощо;
етап 3 – оптимізація та гармонізація нормативно-правової бази;
етап 4 – вдосконалення організації системи державного регулювання ЗЕД: впровадження
основних принципів стратегічного управління, застосування методів державного маркетингу щодо
здійснення ЗЕД, оптимізація організаційної структури органів державного регулювання ЗЕД як на рівні
держави, так і на рівні регіону;
етап 5 – формування стратегії розвитку ЗЕД із врахуванням регіональних особливостей:
визначення стратегічних цілей на підставі основних напрямків розвитку, формування альтернативних
стратегій, вибір стратегії розвитку, оцінка результатів впровадження стратегії, визначення джерел
фінансування реалізації стратегії.
Висновки з проведеного дослідження. Концептуальні питання статегічного розвитку ЗЕД в
процесі державного регулювання полягають у визначенні послідовності та системності їх вирішення.
Важливим елементом є обгрунтування етапів концепції розвитку ЗЕД як передумови затвердження
відповідної державної цільової програми.
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Подальші дослідження, на нашу думку, повинні відбуватися у напрямку вдосконалення
організаційного процесу формування стратегічних орієнтирів розвитку ЗЕД як на національному рівні,
так і на рівні територіально-адміністративних одиниць.
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Анотація
В статті розглядаються питання державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю.
Викладена концепція стратегічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності в системі державного
регулювання.
Ключові слова: державне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, стратегічний
розвиток, концепція.
Аннотация
В статье рассмотрено понятие государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Изложена концепция развития внешнеэкономической деятельности в системе
государственного регулирования..
Ключевые слова: государственное регулирование, внешнеэкономическая деятельность,
стратегическое развитие, концепция.
Annotation
In the article the notion of government regulation of foreign economic activity. The laid the concept of
strategic development of foreign economic activities in system of regulation.
Key words: government regulation, foreign economic activity, strategic development, concept.
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СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Енергозбереження та енергоефективність стають пріоритетними
напрямами енергетичної політики дедалі більшої кількості країн, що зумовлено вичерпністю паливноенергетичних ресурсів, посиленням техногенного впливу на навколишнє середовище, невідповідністю
власних запасів ресурсів та потребою в них. Україна у сфері забезпечення енергоносіями змушена
покладатися на їхній імпорт. У її енергетичному балансі переважає природний газ, вугілля та атомна
енергія (рис. 1), при цьому природний газ та уран Україна здебільшого імпортує з Росії або транзитом
через цю країну, що робить її енергетично залежною.

Атомна
енергія; 17,1

Гідроенергія ;
2,5

Нафта; 9,8

Природний газ;
39,7

Вугілля; 30,8

Рис.1. Структура споживання первинної енергії в Україні в 2010 р.[1]
За даними BP Statistical Review of World Energy в 2010 р. частка відновлюваних джерел енергії в
Україні становили менше 0,05 %. За обсягами споживання енергії Україна в 2010 р. наздогнала
Австралію, але при цьому ВВП цих країн суттєво різниться і не на користь України, що свідчить про
неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).
Прогнозований потенціал енергозбереження за рахунок ефективного використання ПЕР,
відповідно до розрахунків і висновків Енергетичної стратегії країни до 2030 року та на подальшу
перспективу, складає 51,3 % [2, с. 21]. Реалізація зазначеного потенціалу може суттєво зменшити
обсяги споживання ПЕР, що дозволить послабити зовнішню енергозалежність країни. Саме тому
проблеми енергозбереження для України постають особливо гостро і вимагають негайних
скоординованих дій на всіх рівнях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми зниження енергомісткості економіки, як
необхідна передумова посилення конкурентної позиції та посилення енергетичної безпеки країни
розглядалися в [3; 4; 5]. Місце енергозбереження у забезпеченні енергетичної безпеки країни,
оцінювання потенціалу енергозбереження в Україні, а також найбільш дійові механізми реалізації
енергозберігаючих заходів, розглядаються в працях українських науковців [6; 7; 8; 9]. Роль
енергозбереження в окремих галузях народного господарства розглядалися в [10-15].
Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, енергозбереження на сьогодні є помітно
слабкою ланкою державного регулювання в Україні. При розробці більш адекватних підходів
вітчизняної політики в енергозбереженні необхідно враховувати зміни політичної та економічної
кон’юнктури, що відбуваються в нашій країні на протязі останніх років.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення основних проблемних моментів у
формуванні та практичній реалізації державної політики України у сфері збереження та
раціонального використання ПЕР.
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Виклад основного матеріалу дослідження. На протязі останніх років у вітчизняній енергетиці
нагромадилося чимало складних проблем, які потребують ефективного і швидкого розв’язання. Серед
них першочерговими є проблеми надійного та якісного енергозабезпечення, підвищення енергетичної
безпеки країни, розробки та впровадження енергозберігаючих технологій, пошуку нових джерел
енергії, розвитку відновлюваної енергетики, вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу,
передусім за рахунок збільшення частки використання енергоресурсів власного видобутку,
реконструкції та оновлення матеріальної бази енергетичної галузі, інтеграції енергетики країни з
Європейською енергетичною системою, підвищення безпеки експлуатації енергетичних об’єктів.
Проблема неузгодженості внутрішнього споживання ПЕР має гостро негативні економічні та
соціальні наслідки, які обмежують потенціал підвищення якості життя українських громадян. Це
виявляється в наступному:
- конкурентоспроможність вітчизняної продукції, яка здебільшого є енергомісткою, досягається
лише за рахунок значного зниження витрат на оплату праці;
- поступово руйнується інфраструктура паливно-енергетичного комплексу та комунальних
підприємств водо- й теплопостачання;
- високі ціни та низька якість послуг підприємств паливно-енергетичного комплексу та
комунальних підприємств водо- й теплопостачання.
Енергоефективність та енергозбереження є взаємопов’язаними, оскільки в більшості випадків
енергозбереження є головним чинником підвищення рівня ефективності використання ПЕР. Поняття
енергоефективності є дещо ширшим та місить не лише напрями безпосереднього енергозбереження,
а й непрямі заходи, які призводять до зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Енергозбереження - це діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка
спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і
природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням
технічних, економічних та правових методів [16].
Енергоефективність – характеризує міру використання енергії на одиницю кінцевого
продукту [17].
Проблеми енергозбереження та енергоефективності стають наріжним каменем для вітчизняної
економіки. Найбільш актуальними аспектами зазначених проблем є:
1. Нестача інвестиційних ресурсів для здійснення енергозберігаючих проектів. Зазначені
обсяги фінансування в Комплексній державній програмі енергозбереження України на 2006-2010 рр.
виконувалися не більше ніж на 51,3 % у 2008 році (табл. 1).
Таблиця 1
Планові та фактичні обсяги фінансування енергозберігаючих заходів в Україні [2, 18, 19]
Обсяги фінансування,
млн. грн.
1996
2000
2005
2006
2007
2008
2009

План
*
2307,5
9753,0
13787,6
13787,6
13787,6
13787,6

Факт
21,6
337,7
1322,3
3079,0
5205,4
7074,4
5071,7

Всього
Виконання обсягів фінансування, %
14,6
13,6
22,3
37,8
51,3
36,8

* - відсутні дані
Проблеми з фінансуванням енергозберігаючих проектів зумовлені як об’єктивними (відсутність
коштів), так і суб’єктивними причинами. Наприклад, бюджет 2010 року було прийнято дуже пізно. Як
результат, - поки були розроблені порядки використання коштів і проведено тендерні процедури,
частину коштів (63 %) виділених на реалізацію програм з енергоефективності із спецфонду бюджету
довелося повертати до бюджету.
Протягом 2001-2006 рр. ЄБРР було виділено 30 млн. доларів США під державні гарантії на
фінансування Української енергозберігаючої сервісної компанії. З 30 млн. дол. було освоєно лише 66%,
майже третину - анульовано у зв'язку з несвоєчасною ратифікацією кредитної угоди, несформованістю
портфелю проектів, які повинні були фінансуватися за рахунок позики, затримкою виконання проекту на 6
років. Нечіткість розподілу повноважень між розпорядниками коштів, розмиття відповідальності,
нехтування зобов'язаннями врешті решт унеможливило повторне залучення кредиту ЄБРР на
енергозбереження, а прямі втрати на сплату санкцій становили 132,8 тис. дол. [20].
Відсутність належного фінансування стримує розвиток енергозбереження в Україні.
2. Висока енергоємність ВВП (ЕВВП). У динаміці енергоефективності економіки України
виділяють три стадії (рис. 2) [2]. На першій стадії (1991-1995 рр.) економіка відзначалася суттєвим
зростанням енергоємності (ЕВВП за період 1990-1996 зросла на 42%), що було зумовлено
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кг.к.п./грн

погіршенням загальноекономічної ситуації в країні. На другій стадії (1996-1999 рр.) економіка країни
стабілізувалась, енергоємність почала знижуватись. На третій стадії (200-2008 рр., до початку
фінансової кризи) економічний рівень країни зростав, енергоємність мала позитивну тенденцію до
зниження. Але вже в 2009 р. енергоємність знову почала зростати.
1,2
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Рис. 1. Динаміка енергоефективності ВВП України,
кг. у. п. / грн.. [2; 21, 22]
З 2009 року можна, на нашу думку, виділити новий, четвертий, етап енергоємності ВВП України,
коли ЕВВП підвищившись на 2,4 %, знову почала знижуватися.
Якщо порівнювати енергоємність ВВП країн світу (табл. 2), то Україна вирізняється одним з
найвищих показників.
Таблиця 2
Енергоємність ВВП країн світу в 2008 р. [22]
Країна
Данія
Японія
Великобританія
Німеччина
Франція
США
Росія
Україна
Світ

Енергоємність ВВП, кг.н.е. / дол. США
0,11
0,11
0,14
0,18
0,18
0,21
0,47
0,5
0,21

Висока енергоємність ВВП України зумовлена структурними дисбалансами національного
виробництва, адже в структурі промислового виробництва переважають енергоємні види економічної
діяльності: машинобудування, хімічна промисловість. Україна експортує сировину та напівфабрикати,
а імпортує переважно готову продукцію, втрачаючи при цьому природну непоновлювану ренту і
фінансуючи за рахунок власних природних ресурсів економічне зростання інших країн.
3. Незадовільний технічний стан об’єктів енергетики, що призводить до великих
понаднормативних втрат енергоносіїв. Рівень зношеності основних фондів енергетики становить від
60 до 70 %. В електроенергетиці витрати електроенергії при її транспортуванні в мережах у 1991 р.
становили 9 %, а в 2010 р. ця величина сягнула понад 12 %. Так, технологічні втрати природного газу
при його транспортуванні магістральними газопроводами у 2009 р. складали 142,6 млн. куб. м., і за
прогнозами Мінпаливенерго у 2011 р. сягнуть розміру 180,0 млн. куб. м. [23].
4. Низький рівень використання потенціалу альтернативних видів палива та
альтернативних джерел енергії. Згідно даних Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження Україна має значний технічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, який становить 98 млн. т.у.п. (табл. 3).
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Таблиця 3
Технічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів палива в Україні [24]
№
з/п

Напрями освоєння ВДЕ

Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал

Вітроенергетика
Сонячна енергетика,
в тому числі
2.1.
– електрична
2.2.
– теплова
3.
Мала гідроенергетика
4.
Біоенергетика,
в тому числі:
4.1.
– електрична
4.2.
– теплова
5.
Геотермальна теплова енергетика
6.
Енергетика довкілля
Загальні обсяги заміщення традиційних ПЕР
1.
2.

млрд. кВт·год
79,8

млн. т у.п.
28,0

38,2

6,0

5,7
32,5
8,6

2,0
4,0
3,0

178

31,0

27
151
97,6
146,3
548,5

10,3
20,7
12,0
18,0
98,0

Виходячи з того, що Україна у 2010 р. спожила 168,7 млн. т.у.п, то за рахунок відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива могла б задовольнити потреби в енергії на 58 % і
повністю відмовитись від імпорту ПЕР, натомість частка відновлювальних джерел енергії в загальній
структурі споживання первинних енергоносіїв у 2010 р. становили менше 0,05 % [24]
5. Недосконалість нормативно-законодавчої бази. Нормативно-правову базу сфери
енергоефективності та енергозбереження складають 8 Законів України, понад 150 нормативноправових актів, більше 100 методичних документів, 50 національних (ДСТУ) та понад 60
міждержавних (ГОСТ) стандартів. Серед основних законодавчих та нормативно-правових актів можна
виділити: Закони України «Про енергозбереження», «Про комбіноване виробництво теплової та
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу», «Про теплопостачання»,
«Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види рідкого і газового палива». При
цьому, переважна більшість зазначених актів застарілі, були затверджені ще у 90-х роках минулого
сторіччя, не враховують сучасної ситуації і не узгоджені з вимогами ЄС. Більшість стандартів визначає
загальні положення та термінологію, і лише 10–15 стандартів (або 10–20%) визначають чіткі орієнтири
щодо рівня енергоспоживання обладнанням чи матеріалами.
Так, в Законі України «Про енергозбереження», що був прийнятий в липні 1994 р., є розділ
«Економічний механізм енергозбереження» [16], де статтею 16 «Стимулювання енергозбереження»
передбачалося:
а) надання податкових пільг підприємствам – виробникам енергозберігаючого обладнання,
техніки і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів;
б) надання податкових пільг підприємствам, які використовують устаткування, що працює на
нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії;
в) пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та
економії паливно-енергетичних ресурсів.
г) встановлення підвищених норм амортизації енергозберігаючих основних фондів.
д) цільових державних та інших субсидій і безповоротного асигнування на виконання пошукових
науково-дослідних робіт у сфері енергозберігаючих технологій і нетрадиційних видів енергії, на
виробництво та освоєння нових видів енергозберігаючої техніки та технології.
Але зазначені норми закону не були продубльовані в податковому та бюджетному
законодавстві, а тому не були реалізовані. До 2005 р. енергозберігаюче законодавство носило
переважно декларативний характер, про що свідчить прийняття законів «Про альтернативні джерела
енергії», «Про альтернативні види рідкого та твердого палива», які виявилися недієздатними.
Позитивним зрушенням в ситуації було прийняття Закону України «Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу», що вступив в
силу в травні 2005 р. Цим законом вперше реально передбачено стимули впровадження
когенераційних технологій, зокрема, до 2015 р. у тариф на електричну та теплову енергію, вироблену
кваліфікованими когенераційними установками, не включається цільова надбавка. Таким чином, ціна
реалізації енергії нижча на 10-15 %, що робить її більш привабливою для споживача, а цим
створюються умови для розвитку когенераційних технологій в Україні.
Внесення змін до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» забезпечило з 1 січня 2008
року для підприємств, які впроваджують енергоефективне устаткування, зменшення податку на
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прибуток на 50% строком на 5 років. Внесенням змін до Єдиного митного тарифу, починаючи із
зазначеної дати, відмінено акцизний збір на ввезення в Україну енергоефективного устаткування, а
також технологій для його виробництва.
Перспективність розвитку альтернативних джерел енергії та видів палива підвищується
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо
стимулювання використання альтернативних джерел енергії», у якому «зелений тариф» зафіксовано
до 1 січня 2030 року. Тариф встановлено у гривні за плаваючою ставкою і корегується пропорційно
коливань обмінних курсів гривні до євро на щомісячній основі. Для нових потужностей, введених в
експлуатацію після 2014, 2019 і 2024 років, «зелений тариф» знижується на 10%, 20% і 30%
відповідно. «Зелений тариф» застосовується лише у разі, якщо частка обладнання, сировини та
послуг українського походження у витратах на будівництво електростанцій, становить не менше 30% з
2012 року і не менше 50% з 2014 року. Оптовий ринок електроенергії зобов’язаний викуповувати весь
обсяг виробленої електроенергії з альтернативних джерел. Власники мереж не можуть відмовити в
підключенні виробникам такої електроенергії.
Часто в право- і нормотворчій діяльності не враховувались елементи системного підходу,
приймались документи на короткий період, іноді розрахунки базувались на нереалістичних прогнозах. Так
по причині відсутності механізмів реалізації та недостатнього фінансування національна енергетична
програма України до 2010 року була визнана такою, що не може бути виконана, а Комплексна програма з
енергозбереження України потребувала внесення додаткових заходів та уточнень.
6. Відсутність авторитетних енергозберігаючих компаній, які б забезпечували надійний
проектний менеджмент, що гарантував би інвестору величину майбутньої економії та терміни
повернення інвестицій. Натомість на вітчизняному ринку функціонує велика кількість малих
підприємств, які конкурують на невеликому ринку послуг по енергозбереженню і неспроможні створити
дієздатне об’єднання і діяти узгоджено.
Проведенню енергозберігаючих заходів передує проведення енергетичного аудиту. Станом на
25 липня 2010 р. в Україні зареєстровано 121 спеціалізовану організацію, що атестовані НВЕР на
право проведення енергетичних аудитів. Але дані організації розподілені вкрай нерівномірно по
території України. Так, в м. Київ та Київській області знаходиться майже 36 % від загальної кількості
спеціалізованих організацій. Натомість у Вінницький, Закарпатській, Кіровоградській та Чернівецькій
областях немає жодної.
7. Відсутні методичні та нормативні матеріали по отриманню економії грошових коштів при
реалізації енергозберігаючих проектів. Наявні нормативні та методичні матеріали розроблені в
умовах командно-адміністративної системи виявилися недієздатними в умовах ринку. Система
нормування витрат ПЕР в Україні є застарілою, не виконує своїх функцій та потребує докорінних змін.
Відповідно до Закону України «Про енергозбереження» економія ПЕР визначається як відносне
скорочення витрат ПЕР, що проявляється у зниженні їх питомих витрат на виробництво продукції, виконання
робіт і надання послуг встановленої якості. Стаття 20 цього Закону передбачає, що норми і нормативи
витрат ПЕР в обов'язковому порядку включаються до енергетичних паспортів обладнання, режимних карт,
технологічних інструкцій та інструкцій з експлуатації, а також до технічних умов та паспортів на усі види
машин і механізмів, що споживають ПЕР. На період до введення в дію систем енергетичних стандартів
допускається застосування прогресивних норм і нормативів витрат ПЕР. Контроль за дотриманням
нормативів витрат ПЕР здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Наявна практика нормування витрат ПЕР майже не впливає на зниження енергоємності ВВП та
на підвищення рівня ефективності використання енергоресурсів. Згідно з вимогами нормативноправової бази в сфері енергоефективності, критерієм оцінки рівня ефективності використання ПЕР
має бути законодавчо встановлене зменшення питомих витрат ПЕР на виробництво продукції
відповідно до досягнення науково-технічного прогресу, тобто прогресивні норми. Але фактично,
питомі витрати ПЕР лише зростають майже у всіх секторах економіки України.
Оскільки до цього часу не встановлено чітких критеріїв, цільових значень застосування системи
нормування (встановлених стандартами), оцінити результативність даного механізму управління
позитивно не можливо. Існуючий порядок та практика її функціонування перетворила систему
нормування з механізму, орієнтованого на досягнення конкретних, перспективних цілей, у механізм
«узаконення» бажаних для підприємства витрат енергоресурсів, що у подальшому можуть бути
віднесені до валових витрат та включені у тарифи. Чинна нормативна база у даній сфері не відповідає
вимогам прозорості нормування, не містить належних стимулів до об’єктивності встановлених норм,
не відповідає можливостям сучасних інформаційних технологій, не передбачає узгодженості дій
органів виконавчої влади та сприяє суб’єктивному підходу до оцінки ефективності діяльності суб’єктів
господарювання у цій сфері. В системі нормування питомих витрат необхідно змінити методологічний
підхід, запровадивши на перехідний період прогресивний метод нормування – поступовий перехід до
показників енергоефективності, що відповідають найкращим світовим досягненням.
Недосконалість наявного методичного та нормативного забезпечення енергозбереження
призвели до відсутності:
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− практики підтверджувального моніторингу фактичної економії грошових коштів після
впровадження енергозбережуючих проектів;
− правил бухгалтерської проводки отримуваної економії на систематичній основі,
диференційованого обліку та акумуляції;
− прийнятих та юридично забезпечених правил по визначенню періоду нарахування економії,
визначення бази порівняння;
− досвіду поетапного фінансування енергозберігаючих проектів на основі реінвестування
отриманих від економії коштів у подальший розвиток.
В результаті невизначеності предмета економії та відсутності чітких гарантій повернення
вкладених коштів немає зацікавленості в енергозбереженні у більшості суб’єктів господарювання та у
потенційних інвесторів.
8. Відсутність загальноприйнятих правил розподілу грошових коштів, зекономлених за
рахунок енергозбереження. Державним установам, які отримали економію за рахунок
енергозбереження, у наступні періоди зменшують державне фінансування, що демотивує керівників у
подальшому впроваджувати енергозберігаючі проекти.
Підприємства ЖКГ здебільшого використовують політику формування тарифів «від
досягнутого». Якщо такі підприємства, вклавши свій прибуток в енергозберігаючі проекти, отримують
економію, то на наступний рік тарифи буде знижено на величину отримуваної економії. При цьому
підприємство не лише не отримає прибуток, а й не поверне свої затрати. Методика формування
тарифів «від досягнутого рівня» повністю блокує ініціативу керівників підприємств ЖКГ до
впровадження енергозберігаючих технологій.
9. Відсутність стимулів для енергозбереження. Для енергопостачальних компаній
енергозбереження означає зменшення обсягів реалізації і, відповідно, зниження величини
отримуваних доходів. Суб’єкти господарювання часто мають недостатню економічну вигоду від
реалізації проектів енергозбереження через відсутність можливостей отримання певного рівня
прибутковості неекономічними методами (несплата податків, заниження заробітної плати тощо), що
підриває основи енергоефективності, а населення оплачує енергоресурси (електроенергію та
природний газ) за зниженими тарифами.
10. Неефективна цінова політика на ринку ПЕР. Існуюча практика відшкодування втрат
постачальників енергетичних послуг за рахунок перехресного субсидування населення більш
платоспроможними групами споживачів (промисловість) та бюджетного дотування тарифів спотворює
вигоду від реалізації енергозберігаючих проектів для постачальників і не сприяє енергозбереженню
серед населення.
Ціна на електроенергію в Україні для кінцевого споживача формується Національною комісією
регулювання електроенергетики на основі середньої собівартості, що склалася в галузі. Для
вітчизняної електроенергетики характерним є перехресне субсидування, коли низькі витрати для
населення компенсуються підвищеними тарифами для промислових споживачів. У більшості
розвинених країн, навпаки, населення платить більше, ніж промислові споживачі (табл. 4).
Таблиця 4
Ціна електроенергії на оптовому ринку, цент/кВт.год. [25]
№ пп

Країна

1
2
3
4

Албанія
Україна
Франція
Швеція

побутові
2,86
2,15
10,17
10,26

Споживачі
промислові
3,96
2,62
3,58
3,42

Співвідношення
0,72
0,82
2,84
3,00

Така диспропорція цін не має логічного обґрунтування і вимагає відповідного корегування.
Зниження цін для промислових споживачів сприяє зниженню цін на продукцію, збільшенню обсягів
виробництва.
Така ситуація спричиняє порушення ринкового балансу (конкуренції) між видами енергоресурсів,
негативно впливає на баланс платежів в енергетиці та стан державного бюджету, а існування умов
гарантованого отримання енергопостачальними комунальними підприємствами коштів від держави,
через програми субсидування й дотування тарифів та «витратну методологію тарифоутворення»
практично знищує зацікавленість цих підприємств у підвищенні енергозбереження.
Разом з цим, шляхи і методи реалізації державної політики енергоефективності потребують
удосконалення, адже зараз при реалізації енергозберігаючих програм пріоритет віддається
адміністративно-організаційним та контролюючим заходам, що не відповідає вимогам часу.
Висновки з проведеного дослідження. Необхідними умовами для відродження
енергозбереження в Україні є:
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- розробка та прийняття нової національної програми по енергозбереженню, яка буде узгоджена
з іншими законодавчими актами (податковим та бюджетним законодавством, та ін.) і базуватиметься
на реальних прогнозах розвитку економіки країни;
- формування цілісного законодавчого та нормативного поля та його реалізація, адаптація
законодавства в галузях енергозбереження та енергетики до вимог ЄС;
- запровадження стимулюючих заходів з енергозбереження при належному контролі з боку
держави;
- створення умов для реалізації проектів спільного впровадження в рамках Кіотського
протоколу;
- застосування механізмів Енергетичної Хартії, в т.ч. для створення умов економічної
зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні ефективності використання енергоресурсів;
- визначення адекватної юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб за
неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;
- здійснювати інформаційно-пропагандистську й навчально-освітню роботу для підвищення
обізнаності споживачів ПЕР щодо переваг та можливостей енергозбереження.
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Анотація
В статті висвітлено проблеми функціонування паливно-енергетичного комплексу,
підкреслено важливість розвитку і використання альтернативних відновлювальних джерел
електроенергії. Обґрунтовано сутність енергозбереження і визначено організаційно-економічні
заходи його забезпечення.
Ключові
слова:
паливно-енергетичний
комплекс,
паливно-енергетичні
ресурси,
відновлювальні джерела енергії, енергозбереження, енергоефективність.
Аннотация
В статье освещены проблемы функционирования топливно-энергетического комплекса,
подчеркнута важность развития и использования альтернативных возобновляемых источников
электроэнергии. Обосновано сущность энергосбережения и определены организационноэкономические меры его обеспечения.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, топливно-энергетические ресурсы,
возобновляемые источники энергии, энергосбережение, энергоэффективность.
Annotation
The article highlights the problems of the energy sector, stressed the importance of development and
use of alternative renewable energy sources. Substantiates the essence and energy conservation to
organizational and economic measures to support.
Key words: fuel and energy complex Fuel and energy resources, renewable energy, energy
conservation, energy efficiency.
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ФАКТОРИ СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї ТА ЇХ СТРУКТУРА
Постановка проблеми. У сучасних складних умовах економічного середовища на різних
етапах життєвого циклу функціонування української сім’ї часто виникають проблеми, пов’язані з
соціально-економічним забезпеченням. Оскільки в Україні сучасна економічна ситуація є складною і
невизначеною, слід враховувати всі фактори стану сучасної української сім’ї для покращення
добробуту її членів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даній проблемі присвятили наукові праці та
публікації багато зарубіжних та вітчизняних вчених: Борецька Н.П., Бандур С.І., Бугуцький О.А.,
Валентей Д.І., Кравченко І.С., Куценко В.І., Лібанова Е.М., Мандибура В.О., Новіков В.М., Садова У.Я.,
Шевчук Л.Т. та інші. Але, з плином часу виникають нові проблеми, тому вони вимагають додаткових
досліджень. Слід зазначити, що комплексний підхід у вивченні проблем сім’ї недостатньо розроблений
в теоретичному і практичному вимірах. Подальші наукові дослідження вимагають вирішення саме цих
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питань шляхом розроблення теоретичних та практичних рекомендацій, які б сприяли покращенню
економічного стану української сім’ї.
Постановка завдання. Основною метою наукової статті є обґрунтування сутності чинників
становища сім’ї та їх структури в сучасних економічних умовах.
Для досягнення поставленої мети ставиться завдання проведення аналізу факторів стану
української сім’ї та їх структури. Підвищення економічного добробуту української родини вимагає
розроблення і втілення спеціальних урядових програм, які неможливо реалізувати без вивчення
факторів стану сім’ї.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стан середньостатистичної української сім’ї на
сучасному етапі детермінований цілою низкою факторів: регіональних, національних та глобальних.
Власне реґіональним факторам ми приписуємо домінуючий вплив на специфіку життєдіяльності
населення, його шлюбно-сімейну ментальність, дітородну активність і у їх контексті маємо на увазі
географічні, історичні, демографічні, релігійні, культурні, економічні та інші чинники.
У переліку реґіональних чинників – звичаєвий спосіб господарювання населення реґіону,
сформований історично; усталені демографічні норми, традиції шлюбності та розлучуваності; рівень
зайнятості населення та його добробуту, похідна від них, за своєю суттю, міґраційна мобільність
населення; інвестиційна привабливість реґіонів, як інтеґральний економічний показник, що засвідчує
сумарний вплив спектра чинників і специфіку конкретного реґіону.
Одним з ключових чинників стану української сім’ї виступає історично сформований
географічний поділ праці [1]. Так, Мирон Кордуба (1918), оперуючи даними Першого загального
перепису Російської імперії 1897 р., подавав наступні відомості: 88% українців було зайнято
хліборобством і спорідненими з ним заняттями; 3,6% ― це прості робітники та прислуга; 4,6% –
«зайняті обробленням матеріалів на хати й одіж» [2].
Іоаникій Шимонович (1928) використовує інформацію польського перепису 1921 р., проведеного
і у Галичині, оскільки остання в той час перебувала у складі Польщі. Позаяк 80% населення
проживало в селах, не важко зрозуміти яким був професійний зріз українського населення, яке
становило 71% в загальній кількості населення Галичини. Дві третини українців було зайнято в
аграрному секторі, десята частина – серед домашньої прислуги та інших послуг. Представники інших
національностей (переважно поляки й євреї) працювали в містах. Галузева структура зайнятості у
Львівському воєводстві станом на 1921 р. подана у табл. 1.
Значна частина українців брала участь у міграціях, селяни і робітники з огляду на економічні
причини, молоді інтелігентні люди через прагнення здобути фахову освіту. На Заході, у 1927 р. у
вищих школах навчалося понад 2000 українських студентів [8].
Вплив історичного чинника прослідковується і до нині. Це і аграрна спеціалізація (близько 1/5
зайнятих в Україні працює у сільському господарстві), особливо в Західному регіоні України, як і високі
міграційні настрої населення.
Таблиця 1
Галузева структура зайнятості населення, що проживало
у Львівському воєводстві, 1921 р.*
Професія
Хліборобство і лісівництво
Гірництво і промисловість
Торгівля і убезпечення
Комунікація і транспорт
Державна служба, вільні професії та помічна служба при вільних фахах
Армія
Домашня служба і інші послуги
Безробітні та особи, що не використовують фахової праці
Без подання фаху

Частка зайнятих
70,9%
9,4%
6,5%
3,0%
3,4%
0,5%
1,3%
2,4%
2,6%

* Джерело [І. Шимонович, 1928]
У 2010 р. частка сільського господарства (разом з мисливством та лісовим господарством)
склала більше 8% у загальному обсязі валової доданої вартості всіх галузей економіки, а обсяг
сільськогосподарського виробництва у фактичних цінах становив 184,9 млрд. грн.
Однак при середньомісячній номінальній заробітній платі одного штатного працівника
підприємств сільського господарства в розмірі 1392 грн. на початку 2011 р., при усередненому
показнику за всіма галузями 2297 грн. зрозумілим є маргінальність регіонів, де переважає
сільськогосподарська зайнятість. Ситуацію ускладнює заборгованість із виплати заробітної платні
працівникам сільського господарства, яка станом на 1 січня 2011 р. становила 40,1 млн. грн. (3,3%
загального боргу по країні) [7].
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В структурі сукупних ресурсів домогосподарств доходи від продажу сільськогосподарської
продукції складають лише 2,9% місячних надходжень, 4,6% сукупних ресурсів складає вартість
спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель (рис. 1). На
оплату праці припадає 47,9% сукупних ресурсів, тому диференціація стану українських сімей звичайно
ж опиратиметься на дані грошові доходи. Тим більше, що частка заробітної плати впродовж періоду
2000-2009 рр. зросла з 37,1% до 47,9%, як і частка пенсій, стипендій, соціальних допомог, виданих
готівкою, відповідно з 15,9% до 26%. Інша справа, що величина номінальних грошових надходжень
домогосподарств щомісячно коригується індексом споживчих цін.

1 – оплата праці; 2 – доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості; 3 – доходи від продажу с/г
продукції; 4 – пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою; 5 – грошова допомога від родичів, інших осіб
та інші грошові доходи; 6 – вартість спожитої продукції отриманої з особистого підсобного господарства та від
самозаготівель; 7 – пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії,
палива; 8 – інші надходження.

Рис. 1. Структура сукупних ресурсів, в середньому за місяць у розрахунку на одне
домогосподарство, 2009 р. [4].

Із розміром сукупних ресурсів тісно корелюється рівень незайнятості населення. Його рівень у
2010 р. зменшився порівняно з попереднім роком з 8,8% до 8,1%. Проте рівень безробіття,
визначений за методологією МОП (яким користуються здебільшого у світі), у 4 раза перевищував
рівень зареєстрованого безробіття.
Збільшення кількості зайнятих у 2010 р. відбулося у сільському та лісовому господарстві,
мисливстві; торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;
державному управлінні. В структурі зайнятих зросла частка працюючих у секторі самостійної
зайнятості [6].
Найвищий рівень економічної активності у 2010 р. зафіксовано у когорті віком 30-49 рр.,
найнижчий – серед молоді (15-24 рр.) та осіб пенсійного віку 60-70 рр.
Як свідчить Держкомстат, найвищий рівень незайнятості був зафіксований у Рівненський області
(11,4%), найнижчий у м. Києві (5,8%) [6].
Забезпеченість сімей житлом ще з радянських часів вважається індикатором розвитку
соціальної сфери. Житловий фонд України за період 1990 – 2009 рр. (20 років) зріс з 922,1 млн.м2 до
2
2
1072,2 млн.м , тобто в 1,2 рази. Якщо на одного жителя у 1990 р. припадало 17,8 м , то у 2009 р. – 23
2
м . Краща ситуація в сільській місцевості, там на одного жителя у 2009 р. припадало 26,1 м2, у міських
поселеннях – 21,6 м2.
Ситуація в житловій сфері репрезентативно віддзеркалює апріорі відоме майнове розшарування
суспільства. Апостеріорі можна прослідкувати за динамікою індивідуального житлового будівництва,
проте відслідкувати розподіл житлових площ в розрізі домогосподарств проблематично.
За період 2007-2009 рр. зменшилась: кількість сімей та одинаків, які перебували на обліку в
державному житловому фонді, з 274 тис. осіб до 256 тис. осіб; кількість сімей, які поліпшили свої
житлові умови з 4,8 тис. до 3,6 тис.; кількість учасників бойових дій, учасників війни, які перебували на
житловому обліку з 19,5 тис. до 14,8 тис. осіб. Майже у двічі скоротилася кількістьсімей, які поліпшили
свої житлові умови.
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Забезпеченість житлом чи не найосновніший стимул до закордонних заробітків. Географічні
відмінності міграційної мобільності населення України певною мірою співзвучні із попередніми
показниками. Міграційним фокусом країни є її столиця, як і центром найвищих заробітків. Високим
міграційним приростом характеризується також Донецька область, яка, однак, поступається Одеській
області, АР Крим та м. Севастополь, Київській та Харківській областям. У 15 областях України
зафіксовано негативне сальдо міграції населення, найбільші обсяги якого притаманні прикордонним
адміністративним одиницям [5].
Традиції добровільного пошуку кращих умов за кордоном в світогляді українців досить давні.
Для східних регіонів вектор міграції був скерований, здебільшого, в бік Росії, для західних – в бік
Європи, Північної і Південної Америки. Обмежена міграційна активність українців в часи СРСР
перетворилась на активну участь в світовому міграційному русі за період незалежності. Сучасна
українська міграція структурована за різними когортами (віковими, статевими, професійними та
кваліфікаційними) та географічними керунками [3].
Сумарний вплив економічних показників, які характеризують господарювання областей та
автономії, формують підґрунтя диференціації соціально-економічного становища домогосподарств
України.
Висновки з проведеного дослідження. Результати дослідження факторів, що впливають на
економічний стан українських родин показують, що для покращення їх життєвого рівня необхідно,
насамперед, забезпечити сприятливі умови для їх розвитку. Вивчення запропонованих чинників
економічного стану сімей сприятимуть вирішенню проблем всередині домогосподарств.
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Анотація
У статті розглянуто структуру регіональних, історичних та географічних чинників,
виявлено їх вплив на соціально-економічний стан населення в контексті сучасних економічних
процесів. Визначено позитивні і негативні сторони факторів впливу на функціонування і розвиток
української сім’ї.
Ключові слова: фактори, населення, зайнятість, добробут, економіка.
Аннотация
В статье рассмотрена структура региональных, исторических и географических
факторов, выявлено их влияние на социально-экономическое положение населения в контексте
современных экономических процессов. Определены положительные и отрицательные стороны
факторов влияния на функционирование и развитие украинской семьи.
Ключевые слова: факторы, население, занятость, благосостояние, экономика.
Аnnotation
The article discusses the structure of regional, historical and geographical factors, found their
influence on socio-economic status of the population in the context of current economic processes.
Determined positive and negative aspects of factors influencing the functioning and development of
Ukrainian families.
Key words: factors, population, employment, welfare, economics.
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КОНФЕСІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
СТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Постановка проблеми. Конфесійна ситуація в країні є фактором-детермінантом стабільності в
суспільстві. В наш час, коли в державі загострилася суспільно-політична ситуація та зросла
напруженість в суспільстві, актуалізувалося дослідження питання впливу конфесійної ситуації на
стабільність українського суспільства. Сказане засвідчує, що тема цієї статті актуальна і своєчасна.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед досліджень конфесійної ситуації
виділяються праці В.Андрущенка, М.Бабія, В.Бондаренка, Т.Горбаченко, В.Докаша, В.Єленського,
В.Журавського, С.Здіорука, М.Кирюшка, А.Колодного, В.Козленка, В.Лубського, М.Новиченка,
В.Пащенка, В.Перебенесюка, М.Рибачука, О.Сагана, О.Уткіна, Л.Филипович, О.Шуби, П.Яроцького.
Вивченням актуальних питань соціології релігії, психології релігії, історії релігії, конфесіології та
етнології релігії присвячені роботи В.Бодак, Л.Виговського, Л.Волової, А.Гудими, В.Климова, Н.Кочан,
П.Кралюк, П.Павленка, Ю.Решетнікова, Н.Стоколос, В.Суярка, Л.Филипович, А.Чернія. Незважаючи на
те, що особливості конфесійної ситуації висвітлювалися в працях вище згаданих авторів, питання
впливу конфесійної ситуації на стабільність українського суспільства є перманентно актуальними.
Тому воно повинно бути в центрі наукових інтересів різних спеціалістів, у тому числі соціологів,
демографів, економістів, політиків та ін.
Постановка завдання. Метою даної статті є поглиблене вивчення конфесійної ситуації та її
впливу на стабільність українського суспільства.
Суспільство, переживаючи посткризовий період і стикаючись з новими проблемами, все частіше
звертається до релігійної сторони свого життя. Тому значення релігійних конфесій та їх роль в
сучасному політичному та економічному житті держави різко зростає. Великі політичні і громадські
діячі все частіше використовують міжконфесійні розбіжності у своїх політичних іграх. Важливість
конфесійної ситуації та її впливу на стабільність українського суспільства важко переоцінити.
Особливо важливим є вивчення впливу різних конфесій на соціальні, політичні та культурні відносини
між релігійними громадами як на регіональному, так і на державному рівні, визначення ролі нових
релігійних організацій у проблемі стабільності українського суспільства. Необхідно розглянути і
поглибити вивчення даного питання і вияснити значення взаємозв’язку конфесійної ситуації та
стабільності українського суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Релігійні конфлікти, в тому числі й міжконфесійні
існують з того часу, коли появилася релігія. Розбіжність поглядів та спроба підлаштувати релігійне
вірування в русло інтересів певного кола осіб для задоволення своїх потреб зумовлювали втягування
віруючих прихожан у непримиримі конфлікти.
Отже, релігійні конфлікти – це зіткнення і протиборство (протидія) між носіями релігійних
цінностей (від окремих індивідів (віруючих) до конфесій), що обумовлені відмінностями в їх
світосприйнятті, уявленнях і ставленні до Бога, різним становищем та участю в релігійному житті [5].
Україна завжди знаходилась та перетині двох світових релігій і протистояння на релігійному
ґрунті постійно супроводжувало український народ. Після Великого розколу появилася нова ситуація,
яка проявлялася на міжконфесійному протистоянні. Постійна боротьба народу за збереження і вільне
сповідання своєї віри та обрядів різко загострювалась під час чужоземного правління та
загарбницьких навал сусідніх держав.
Постійні намагання навернути людей в свою віру та приєднати їх до своєї конфесії давали свої
плоди і протягом століть колись єдиний у вірі народ був розділений на три основні конфесії. Крім того,
формувався осередок ісламу в Криму.
97% населення нашої держави сповідують християнство, потужною гілкою якого є православ’я,
котре представлене трьома основними конфесіями – Українська Православна Церква (КП), Українська
Православна Церква (МП), Українська Автокефальна Православна Церква. На Західній Україні
основною конфесією є Українська Греко-Католицька Церква, що на протязі чотирьох століть активно
завойовувала свої позиції. Також тут широко представлена Римо-Католицька Церква, яка під час
перебування на цій території іноземних інтервентів, переважно католицьких держав (Польщі та
Австро-Угорщини), користувалася привілейованим статусом.
Американський дослідник-геополітик С. Гантінгтон у своїй праці «Зіткнення цивілізацій» одним з
головних чинників приналежності певної території народу чи етносу виділяв релігійну приналежність.
Так, розглядаючи Україну, він розділив її та відніс до трьох різних цивілізацій – Західної, Східно-
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Візантійської і до Ісламської. В геополітичному плані, а також цивілізаційному аспекті українська
держава виступає розділеною і неоднорідною. Також не можна забувати і про розколотість
православ’я, яке є найбільш поширеною в Україні християнською течією.
На сьогоднішній день, крім основних релігійних громад, що сформувалися на протязі останніх
століть, на території України виникли нові непритаманні нашому народу релігійні течії. Значного
впливу набувають протестантські течії та релігійні секти, що мають не менший вплив на
дестабілізацію суспільних відносин.
Насиченість конфесійного простору України, різноманітність його складових свідчить, з одного
боку, про високу міру релігійної свободи, досягнутої в країні за роки демократичних перетворень, з
іншого, така свобода створює передумови для виникнення та загострення міжконфесійних
суперечностей та конфліктів [1].
Українська модель державно-церковних відносин, яка відмінна, як від європейських чи
північноамериканської, не кажучи вже про далекосхідні чи передньо-азійські – претендувала на
неповторність. Вона може подобатися комусь чи ні, бути вдалою чи не дуже, але вона всіх більшменш влаштовувала, відтворюючи той рівень гармонії в державно-церковних відносинах, який ніхто не
був зацікавлений зрушити. Складається враження, що держава свідомо або несвідомо провокує
міжконфесійне протистояння, вивищуючи одні і ігноруючи інші церкви. Своїми непрофесійними або
спеціально цілеспрямованими діями держава прагне розколу в релігійному середовищі, конфлікту,
скандалу. В цій ситуації релігійна спільнота України, загалом розуміючи чим небезпечна зміна
вистражданої парадигми державно-церковних і міжконфесійних відносин, має прагнути до збереження
статусу «кво». Доцільно об’єднатися проти наступу непрофесійності, заполітизованої заангажованості,
агресивної провокаційності тих сил, які зацікавлені у загострені міжконфесійних відносин, щоб потім
використовувати цей факт як аргумент для жорсткішої політики держави щодо Церкви, введення
«застережних» заходів спочатку проти однієї Церкви, а потім – проти групи неугодних Церков, з часом
проти якоїсь конфесії, а зрештою – і проти релігії та громади [2].
У 90-і рр. в Україні існувало дві основні лінії міжконфесійного протистояння: 1) православнокатолицька, тобто між усіма відгалуженнями українського православ'я, з одного боку, та римо- й грекокатоликами – з іншого; 2) міжправославна, тобто між Українською православною церквою в єднанні з
Московським Патріархатом (УПЦ МП), Українською православною церквою Київського Патріархату
(УПЦ КП) та Українською автокефальною православною церквою (УАПЦ). Підтриманий різними
політичними силами, які у власних інтересах використовували протиріччя на релігійному ґрунті,
конфлікт набув такого розмаху й гостроти, що з внутрішньо-церковної справи виріс до рівня
загальнодержавної проблеми. Міжправославний конфлікт призвів до утворення «гарячих точок»,
головним чином на Волині й Буковині. Так, у Рівненській області у 1997 р. напруга існувала в
п'ятнадцятьох населених пунктах у Чернівецькій області – в дванадцяти поселеннях, кількарічне
протистояння існувало в ряді сіл Тернопільської області. Загострення конфлікту між вірними УПЦ та
УПЦ КП на початку 1998 р. відбулося у селах Сумської області; вірні УПЦ КП та УАПЦ конфліктували у
поселеннях Хмельниччини тощо. Причини міжконфесійних протистоянь досить глибоко коренилися в
національному, релігійно-догматичному та історичному контекстах, але треба визнати, що вони
значною мірою були підсилені соціально-політичною й економічною ситуацією в країні [3].
Властива українцям релігійна толерантність сама по собі не гарантує злагодженості
міжконфесійних відносин. Під час опитувань 25 % респондентів зі Сходу, 16 % з Півдня і 15 % із
Заходу заявили про добрі відносини між релігійними організаціями. Від 35 до 50 % (накладає відбиток
регіональна специфіка) вважають їх нейтральними, а біля 40 % по всіх регіонах – проблемними.
Більшість опитаних зустрічалися з фактами дискримінації на релігійному ґрунті. Наявність подібних
випадків визнало 79 % представників західних областей, 85 % – східних та 29 % – АРК. Також
зазначається, що має місце вибіркове ставлення з боку влади до окремих релігійних організацій. З
політикою владного протегування обізнані 65 і 63 % жителів відповідно Сходу і Заходу. У Криму таких
дещо менше – всього 20 %. Міжконфесійні відносини в Україні характеризуються ще випадками
втручання однієї релігійної спільноти (конфесії чи церкви) у справи іншої. Частіше всього це
відбувається в рамках християнства, а особливо православ'я. Про це, як показують результати
опитування, добре відомо, особливо тим, хто живе в Західному регіоні. 74 % мешканців Галичини,
26 % кримчан і 25 % мешканців Донеччини заявили, що знають про такі факти. Незнання останніх
(наприклад, 75 % респондентів зі Сходу) ще не говорить про те, що таких втручань немає [4].
Конфесійна ситуація на сьогоднішній день є напруженою і потребує структурного дослідження
для виявлення проблемних зон та регіонів. Сама ситуація роздробленості населення країни, окрім
національних відмінностей, по релігійний приналежності серед представників одної нації вже
насторожує і викликає занепокоєння як серед саме громадян, так і державних органів влади. Розпал
міжконфесійної ворожнечі негативно впливає на суспільні відносини, а також на економічну ситуацію
на проблемній території. Вразі зростання масштабу конфлікту погіршуватиме не лише матеріальних
добробут певної території, а й впливатиме на регіональну обстановку з відбиттям свого сліду і на
національній економіці.
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Пропонуються безліч програм врегулювання і співпраці в міжконфесійних відносинах. Та
аналізуючи ситуацію глибше, видно, що вирішення вже існуючих проблем призводить до появи нових.
Інтенсивно розвивається ідея створення Єдиної помісної церкви, яка повинна об'єднати УПЦ МП, УПЦ
КП і УАПЦ. Державним комітетом зі справ релігій України вже була розроблена програма створення
Єдиної помісної церкви. У 2000р. відбувся ювілейний помісний собор УПЦ КП, присвячений 2000річчю Різдва Христового. Основною темою собору стало очікуване надання автокефалії українському
православ'ю Всесвітнім (Константинопольським) патріархом Варфоломієм I. Собор прийняв
звернення до Всесвітнього патріарха Варфоломія, у якому висловив подяку за зусилля в справі
утворення в Україні єдиної православної церкви, а також за те, що він визнає приєднання Київської
метрополії до Московського Патріархату в 1686 г. незаконним [6]. Так проект створення в Україні
Єдиної помісної православної церкви не можна на даний час реалізувати через небажання
провідників існуючих Церков втрачати своє головуюче положення і відходити на другий план в новій
структурі. З приходом правлячої влади поступово зростає вплив російського патріархату на прийняття
рішень влади щодо релігійних питань та лобіювання інтересів УПЦ МП і знехтування проблемами
інших конфесій. Не секрет, що багато нинішніх внутрішньо-конфесійних криз в Україні сплановані саме
за кордоном. А майбутня карта конфесій і релігій тут – як карта військових дій – вже давно розділена
на фронти [8].
Така ситуація ще більше загострює і так нестабільну ситуацію. Протистояння церковної верхівки
тягне за собою і протистояння віруючих прихожан, що в свою чергу негативно відбивається на обличчі
суспільства.
Держава, сповідуючи дотримання принципів свободи совісті та рівності релігійних організацій і
будучи відокремленою від церкви, зробила б більше ніж своїми зусиллями в примирені чи об’єднанні.
Відокремлення церкви від держави жодним чином не означає відокремлення церкви від суспільства,
заборону її участі в суспільному житті. Навпаки, цей принцип звільняє церкву (релігійні організації) від
її одержавлення, тотального контролю держави над її внутрішнім життям, внутрішніми приписами та
релігійною практикою [7].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, конфесійна ситуація та її вплив на стабільність
українського суспільства є суттєвим і заслуговує на ґрунтовне дослідження. З одного боку,
поглиблюючи та зміцнюючи міжконфесійні відносини, не декларувати, а впроваджувати конструктивну
співпрацю, яка позитивно впливатиме на громаду та народ, можна зміцнити українське суспільство.
Завдяки такій роботі можливо покращити стабільність громадських відносин, які в свою чергу
вливають на національну економіку та міжнародний імідж держави.
З другого боку, міжконфесійна нетерпимість є великою загрозою для стабільності українського
суспільства і може погіршити суспільні відносини та спокій, що в свою чергу загрожує національній
безпеці та економіці й ставить під загрозу збереження національного простору. Не можна забувати
негативний міжнародний досвід руйнації держав через конфесійну нестабільність та адекватно
реагувати на перші прояви проблеми релігійних конфліктів.
Питання конфесійної ситуації та її впливу на стабільність українського суспільства повинно
активно розглядатися як науковим співтовариством, так і державою, що є вкрай важливим зміцнення
громадських відносин, консолідації нації та укріплення країни.
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Анотація
Проаналізовано вплив конфесійної ситуації на стабільність українського суспільства.
Простежено взаємозв’язок конфесійної ситуації та стабільності українського суспільства, його
значення для національної єдності та економіки держави.
Ключові слова: конфесійна ситуація, міжконфесійні відносини, суспільна напруга, соціальнополітичний вплив.
Аннотация
Проанализирована роль влияния конфессиональной ситуации на стабильность украинского
общества. Прослежена взаимосвязь конфессиональной ситуации и стабильности украинского
общества, его значение для национального единства и экономики государства.
Ключевые слова: конфессиональная ситуация, межконфессиональные отношения,
общественное напряжение, социально-политическое влияние.
Annotation
The role of religious influence on the stability of the situation of Ukrainian society are analyzed. The
relationship confessional situation and stability of the Ukrainian society, its importance for national unity and
state economy are traced.
Key words: confessional situation, interfaith relations, social stress, social and political influence.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. На агропромислові підприємства покладається відновлення та
розвиток виробництва сільськогосподарської продукції та сировини, їх перетворення на готові до
споживання продукти харчування. Від стану відносин між агропромисловими підприємствами
залежить вирішення проблеми продовольчої безпеки. Тому, дослідження оцінки ефективності системи
економічної безпеки підприємств АПК стає вкрай актуальним. Питання щодо забезпечення
продовольчої безпеки країни значною мірою пов'язані з необхідністю формування та вдосконалення
економічних відносин усіх суб'єктів АПК.
Існуючі методи оцінки ефективності системи економічної безпеки підприємств мають
узагальнюючий характер, не враховують специфіку функціонування агропромислових підприємств.
Таким чином, виникає необхідність розробки та подальшого удосконалення методологічної бази
оцінки ефективності системи економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах з метою
підвищення їх фінансової стабільності та подальшого розвитку, що вирішує питання національного
масштабу стосовно забезпечення продовольчої безпеки країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблеми
економічної безпеки, змісту поняття економічної безпеки та механізму її забезпечення, класифікації
економічних загроз, та їх особливостей в ринкових умовах зробили вітчизняні вчені: Шликов В.В.,
Зубок М.І., Забродський В.І., Мельник Л.Ю., Корецька С. О., Зборовська О. М., Єрмошенко М.М.,
Жаліло Я.А., Покропивний С.Ф., Терещенко О.О., Бендіков Л., Шваб Л., Крихтіна Є., Грунін О.,
Бондаренко О., Пригунов П., Раздіна О., Кирієнко А.В.
Однак наразі існує багато питань, які недостатньо досліджені та опубліковані в наукових і
соціально-економічних виданнях. Це стосується, перш за все, відсутність методики оцінки
ефективності економічної безпеки із урахуванням особливостей діяльності сільськогосподарських
підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження можливості застосування економікоматематичного моделювання при дослідженні ефективності системи економічної безпеки
агропромислових підприємств.
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Виклад основного матеріалу дослідження. В результаті канонічного аналізу нами були
визначені найбільш суттєві чинники-симптоми економічної безпеки агропромислових підприємств:
коефіцієнт загальної ліквідності (y1), коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (y2), коефіцієнт
фінансової стійкості; коефіцієнт фінансування (y3), коефіцієнт обіговості капіталу підприємства (y4),
валова рентабельність продажів (y5), рентабельність власного капіталу (y6), коефіцієнт придатності
основних засобів (y7), фондовіддача (y8),
Результати розрахунків регресії дозволяють записати математичний вираз моделі оцінки
ефективності системи економічної безпеки агропромислових підприємств (Ісеб):
Ісеб = 21-0,2Y1-10Y2+0,1Y3-11,62Y4-29,5Y5+12,5Y5-6Y7-0,7Y8

(1)

Для того, щоб модель мала практичне застосування розроблено шкалу визначення рівня
економічної безпеки. Запропоновано п’ять рівнів економічної безпеки підприємств: абсолютно
безпечне, безпечне, достатньо безпечні, небезпечні та криза економічної безпеки.
Визначені чинники мають рекомендовані граничні значення [1, с. 142], тому для визначення
граничних значень різних станів економічної безпеки ми підставили у розроблені моделі
рекомендовані значення складових моделі, результати наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Шкала оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств (розроблено автором)

Коефіцієнт загальної
ліквідності

Коефіцієнт фінансової
незалежності

Коефіцієнт фінансування

Коефіцієнт обіговості
капіталу

Валова рентабельність
продажів

Рентабельність власного
капіталу

Коефіцієнт придатності
основних засобів

Граничні (рекомендовані) значення фінансових коефіцієнтів,
складових економічної безпеки агропромислових підприємств

Абсолютно безпечні

2

0,75

1

1

25%

25%

0,7

<= -7,4

Безпечні

1

0,5

0,5

0,5

15%

15%

0,5

-7,3 - 4,1

Достатньо безпечні

0,5

0,3

0,3

0,3

10%

10%

0,4

4 - 10,1

Небезпечні

0,1

0,15

0,15

0,1

0%

0%

0,25

Рівень економічної
безпеки

Кризові

Граничні
значення

10 – 16,7
>16,8

Таким чином, підприємство вважається абсолютно безпечним за умови що коефіцієнт загальної
ліквідності не менше 2, коефіцієнт фінансової незалежності більше 0,75, коефіцієнт фінансування 1
при цьому підприємство повинно бути прибутковим. Наведена класифікація (як і будь-яка інша) в
певній мірі є умовною, штучною, оскільки границі груп, не дуже чіткі й безспірні.
Пояснимо економічний зміст отриманих результатів. Враховуючи обернену залежність
розробленої шкали та характеристик стану економічної безпеки, результати розробленої моделі
можна інтерпретувати наступним чином: якщо за результатами розрахунків показник дорівнює або
більший за значення -7,4, то підприємство можна вважати абсолютно безпечним; безпечні – від -7,3
до 4,1 балів; достатньо безпечні – від 4 до 10,1 балів; небезпечні від 10 до 16,7 балів та до кризових
відносять підприємства, які мають більше 16,8.
Застосування розробленої моделі на даних досліджуваних агропромислових підприємств
Кіровоградської області за 2005–2009 рр. дозволило визначити рівень їх економічної безпеки (табл. 2).
Дані табл. 2 дозволяють зробити висновок про схожість динаміки показників економічної безпеки
за розробленою автором моделлю та результатами оцінки традиційним методом. За традиційним
методом оцінки економічної безпеки до абсолютно безпечних підприємств можна віднести ВАТ
"Цибулівське ХПП" за результатами діяльності протягом 2008 та 2009 рр. та ВАТ «Олександрійський
райагрохім» за результатами роботи у 2006 р. Треба зауважити, що із зазначених до абсолютно
безпечних підприємств за розробленою автором моделлю відносяться лише ВАТ "Цибулівське ХПП"
за результатами діяльності протягом 2008 р. Всього за розробленою моделлю як абсолютно безпечні
характеризуються 6 об’єктів, при цьому за традиційною методикою їх нараховується 3 об’єкта.
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Таблиця 2
Практичне застосування розроблених моделей оцінки економічної безпеки
агропромислових підприємств
Підприємство
2005
ВАТ "Кіровоград- 2006
облплем2007
підприємство"[2] 2008
2009
2005
2006
ВАТ "Мар'я2007
нівське"[3]
2008
2009
2005
ВАТ
2006
"Олександрійське
2007
племпідприємств
2008
о"[4]
2009
2005
ВАТ "Олександр- 2006
рійський
2007
райагрохім"[5] 2008
2009
2005
2006
ВАТ "Помічнянський
2007
елеватор"[6]
2008
2009
2005
2006
ВАТ "Цибулівське
2007
ХПП"[7]
2008
2009
2005
2006
ВАТ "Шарівсь2007
ке"[8]
2008
2009
2005
ПАТ "2-ге ім.і 2006
Петровського" 2007
[9]
2008
2009
2005
2006
ПАТ "Кіровський"
2007
[10]
2008
2009

К-ть
-6
7
3
2
0
2
-4
-10
-10
-7
-4
-2
-1
-9
-8
-3
-7
5
-2
8
3
10
16
0
1
-11
-6
-2
-9
4
-2
-1
5
2
6
-3
0
-4
-5
-7
-3
2
39
13
12

Ісеб
Характеристика
Безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Абсолютно безпечні
Абсолютно безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Абсолютно безпечні
Абсолютно безпечні
Безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Небезпечні
Безпечні
Безпечні
Абсолютно безпечні
Безпечні
Безпечні
Абсолютно безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Криза економічної безпеки
Небезпечні
Небезпечні

К-ть
0,70
0,53
0,66
0,59
0,60
0,67
0,76
0,85
0,85
0,87
0,70
0,61
0,63
0,76
0,75
0,72
0,91
0,81
0,80
0,64
0,57
0,55
0,48
0,72
0,61
0,78
0,79
0,77
0,92
0,92
0,88
0,88
0,77
0,79
0,69
0,68
0,62
0,76
0,79
0,74
0,64
0,40
0,62
0,59
0,68

Традиційний метод
Характеристика
Безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Абсолютно безпечні
Безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Небезпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Абсолютно безпечні
Абсолютно безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Безпечні
Безпечні
Безпечні
Достатньо безпечні
Небезпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні
Достатньо безпечні

Спостерігається схожість оцінок і у визначенні безпечних підприємств, за традиційним методом
до цієї категорії відносяться 21 результати діяльності підприємств, за запропонованою моделлю – 28.
Особливістю запропонованої моделі є введення характеристики рівня економічної безпеки як
криза економічної безпеки, до цієї категорії відносяться 1 підприємство ПАТ "Кіровський" за
результатами діяльності у 2007 році. Впродовж всього періоду дослідження результати оцінки
економічної безпеки за розробленою моделлю повторюють результати оцінки економічної безпеки
розраховані традиційним методом з лагом в 1 рік (рис. 1).
Одним із напрямків прикладного застосування отриманої регресійної моделі економічної
безпеки є визначення прогнозів показника Ісеб, для будь-якого з підприємств статистичної сукупності 9
досліджуваних об’єктів на основі проектних або планових даних.
Так, за результатами діяльності ПАТ «Кіровський» у 2010 році коефіцієнт загальної ліквідності
складає 10,48; коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) – 0,57; коефіцієнт фінансування – 1,32;
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коефіцієнт обіговості капіталу підприємства – 0,28; валова рентабельність продажів – 4,41;
рентабельність власного капіталу - 0,01; коефіцієнт придатності основних засобів – 0,72;
фондовіддача – 1,64. За планами перспективного розвитку підприємства на ПАТ «Кіровський» у 2011
р. намічається досягнути наступних значень коефіцієнтів, що входять у вигляді змінних до регресійної
моделі (табл. 3).
42
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Рис. 1. Динаміка рівня економічної безпеки ПАТ "Кіровський" за різними методами
оцінки, 2005 – 2009 рр.
(за розробленою автором моделлю: 1 – абсолютно безпечні; 2 – безпечні; 3 – достатньо безпечні; 4
– небезпечні; 5 – кризові).
За допомогою модуля «Множинна регресія» системи STATISTICA автоматично розраховано
точковий прогноз економічної безпеки ПАТ «Кіровський» у 2011 – 2015 рр. шляхом підстановки у
рівняння (1) майбутніх значень чинників-симптомів даного підприємства (табл. 3).
Дані табл. 3 показують, що при умові досягнення на ПАТ «Кіровський» у 2011 р. запланованого
рівня по всім чинникам-симптомам величина економічної безпеки підприємства становитиме 0, тобто
покращиться у порівнянні з 2009 р. майже на 12 балів. Протягом всього періоду прогнозування
підприємство підтримує рівень як безпечні підприємства (рис. 2).
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Таблиця 3
Розрахунок прогнозу економічної безпеки ПАТ «Кіровський»,
2011 – 2015 рр. (розроблено автором)

2015

Валова рентабельність
продажів

Рентабельність власного
капіталу

Коефіцієнт придатності
основних засобів

Фондовіддача

Абсолютно безпечні

Коефіцієнт обіговості капіталу

-125

Коефіцієнт фінансування

2010
(факт)
2011
2012
2013
2014

Коефіцієнт фінансової
незалежності (автономії)

Ісеб= 21-0,2Y1-10Y2+0,1Y3-11,62Y4-29,5Y5+12,5Y5-6Y7-0,7Y8

Коефіцієнт загальної ліквідності

Планові показники

10,48

0,57

1,32

0,28

4,41

0,01

0,72

1,64

0
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3
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0,8
0,9
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0,4
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0,2
0,3
0,35
0,3
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0,9
0,9
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Рис. 2. Прогнозування показника економічної безпеки ПАТ «Кіровський», 2011 – 2015 рр.
за розробленою моделлю (розроблено автором)
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На нашу думку, рівняння (1) може бути використано також у ролі дискримінантної функції, тобто
інструмента, що оцінює рівень економічної безпеки не тільки 9 досліджуваних підприємств, а і інших
агропромислових підприємств.
Але автор зауважує, що коректне застосування розробленої регресійної моделі економічної
безпеки агропромислових підприємств (1) у ролі дискримінантної функції можливе лише для нових
об’єктів, однорідних за своїми головними параметрами з основною групою підприємств. У разі
невиконання даної умови, можливі помилкові результати оцінки рівня економічної безпеки.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, представлений в даній статті підхід
дослідження ефективності системи економічної безпеки агропромислових підприємств із
застосуванням економіко-математичного моделювання являє собою досить ефективний інструмент
дослідження економічної безпеки підприємств.
Апробація на 9 агропромислових підприємствах за даними відкритої фінансової звітності 20052009 років [11] показала, що запропонований підхід дозволяє успішно виявляти абсолютний та
відносний вплив первинних чинників-симптомів на знайдену оптимальну оцінку показника,
розраховувати величину існуючих резервів росту економічної безпеки, а також отримувати надійну
інформацію про майбутній рівень економічної безпеки підприємств.
В подальшому доцільно розробити моделі економічної безпеки агропромислових підприємств
відповідно їх приналежності до сфер діяльності АПК (тваринництво, рослинництво та інші).
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Анотація
У статті розкрито практичні аспекти застосування економіко-математичного
моделювання при дослідженні ефективності системи економічної безпеки агропромислових
підприємств, а саме можливість застосування канонічного та регресійного методів. Автором
визначено складові чинники економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, запропоновано
модель оцінки ефективності системи економічної безпеки підприємств АПК.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, рівень економічної безпеки, модель,
канонічний аналіз, регресійний метод.
Аннотация
В статье автор раскрывает практические аспекты применения экономикоматематического моделирования при исследовании эффективности системы оценки
экономической безопасности агропромышленных предприятий, рассматривает возможность
применения каноничного и регрессионного методов. Автор определяет факторы экономической
безопасности сельскохозяйственных предприятий, предлагает модель оценки экономической
безопасности предприятий АПК.
Ключевые слова. Экономическая безопасность предприятия, уровень экономической
безопасности, модель, каноничный анализ, регрессионный метод.
Annotation
In article the author considers practical aspects of application of economic-mathematical modeling at
research of system effectiveness of an estimation of economic safety of the agricultural enterprises, is
considering the application of canonical and regression methods.. The author determines factors of
economic safety of agricultural enterprises, offers model of an estimation of economic safety of agricultural
enterprises.
Key words. Economic safety of the enterprise, level of economic safety, model, canonical analysis,
regression method.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: ЇЇ СУТЬ ТА ГЕНЕЗИС
Постановка проблеми. Вітчизняна і світова наука поки що не дали чіткого,
загальноприйнятого визначення поняттю “тіньова економіка”. На практиці для цього використовується
цілий перелік, взаємодоповнюючих та розкриваючих нові грані цього явища, характеристик:
прихована, несанкціонована, підпільна, неофіційна, нелегальна, необлікована, паралельна, друга,
сіра, чорна, деструктивна, фіктивна, кримінальна. Всі ці епітети свідчать про надзвичайну
різноманітність та багатофакторність тіньової економіки, а також про важливість подальшого її
дослідження та обґрунтування шляхів мінімізації її проявів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тіньову економіку досліджували у своїх працях
такі відомі вітчизняні вчені, як: М.Я. Азаров, В.І. Антипов, О.І. Барановський, З.С. Варналій,
С.Й. Кравчук, Ю.А. Коміссарчук, В.М. Попович, С.П. Позняков, В.А. Предборський; закордонні науковці:
І. Клямкін, В. Кулікова, Т. Корягіна, Л. Тимофєєв, М. Єгоров; Г. Гросман, А. Ділтон, В. Патрізі, Е. Фейг,
А. Френз, Ф. Шнайдер та ін. Однак на сьогоднішній день досліджувана проблема залишається ще
далеко не вирішеною, потребує подальшого вивчення, що підтверджує її актуальність.
Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні категорії “тіньова економіка”,
дослідженні її зародження та розвитку, визначенні основних причин зростання обсягів тіньової
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для детальнішого визначення цього негативного
явища дослідимо історію виникнення та розвитку тіньової економіки.
Тіньова економіка виникає разом із зародженням держави та товарного виробництва. Держава
примушувала її громадян виконувати закони, дотримуватись певних обмежень, платити податки,
звичайно це не могло подобатись тим, хто дійсно створював товар своєю працею: виникала спокуса
обманути державу в особі її чиновників. При натуральному господарстві продукт праці використовувся
для власного споживання, а себе обманювати не було сенсу.
Особливого розмаху набирає тіньова економіка коли товаром виступають речі, які по своїй
природі товарами бути не можуть: гроші, земля, люди. Адже вони не задовольняють споживчих
потреб та не є продуктом праці.
З появою перших грошей – з'явились фальшивомонетники, як тільки держава почала збирати
податки – природно виникло бажання не ділитись з державною казною заробленим доходом; з
оголошенням монополій на виробництво певних видів товарів чи надання послуг – з'явились
контрабандисти; зростаючий бюрократичний апарат породив корупцію в органах влади.
Різновиди тіньових економічних явищ зустрічаються ще в IV ст. до н.е. Автор “Артхашастри”
(політико-економічний трактат Стародавньої Індії), висвітлюючи теорію і практику управління
рабовласницькою державою, функції міністрів, радників, управителів провінцій та інших чиновників,
засвідчує: “Як не можна розпізнати, чи п'ють воду, плаваючі в ній риби, так само не можна визначити,
чи присвоюють майно, приставлені до справ чиновники” [1, с. 89].
Древньокитайський трактат “Спір про сіль і залізо” розповідає про масове підпільне виробництво
солі і заліза у відповідь на державну монополію на ці дефіцитні товари: “Казенна сіль брудна, хоч і
занадто дорога, а та, що продається таємно, – дешева й чиста. У селян та заможних міщан вона
користується великим попитом, і контрабандисти ледве встигають забезпечувати споживачів.
Прибутки від цієї контрабанди переходять до злочинців, сама ж держава продає сіль за високими
нормованими цінами все менше й менше, та все більше її залишається в коморах” [2, с. 124].
А найдавнішою формою організованої злочинності можна вважати, відомі із древньоєгипетських
папірусів, пограбування пірамід фараонів.
В античних та середньовікових державах Європи тіньова економіка розвивалась не активно.
Древньогрецькі філософи Ксенофонт, Платон, Демокріт, Аристотель були прибічниками натурального
господарства, такі економічні категорії як гроші, прибуток, капітал, відсоткова ставка ними вважались
несправедливими. Відсоток як форма доходу є вигодою за рахунок боржника, яку лихвар присвоїв і
тим самим збагатився, що є відображенням його гріховності, жадібності та скупості [3, с. 574-577].
Етична направленість економічної думки простежується і в працях усіх вчених Середньовіччя.
Основним інструментом регулювання економічних відносин було канонічне право. Згідно
християнській ідеології, економічні інтереси мають бути підпорядковані суспільному благу та спасінню
душі. Церква засуджувала як лихварство, так і частково торгівлю, хоча сама часто порушувала свої ж
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принципи. Держава також часто порушувала свої правила, особливо в сфері грошового обігу
(додаванням міді до золотих чи срібних монет, обточуванням золотих монет по краях) [4, с. 10-11].
Період первісного накопичення капіталу XV-XVIII ст. можна вважати часом розквіту кримінальної
економіки. Найбільші держави того часу активно брали участь у работоргівлі, вивозили багатства із
Латинської Америки, сприяли піратству.
Основоположники класичної політичної економіки Адам Сміт та Давид Рікардо вважали, що в
економіці не повинно бути проявів тіні: “невидима рука” ринку створює гармонію між підприємцями та
суспільством [3, с. 431].
Капіталізм остаточно оформився у суспільстві лише тоді, коли “протестантська етика” стала
підтримувати накопичення матеріальних благ у формі “чесного бізнесу”, що допускає конкуренцію, але
забороняє насилля. В цей час одні форми тіньового бізнесу держава узаконила (лихварство –
банківська діяльність), а з іншими – стала боротися ще наполегливіше (піратство, корупція) [5, с. 45].
Посилення державного регулювання економіки на початку ХХ ст. привело до формування
сучасних форм тіньової економічної діяльності. В 1939 р. американський вчений Е. Сатерленд
сформулював концепцію злочинності серед “людей у білих комірцях”. Згідно цієї концепції
протиправна діяльність є невід'ємною частиною повсякденного життя “великого бізнесу”.
Значний ріст зацікавленості тіньовою економікою спостерігався у 60-70 рр. ХХ ст. В цей період
американський економіст Гарі Беккер видав статтю “Злочин і покарання: економічний підхід” [6, с. 2690]. В цій статті автор вперше пропонує думку про те, що злочинці так само раціонально, як інші люди,
намагаються отримати максимум прибутку при мінімальних витратах. Ця стаття відкрила новий
економічний напрям досліджень в тіньових суспільних явищах. Проблемами тіньової економіки в цей
час займались такі визначні теоретики сучасної економіки як: М. Фрідмен (лауреат Нобелівської премії
1976 р.), Д. Стіглер (лауреат 1982 р.), Дж. М. Б'юкенен (лауреат 1986 р.) та інші.
Англійський соціолог Кейт Харт дав визначення неформальної зайнятості. Він виявив, що
більшість нижчих прошарків суспільства не мають ніякого відношення до офіційної економіки. Харт
вказував, що “різниця між формальними та неформальними можливостями доходу базується на
різниці між роботою за зарплату та самозайнятістю” [7, с. 148].
К. Харт виділив три групи доходів громадян:
- формальні доходи – заробітна плата та трансфери (пенсії, допомоги по безробіттю);
- законні неформальні доходи – від неофіційної зайнятості в сільському господарстві,
будівництві, транспорті, торгівлі, сфері надання послуг і від приватних трансферів (подарунків, боргів,
жебракування);
- незаконні неформальні доходи – від крадіжок, проституції, сутенерства, корупції, продажу
наркотиків, купівлі краденого [7, с. 149].
Фактично К. Харт своїм визначенням трьох видів доходів підвів інших науковців до визначення
трьох видів тіньової економіки: легальної (але не врахованої статистичними органами), прихованої та
кримінальної.
Американський економіст П. Гутман у 1977 р. заявив про існування тіньової економіки в США. Її
масштаби він оцінив у 10% валового національного продукту. Інший американський вчений Е. Файг у
1979 р. оцінив тіньову економіку у третину ВНП [7, с. 157-158].
Тіньова економіка була виявлена також і в соціалістичних країнах, зокрема Радянському Союзі.
Саме завдяки “мішечникам” вдалось прогодувати населення країни в роки громадянської війни. В
умовах деспотичного сталінського правління тіньова економіка не зникла, хоча стала надзвичайно
небезпечною. В роки хрущовської відлиги тіньова економіка стала відносно стійкою: процвітала
робота у вечірній час, розтрати і “спекуляція”, а також люди без офіційного місця роботи, які жили за
рахунок тіньової економіки. При Брежнєві тіньова діяльність була поширена у роздрібній та оптовій
торгівлі (дефіцитні та імпортні товари), сфері надання послуг (пошив одягу, ремонт автомобілів та
побутової техніки, медичне обслуговування). Тіньова економіка іноді породжувала справжню “мафію”,
яка часто перепліталась з партійними структурами.
У 1980-і роки американські вчені-економісти, які досліджували Радянський Союз, стали робити
висновки, що за ширмою тотальної плановості та регульованості фактично приховується змішана
економіка, в якій неформальний сектор відіграє не меншу роль, ніж офіційне виробництво [4, с. 17].
Насправді більшість тіньових відносин у соціалістичних країнах були такими лише з точки зору
соціалістичної ідеології (наприклад заборона на приватне підприємництво). За мірками ринкової
економіки – це була звичайна раціональна економічна діяльність.
Тіньова економіка в Україні – результат системної кризи економіки, що виникла через
невідповідність методів здійснення ринкових перетворень. Поширення тіньової економіки в Україні
відбулося на базі руйнації діючих розподільних відносин і побудови нових, які істотно порушили
усталений баланс інтересів суб'єктів економіки, паритетність розвитку окремих її сфер, мотивацію
ефективного господарювання [8].
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З початком ХХІ ст. тенденції тіньової економіки зароджені у ХХ ст. тільки підсилились.
Глобалізація стала характерною не лише для світової офіційної економіки, але й для неформального
її сектора. З'явилися структури тіньової економіки транснаціонального характеру.
За даними Міністерства економіки, рівень тіньового сектору економіки України за підсумками ІІ
кварталу 2009 р. становив 36% від офіційного ВВП [9].
Проведений аналіз історії виникнення і розвитку тіньової економіки та етапів її дослідження дає
можливість зробити висновки, що тіньова економіка властива всім економічним системам та всім
суспільним формаціям, а найбільший вклад у вивчення цього негативного явища внесли економічна
теорія, право та соціологія. Саме на цих трьох науках базуються всі теперішні погляди на тіньову
економіку та класифікацію її складових частин.
Розглянемо ж детальніше визначення вітчизняних та зарубіжних дослідників тіньової економіки,
узагальнимо їх, щоб виокремити об’єкт та предмет нашого дослідження.
У вітчизняній та зарубіжній науці сформувалось декілька теоретичних підходів до визначення
поняття “тіньова економіка”:
- юридичний (правовий);
- економічний;
- статистичний;
- соціологічний;
- комплексний.
Розглянемо детальніше кожен з них.
Юридичний (правовий) підхід. Головним критерієм віднесення до тіньової економіки є незаконний
характер діяльності, тобто поза межами офіційного законодавства. Білоруські вчені Дадалко В.А.,
Румянцева Е.Е., Пешко Д.А. визначають тіньову економіку як “сферу, в якій економічна діяльність
здійснюється поза рамками закону, тобто операції здійснюються без використання закону, правових норм і
формальних правил господарського життя”. Тіньова економіка, на їх думку, має три різновиди: неофіційну,
фіктивну і кримінальну економіки. Неофіційна економіка є здійсненням легальних видів діяльності,
пов'язаних з ухиленням від сплати податків. Фіктивна економіка пов'язана з приписками, спекулятивними
операціями, хабарництвом, торгівлею правами, привілеями і пільгами, а також іншими аспектами “пошуку
ренти”. Нарешті, кримінальна економіка включає діяльність, що безпосередньо порушує закон (в першу
чергу, Кримінальний і Цивільний кодекси). Всі ці три різновиди включаються в тіньову економіку саме тому,
що пов'язані так чи інакше з порушенням закону [10, с. 208-225].
Однак така класифікація нам вважається не переконливою, тому що в даному трактуванні
неможливо розмежувати фіктивну та кримінальну економіки (більшість вказаних вище видів фіктивної
економіки грубо порушують законодавство і можуть вважатися кримінальними злочинами).
Недоліками правового підходу є те, що не передбачається кількісне вимірювання обсягів
тіньової економіки, а також те, що в тіньову економіку включаються деякі злочини, що не є
економічними, але не враховуються значний обсяг формально дозволених, але негативних угод, а
також документально оформлені фіктивні операції та економічна діяльність домогосподарств.
Економічний підхід. Тіньова економіка визначається як виробництво приховане від податків.
Недоліком є те, що цей підхід не враховує діяльність підприємств, які не сплатили податки, але
зробили це в рамках закону (мінімізація податків), підприємств, які сплатили податки, але не подали
звіт в органи статистики, а також діяльність домогосподарств.
Статистичний підхід. Критерієм віднесення до тіньової економіки є неврахування
господарської діяльності органами статистики. Американський дослідник Е. Фейг під тіньовою
економікою розумів всю економічну діяльність, що через різні причини не враховується офіційною
статистикою, і, відповідно, не включається до складу ВВП [11, с. 419].
Е. Фейг виділяв дві основні складові тіньової економіки:
1. Легальна економічна діяльність, що неприхована, але й не оподаткована і не врахована
офіційною статистикою. Це виробнича діяльність у домашніх господарствах, надання послуг на
епізодичній основі (ремонт будівель власними силами, догляд за дітьми і т.д.). Цей сектор тіньової
економіки в багатьох наукових роботах отримав назву “неформальна економіка”.
2. Підпільна, свідомо протизаконна економічна діяльність. Сюди Е. Фейг відносив отримання
прихованих доходів, заборонені види економічної діяльності, нелегальне виробництво товарів чи
надання послуг, шахрайство, відмивання доходів злочинного походження, наркобізнес, проституцію,
торгівлю людьми, зброєю тощо) [12, с. 77].
Недоліками цього підходу є те, що в тіньову економіку не включаються економічні
правопорушення, що не впливають на обсяги ВВП, а також недосконала інформаційна база
статистичних розрахунків;
Соціологічний підхід. Характерною особливістю цього підходу є підвищена увага до соціальних
моментів, неекономічної мотивації, до соціального статусу учасників тіньової економіки. Основним
недоліком є обмеженість методологічного визначення суті тіньової економіки, а також обмеженість
інформаційної бази для точних розрахунків;
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Комплексний підхід об’єднує в собі всі розглянуті вище підходи. Наприклад, український вчений
Скворцов М.М. вважає, що тіньова економіка – це фактично не контрольоване суспільством
виробництво, розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей, тобто такі соціальноекономічні взаємини між окремими громадянами, соціальними групами щодо використання діючих
форм власності в корисливих особистих і групових інтересах, які приховуються від органів державного
управління і самоврядування, громадськості. Вона містить у собі всі невраховані, нерегламентовані,
відмінні від викладених у нормативних документах і правилах господарювання види економічної
діяльності. З економіко-правової точки зору це означає, що тіньова економіка охоплює не тільки
корисливі економічні злочини, але й незлочинні корисливі економічні правопорушення і правомірну,
але невраховану або непідконтрольну державі економічну діяльність [13, с. 34].
На думку професора В.М. Поповича, тіньова економіка – це такий стан розвитку кризових,
криміногенних процесів в економіці, коли доходи злочинного походження стали засобом скоєння нових,
нерідко більш небезпечних злочинів, а отримані за рахунок їх скоєння доходи перестали носити споживчий
характер, а трансформувались у базу відтворення незаконних капіталів і криміногенного потенціалу в усіх
сферах цивільно-правових, організаційно-регулятивних і суспільно-економічних відносин.
Недолік комплексного підходу в тому, що ряд прихованих процесів включаються у тіньову
економіку без методичного обґрунтування їх прямого чи непрямого статистичного обліку.
Значною частиною тіньової економіки є злочини і зловживання у зовнішньоекономічній сфері.
Послаблення державного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (фіктивні експортно-імпортні
операції, фіктивне спільне підприємництво) призвело до різкого відтоку капіталу, у тому числі й
кримінального, за кордон (пошук нових можливостей для відмивання грошей), і до одержання
незаслужених пільг в оподатковуванні. За деякими даними, “відплив” тіньового капіталу за кордон
утроє перевищує західні кредити, усі види допомоги, разом узяті [14, с. 4-5].
Висновки з проведеного дослідження. Основними причинами такого загрозливого стану
(зростання тіньової економіки) є: високе податкове навантаження і часті зміни в податковому
законодавстві; державна “зарегульованість” підприємництва; висока інфляція та нестійкість гривні;
криза платежів та брак коштів у підприємств; неефективна цінова політика; великі розміри економічної
злочинності; корупція державних чиновників, пов'язана з високим рівнем адміністративного
регулювання, що надає їм непотрібну свободу у прийнятті рішень на власний розсуд; відсутність
глибокого аналізу форм і методів тіньової економіки, властивих їй автономних механізмів
внутрішнього регулювання, кількісного і якісного моніторингу основних напрямків тіньової економіки і
джерел її існування й здійснення [15, с. 7]; безкарність діяльності кримінальних структур, інтеграція
організованої злочинності із суб'єктами економічної діяльності, пасивна згода держави на легалізацію
кримінальних авторитетів (і в тому числі – у суспільно-політичному житті); незахищеність громадян та
підприємств від зазіхань злочинних формувань і встановлення контролю за підприємницькою
діяльністю з боку цих структур; відсутність інвестиційної альтернативи тіньовим капіталам;
міждержавна інтеграція тіньового сектора і суб'єктів тіньової економічної діяльності; “келійність”
організації і проведення приватизації економічно перспективних об'єктів, ігнорування конкурентності й
доступності приватизації для легальних капіталів (і в тому числі – закордонних) і т.д. [16, с. 4-16].
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Анотація
У статті обґрунтована категорія “тіньова економіка”, висвітлена її сутнісна
характеристика, процес зародження та розвитку, визначені основні причини зростання обсягів
тіньової економіки.
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Аннотация
В статье исследована сущность теневой экономики, ее зарождение и развитие, определены
основные причины роста объемов теневой экономики.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
ПЕРЕХОДУ КРАЇН СВІТУ ДО МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття характеризується активним втручанням
людини у світ природи, антропогені зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі сприяють
виникненню глобальних катастроф й стають серйозною загрозою для існування майбутнього покоління.
Виникає потреба у переході людської цивілізації до нової, альтернативної моделі розвитку світу – моделі
сталого розвитку. Кожна країна світу зобов’язана розробити свій шлях переходу до сталого розвитку.
Процес становлення даної моделі в кожній країні відбуватиметься по-різному, враховуючи її сьогоднішній
стан; авторитет у світі; політичну ситуацію; географічне розташування; наявність корисних копалин та
природних ресурсів; стан та розвиток промисловості; перспективи розвитку науково-технічного потенціалу
країни; соціальну, економічну, екологічну, структурну політику в країні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковому світі створюється та реалізується
цілий ряд заходів по впровадженню в життя нового типу розвитку всесвіту, які в свою чергу включають
вдосконалення природоохоронного законодавства; формування єдиної, світової нормативно- правової
бази зі стійкого розвитку; коригування податкової системи; зниження енергоємності світової економіки;
побудову та удосконалення місцевих, регіональних, національних, міжнародних систем моніторингу,
контролю за методами впровадження моделі сталого розвитку; наукове опрацювання проблем із
практичного введення в життя моделі сталого розвитку, дослідження відмінностей між теоретичним
надбаннями та практичними результатами зі стійкого розвитку.
Вагомий внесок у визначені передумов переходу європейських країн до моделі сталого розвитку
було зроблено українськими вченими О.Г. Білорусом, І.І. Вітером, Ю.М. Мацейко, А.П. Садовенко та
вітчизняним науковцем С.А. Лісовським, який досліджував у своїх роботах готовність переходу до
стійкого розвитку без винятку в усіх країнах світу. Разом з тим зазначене питання є важливим і
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актуальним та потребує детального вивчення.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування власного погляду щодо визначення
стартових можливостей та передумов переходу країн світу до моделі сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі дослідження прийнято до уваги
наступні показники: природні ресурси країни; валовий внутрішній продукт (ВВП) у поточних цінах на
душу населення; зрушення у структурі ВВП за секторами національного господарства; викиди СО2
т/людину; щільність населення.
Важливу роль у міжнародному порівнянні країн відіграє такий показник, як ВВП на душу
населення. Згідно методики ООН, Валовий внутрішній продукт на одного жителя країни є
найважливішим соціально-економічним показником рівня розвитку будь-якої країни світу, тобто даний
показник дає можливість визначити рівень економічного розвитку країни. Вважається, що країни із
високим показником ВВП на душу населення, мають найвищий рівень добробуту. Використовуючи
даний показник як основу, для визначення стартових передумов переходу до сталого розвитку,
об’єднаємо країни світу у п’ять груп: перша група від 50 і більше 70 тис. дол. США – країни із
найсприятливішими передумовами переходу до сталого розвитку; друга від 30 до 50 тис. дол. США –
країни із сприятливими передумовами переходу до сталого розвитку; третя від 10 до 30 тис. дол. США
– країни із середніми передумовами переходу до сталого розвитку; четверта від 1 до 10 тис. дол. США
– країни із несприятливими передумовами переходу до сталого розвитку; п’ята група від 0 до 1 тисяч
дол. США – країни із дуже несприятливими передумовами переходу до сталого розвитку.
1. Перша група країн – це країни із найсприятливішими передумовами переходу до сталого
розвитку, до яких варто віднести: Ірландію, Данію, Кувейт, Норвегію, Об’єднанні Арабські Емірати та
Швейцарію. Характерною рисою цих країн є наявність ринкових відносин у економіці, високорозвинутий
рівень культури громадян, гарантований соціальний захист населення, високий рівень прав та свобод,
якісна та доступна освіта, медицина, високий рівень продуктивності праці та найвищі показники ВВП на
душу населення у світі – від 54260,08 до 79089,13 дол. на душу населення станом на 2009 р. Параметри
даного показника залежать від структури економіки, тобто від співвідношення її секторів та від природного
багатства країни. Крім того, прослідковується цікавий зв’язок – чим більша частка третинного сектору у
структурі економіки, тим більший показник ВВП на одну особу країни і тим менше антропогенне
навантаження на довкілля. Взагалі країни, у структурі яких переважає сектор послуг, відзначаються своїм
мінімальним антропогенним навантаженням на навколишнє середовище планети. Підтвердженням цього
є відносно невеликі показники викидів оксиду вуглецю у атмосферне повітря країн цієї групи, де даний
показник коливається у межах від 5,03 до 10,16 тонн на людину станом на 2007 р. Винятком у цій групі є
лише Кувейт та Об’єднані Арабські Емірати, на жаль, саме із території цих двох країн у атмосферу Землі
надходить найбільша частка злоякісних газів, котрі утворюють парниковий ефект. Так, частка викидів СО2
у Кувейті станом на 2007 р. склала – 32,32 т/людину, а в ОАЕ – 31,03 т/людину [8]. Великі викиди оксиду
вуглецю пов’язані із швидким розвитком нафтової та газової промисловості. Нафтовий сектор є основою
економічного розвитку даних країн, а доходи від нього є твердим підґрунтям стрімкого процвітання Кувейту
та Об’єднаних Арабських Еміратів. Слід зазначити, що такі високі показники викидів СО2 не залишаються
без уваги, уряди зазначених країн роблять усе можливе за для зменшення антропогенного тиску на
навколишнє середовище. Так, уряд Кувейту, для нейтралізації шкідливого впливу на екологічний стан
країни, намагається замінити використання у енергетиці нафти, як екологічно небезпечного енергоресурсу
на відносно безпечний природний газ. Діяльність уряду Об’єднаних Арабських Еміратів дещо інша, країна
активно налагоджує зв’язки з іноземними країнами для обміну високими технологіями та науковим
досвідом [2, с. 118-123; 166-168].
Загалом країни першої групи давно переступили доіндустріальний та індустріальний етап
розвитку та знаходяться на етапі постіндустріалізму, характерною рисою якого є переважаюча частка
сфери нематеріального виробництва у структурі народного господарства, величина якого коливається
у межах від 38% до 73% від ВВП країн [8].
2. Другою групою країн – є країни із сприятливими передумовами переходу до сталого
розвитку, до якої входять: країни Великої Сімки - Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США,
Франція, Японія; країни Нордичної групи – Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та країна яка
займає увесь материк Австралія.
Характерними рисами цієї групи є високий показник ВВП на душу населення, який коливається у
межах від 35083,65 дол. до 47916,90 дол. США, надто низька питома вага агропромислового сектору 0,07
– 5,80%, відносно невелика частка промислового сектору 20,47 – 32,80 % та висока питома вага
інформаційного сектору економіки 64,48 – 77,53 %, що є однією із головним умов переходу до сталого
розвитку.
Досліджуючи групу країн із сприятливими можливостями переходу до сталого розвитку,
особливу увагу привертає той факт, що економіка країн Італії та Франції, Ісландії та Швеції пройшла
етап екологізації, на що в свою чергу вказують мінімальні показники викиду оксиду вуглецю у
атмосферне повітря. Так у Ісландії на 2007 р. викиди СО2 склали 7,50 т/людину, у Швеції 5,38
т/людину, у Франції – 6 т/людину, у Італії – 7,68 т/людину [8].
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Взагалі, розглядаючи країни Нордичної групи, варто відмітити їх багатий природний світ.
Головною цінністю цих країн є ліси – «зелене золото». Крім того, велика кількість гірських річок та
гарячих термальних вод дає можливість країнам розвивати та широко використовувати альтернативні
джерела енергії. Головною особливістю цих каїн є невисокий, порівняно із іншими країнами цієї групи,
показник щільності населення, який коливається у межах від 3,2 до 22,5 жителів на 1 км2 станом на
2008 р. Для порівняння показник щільності населення у США у 2008 р. становив 33,2 особи на 1 км2.
Проте, розглядаючи успіхи цієї країни на світовому олімпі, про це й можна забути.
Сполучені Штати Америки мають один з найбільших показників ВВП на душу населення серед
країн другої групи. Станом на 2009 р. ВВП на душу населення Сполучених Штатів Америки становив
46436,40 дол., високі результати країни досягнуто за рахунок активного розвитку інформаційного
сектора економіки, питома вага якого склала 77,34% від ВВП країни на 2007 р. Та незважаючи на
високі показники, США знаходяться в дещо делікатному становищі.
Досягнувши практично найвищого рівня життя у світі, країна перетворилися на лідера по
виробництву відходів. Викиди оксиду вуглецю у атмосферне повітря у Сполучених Штатах Америки є
найвищими, і у 2007 р. вони склали 19,34 т/людину [8], хоча усі наукові сили країни були направлені на
їх зменшення. Проте, США є не тільки активним забруднювачем, а й могутнім рятівником. Вони стали
світовим лідером у виробництві, розробленні, застосуванні нової техніки та новітньої екологічної
технології зі зменшення забруднення навколишнього середовища планети.
Країна стала засновником нового ринку – ринку екологічних технологій, якій сприяє створенню
нових робочих місця, підвищити рівень економіки не завдаючи шкоди при цьому навколишньому
середовищу. Економіку Сполучених Штатів Америки намагається наздогнати «зверх індустріальна»
країна Японія.
Структурна перебудова у Японії розпочалася ще у 30-40-х роках [3, с. 236]. В цей період в країні
відбувається масове згортання матеріалоємних та енергоємних галузей з ціллю зменшити залежність
від імпортованого палива та сировини, ціна на які постійно змінюється. Основними факторами, які
змінили структуру економіки були освіта та наука.
На кінець 80-х та на початок 90-х років в країні формується особливе господарство, яке поєднує
у собі високі, ресурсо– та енергозберігаючі технології [4, с. 28]. Країна приділяє багато зусиль для
підвищення кваліфікації та перепідготовки працюючого персоналу. Слід зазначити, що максимальне
число зайнятих країни зосереджено у невиробничому секторі економіки [3, с. 300], виробництво
товарів та послуг якого зорієнтоване на високі міжнародні стандарти якості життя населення.
Японія плавно увійшла до групи країн із постіндустріальним типом розвитку за рахунок свого
потужного наукового комплексу. Швидкий розвиток наукоємних галузей та створення масштабних
наукових центрів зміцнило позиції країни на світовій арені.
Взагалі, економіка Японії мало чим відрізняється від країн Великої сімки та Скандинавської
групи. Проте, екологічні негаразди, з якими зіштовхнулася сьогодні ця країна, пригальмували
економічну машину її розвитку [5, с. 79-80]. Країна потребує негайного вирішення цілого ряду
екологічних проблем, котрі виникли із появою великої кількості землетрусів та цунамі. Постає
риторичне запитання: чи не обережна діяльність людини сприяла появі цього надзвичайного
масштабного лиха? Нейтралізувати ці негаразди можливо шляхом створення нової,
постіндустріально-екологічної моделі розвитку економіки, локомотивом становлення якої є сфера
послуг, що вдало формує ланцюжок із нових галузей економіки.
Дещо обділеними у даному дослідженні залишились такі країни, як Австралія та Канада.
Природно-ресурсний потенціал Австралії майже у 20 разів перевищує середньосвітовий показник.
Головне багатство країни – це її мінеральні ресурси. Сприятливі умови переходу до сталого розвитку
створюють великі площі малоосвоєних земель країни та її різноманітні ландшафти, до яких ледь
торкнулась рука людини. Австралія, як і Канада практично володіє усіма природними ресурсами світу.
Остання, у свою чергу має великі запаси водних ресурсів, а її річки багаті на гідроенергію. Більша
половина території Канади вкрита лісами [7, с. 181, 307]. Не можливо не звернути свою увагу на
низький, навіть можна сказати найнижчий показник щільності населення у світі. За даними
Федерального статистичного бюро Німеччини щільність населення на 2008 р. у Канаді становила – 3,7
2
2
2
особи/км , в Австралії 2,8 особи/км , інакше кажучи на один км припадає усього 3-4 людини.
Визначаючи готовність країн до переходу до сталого розвитку, важливо також розглянути
кількість викидів СО2, отож цей показник у Канаді на 2007 р. становив 16,89 т/людину, а в Австралії
17,74 т/людини. Опираючись на дані вище згаданого Федерального статистичного бюро Німеччини та
співставлячи дані, слід відзначити високі показники ВВП на душу населення. Так, показник ВВП на
душу населення у Канаді на 2009 р. становив 39599,02 дол., а в Австралії – 42278,74 дол. [8].
3. Третьою групою – групою із середніми передумовами переходу до сталого розвитку є:
Нова Зеландія, країни Балтії – Естонія, Латвія, Литва, деякі країни Південної Європи – Греція,
Словенія, Португалія, Хорватія, країни Центральної Європи – Польща, Словаччина, Угорщина,Чехія.
Країни даної групи відрізняються одна від одної за рівнем розвитку, густотою населення, станом та
наявністю ресурсів природи, рівнем антропогенного навантаження на природне середовище. Проте усіх їх
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поєднують одне – це схожі можливості переходу до моделі нового розвитку, моделі стійкого розвитку.
Всі ці країни володіють висококваліфікованими трудовими ресурсами, мають низький приріст
населення. Характерним для цих країн є високий рівень використання сільськогосподарських угідь
(первинний сектор економіки складає 2,28-6,76% від ВВП [8]). Хоча цей високий рівень досягнуто значною
мірою за рахунок надмірного рівня хімізації сільськогосподарського виробництва, що призводить до
інтенсивного забруднення території поверхневих та підземних вод. Протягом тривалого періоду ці країни
розвивались на основі екстенсивного підходу до використання власного природного потенціалу.
Сьогодні основною умовою переходу країн цієї групи до сталого розвитку є максимальне
використання їх економічного, наукового, технологічного, інформаційного потенціалу для
забезпечення зниження загального рівня антропогенного навантаження на територію, зменшення
масштабів споживання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища
[6, с. 33]. Це в свою чергу не тільки дасть можливість перейти до моделі сталого розвитку, але й
наздогнати постіндустріальні країни попередньої групи, хоча деякі країни впритул наблизили до них,
про що свідчить показник соціально-економічного розвитку країн третьої групи –11141,00 - 29 240,05
дол. на одного жителя країни станом на 2009 р.
Варто також зазначити, що бажаний процес реструктуризації у цих країнах уже розпочато
(з’являються нові галузі економіки, використовуються передові технології), на що вказує переважаюча
частка сектора послуг у структурі народного господарства країн – 61-77% від ВВП країн [8].
4. Четвертою групою – є група країн із несприятливими можливостями переходу до сталого
розвитку, до якої слід віднести країни Південно-Східної Європи – Болгарію, Румунію, Туреччину, країну
Східної Європи – Україну, країну Південної Америки – Бразилію, країну Центральної Америки – Мексику,
країну Південної Азії – Індію, Південно-Східні країни Азії – Індонезію та Філіппіни, країни Східної Азії –
Китай, Росію, Південно-Африканську Республіку, що знаходиться на Півдні Африканського континенту.
Серед країн зазначеної групи варто виділити Росію, Південно-Африканську Республіку та країни
Латиноамериканської Америки – Бразилію та Мексику. Спільним для цих країн є великі запаси природних
ресурсів, надто природомісткий характер виробництва, відносно невелика щільність населення від 8 до 55
осіб на 1 км2 та високі показники Валового внутрішнього продукту на душу населення. Станом на 2009 р.
ВВП на одного жителя Бразилії становив 8114,12 дол., Мексики – 8143,83 дол., ПАР – 579849 дол. Проте
найвища величина соціально-економічного показника ВВП на душу населення серед країн четвертої групи
простежується лише у Російські Федерації. Станом на 2009 р. величина показника становила 8676,25 дол.
на одного жителя Росії. Країна також володіє найменшим показник щільності населення, на 1 км2 припадає
8-9 жителів, та найвищим показник викиду оксиду вуглецю у атмосферне повітря планети, величина якого
на 2007 р. становила 10,81 тонн на людину [8].
Хоча з поміж країн даної групи Росія володіє найбільшими високотехнологічними, навіть можна
сказати світовими розробками та висококваліфікованими, професійними, трудовими кадрами, країна не в
змозі зменшити кількість викидів СО2 у повітря, це в свою чергу пов’язано із великою часткою основних
фондів країни, що не відповідає екологічним стандартам та нормам. Разом з тим Росія володіє
найкрупнішими у світі природними екосистемами, близько 8 млн. км2 є прихованим резервом для стійкого
розвитку біосфери [1, с. 7]. Послідовне відродження природних екосистем до бажаного, гарантованого
довкіллю рівня стабільності, непорушності і є однією з умов переходу до моделі сталого розвитку.
Інші ж країни цієї групи – це країни; які перебувають у стані трансформації; із перехідною
економікою; які не в змозі рухатись у напрямку ринкової економіки; котрі надзвичайно сильно
потерпіли від територіальних та політичних конфліктів; які знаходяться на аграрно-індустріальному
етапі розвитку, на що у свою чергу вказує незначна частка нематеріальної сфери виробництва у
структурі національного господарства – 38,07 - 66,88 % від ВВП. Проте ці країни готові до
кардинальних змін, суспільство усвідомлює їх важливість та необхідність, але їм заважає своя ж
інертність, неорганізованість, немобільність та неефективні і примітивні методи державного правління.
Така характеристика повністю віддзеркалює економічну ситуацію, що склалася в Україні.
Україна за своїм економічним розвитком знаходиться між Індіє та Китаєм, на що в свою чергу
вказує показник ВВП на душу населення. Станом на 2009 р. ВВП на душу населення країни становило
усього 2467,92 дол., що на 1275,89 дол. менше ВВП на одного жителя Китаю і на 1336,91 більше ВВП
на одну особу Індії. Економіка України носить аграрно-індустріальний характер, на це в свою чергу
вказує структура народного господарства країни, в якій первинний сектор економіки складає 9,80% від
ВВП країни 2009 р., вторинний сектор – найбільший сектор у структурі у економіці України становить –
52,13%, а третинний сектор, усього 38,07% від ВВП країни 2009 р.
Головними проблемами, що перешкоджають перейти цим країнам до сталого розвитку є
бідність, вкрай низький рівень забезпечення населення життєво необхідними благами і ресурсами,
низький рівень соціально-економічного розвитку (станом на 2009 р. показник ВВП на душу населення
становив 1134,01 - 8676,25 дол.) та висока природоємність економіки, екстенсивний характер
господарства, в тому числі сільськогосподарського виробництва (частка первинного сектора економіки
даної групи коливається від 3,03% до 17,12% від ВВП країни 2009 р. [8]), що зумовлює негативний
вплив на всі компоненти навколишнього природного середовища.
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5. І на кінець, п’ята, остання група країн – країн із найнесприятливими, навіть можна сказати
відсутніми стартовими можливостями переходу до сталого розвитку. До цієї групи слід віднести
країну Південної Азії – Афганістан, країни Центральної Азії - Киргизію і Таджикистан, країну Східної
Африки – Ефіопію, країни Центральної Африки – Чад та Демократичну Республіку Конго. Очевидним є
те, що до цієї групи входять найбідніші африканські та азіатські країни, економіка яких знаходиться у
стані занепаду, на що в свою чергу вказують найнижчі показники ВВП на душу населення у світі,
величина яких коливається у межах від 163,27 до 860,24 дол. станом на 2009 р. Ці занедбані країни
становлять найбільшу загрозу світу. В них постійно відбуваються соціальні, етнічні, релігійні
конфлікти, спалахують епідемії, виникають найнебезпечніші хвороби у світі. Вони знаходяться на
доіндустріальному етапі розвитку, на що вказує найменша частка сфери послуг у структурі народного
господарства, величина якого коливається від 33,05% до 53,91% від ВВП країн станом на 2009 р. [8].
Висновки з проведеного дослідження. Проведене групування країн дає можливість поновому подивитись на усю складність глобального переходу до моделі стійкого розвитку. Варто
відзначити, що запропонований поділ країн світу є не остаточний. Зі зміною внутрішньогосподарських
пропорцій у структурі національного господарства та величини соціально-економічного показника ВВП
на душу населення може змінюватись. Дане дослідження потребує копіткого та постійного оновлення.
Очевидно, що не усі країни світу мають потрібні можливості для становлення моделі сталого
розвитку, саме у цьому полягає й уся складність переходу суспільства до стійкого розвитку, становлення
якого можливе лише за умови системної, глобальної зміни структури народного господарства, у напрямку
постіндустріалізму, в якому наука, знання та інформація здатні творити чудеса.
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Анотація
У статті здійснено спробу виявити стартові можливості та передумови переходу країн
світу до сталого розвитку. На основі основних соціально-економічних та екологічних показників
сформовано декілька груп країн, які мають різні стартові можливості для переходу до моделі
сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, структура національного господарства, ВВП на душу
населення, викиди СО2, щільність населення.
Аннотация
В статье предпринята попытка выявить стартовые возможности и предпосылки стран
мира к устойчивому развитию. На основе социально-экономических и экологических показателей
сформировано несколько групп стран, имеющих разные стартовые возможности задля перехода к
модели устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, структура народного
хозяйства, ВВП на душу населения, выбросы СО2, плотность населения.
Annotation
The article tries to investigate the starting conditions and prerequisites of transition countries to
sustainable development. On the basis of socio- and environmental (indices formed several groups of
countries with different starting conditions for the transition to a model of sustainable development.
Key word: sustainable development, the structure of the economy, the GDP per capita, CO2
emissions, population density.
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УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКОВАНИМ РИЗИКОМ
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Ризик є невід’ємною частиною усіх економічних процесів. Він може
мати різний за масштабом вплив на окремі підприємства. Однак не існує такого підприємства, якому б
не загрожував ризик. Явище ризику виникає з факту відсутності у відповідний час потрібної інформації
або її неточності. Надмір інформації теж може призводити до непевності і хаосу у прийнятті рішень. З
іншого боку, ризик має різноманітні джерела походження, різний вплив і можливі наслідки. Тому
доречно говорити про окремі види ризиків, як наприклад, валютний, кредитний, екологічний тощо. При
цьому кожне підприємство підлягає впливу різних видів ризику одночасно. Врахуван-ня усіх видів
ризиків при розробці стратегій управління підприємством є головним завданням ризик-менеджерів, в
тому числі на підприємствах газової промисловості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми впливу ризиків на різні галузі
народного господарства стали предметом наукових досліджень багатьох вчених. Зокрема, Дядюк М.А.
[1] і Юсипович О.І. [2] досліджували – вплив ризиків на діяльність підприємств у галузі торгівлі;
Журавель К.В. [3] – на залізничному транспорті; Коць О.О. [4] – на промислових підприємствах;
Ничипорук О.Ю. [5] і Покотилова В.І. [6] – в агропромисловому секторі; Тесак О.В. [7] – на
машинобудівних підприємствах; Soliński B. – у секторі відновлю-вальної енергетики [8];
Свешнікова М.С. [9] – у банківських установах. Натомість вплив ризиків на діяльність підприємств
газового сектора вітчиз-няної економіки, на нашу думку, досліджений недостатньо.
Постановка завдання. Метою роботи є доведення того, що управління диверсифікованим
ризиком становить основу ефективного управління ризиками, особливо на підприємствах газової
промисловості, які відіграють стратегічну роль в економіці нашої держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Газовий ринок кожної держави є частиною
паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), в який окрім газового ринку входять ринки нафти, вугілля та
електричної енергії. Стан ПЕК визначає рівень енергетичної безпеки країни, від якої залежить її
політична та економічна незалежність. Це стосується як країн з розвинутою економікою, так і тих, які
знаходяться на етапі розвитку. Іншим аспектом цієї проблеми є входження національних економік до
світового економічного співтовариства, що вимагає інтеграції зі світовим економічним
співтовариством. Безпека постачання природного газу залежить від багатьох чинників. Зокрема на її
рівень мають значний вплив:
• рівень диверсифікації джерел постачання природного газу до країни;
• доступна місткість вітчизняних газосховищ;
• технічний стан і функціональність дистрибуційних мереж і систем пере-дачі природного газу;
• державний контроль над питанням власності інфраструктури газотранс-портної системи;
• якість нормативно-правової бази, яка регулює функціонування газового сектора національних
економік. Ця база визначає рівень енергетичної безпеки держави, в тому числі антикризових
механізмів та процедур;
• політика і досвід найбільш розвинених країн світу в напрямку досягнення внутрішньої
енергетичної безпеки.
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Наша країна знаходиться на перехресті нафтогазових потоків Євразійсь-кого континенту. Її
система магістральних газопроводів створювалася протягом 60 років і на сьогодні є однією із
найбільших у Європі, займаючи друге місце після газотранспортної системи Російської Федерації. На
сьогодні газотранс-портна система налічує 39.8 тис. км газопроводів різного рівня призначення та
продуктивності, 74 компресорні станції, 1437 газорозподільних станцій, 13 під-земних сховищ газу та
інші об’єкти інфраструктури, які забезпечують безпере-бійне та ефективне функціонування цієї
системи. Пропускна спроможність системи на вході становить 290 млрд. куб м. газу на рік, а на виході
– 175 млрд. куб м. газу на рік. Одночасно наша економіка залишається енергозалежною від поставок
імпортних енергоресурсів, передусім, нафти і газу. З цього випливає особливість функціонування та
розвитку вітчизняної газової галузі, а також ролі нашої держави на міжнародному енергетичному
ринку. З одного боку, Україна має потужну інфраструктуру транспортування газу у європейські краї-ни,
а з другого, її економіка залежить від закордонних постачальників природ-них вуглеводнів, оскільки
власними ресурсами вона забезпечена недостатньо.
Відомо, що до джерел енергії належать традиційні (вичерпні) та відновлювальні джерела. До
традиційних належать нафта, вугілля, природний газ; до відновлювальних, які інколи називають
нетрадиційними або альтернативними, – сонячна, вітрова, геотермальна енергія, енергія водотоків,
приливів і морських хвиль, біомаси (органічні речовини рослинного і тваринного походження), а також
тверді і рідкі відходи, низько потенціальне тепло повітря, води та землі [10; 11]. Однак, структура
споживання первинної енергії в Україні у 2010 р. показує, що на природний газ у нас припадає 38%
загального споживання первинної енергії (рис. 1).

нафта - 19%

2010

вугілля - 28%
газ - 38%
атомна енергія та
інші - 15%
Рис. 1. Структура споживання первинної енергії в Україні у 2010 р.
Джерело: власна розробка на основі даних [12]
Хоча частка газу у загальносвітовому споживанні у 2006 р. становила лише 20.5 % (рис. 2),
проте прогнози щодо споживання цього вуглеводневого ресурсу до 2030 року, наприклад, в країнах
Євросоюзу показують значне зростання споживання, з 17.9% до 25.7% (табл. 1).

Нафта - 34.4%

2006

Вугілля - 26%
Газ - 20.5%
ВПВ - 10.1%
Гідро - 2.2%
Атомна - 6.2%
Інші - 0.6%

11 741 Mtoe

Рис. 2. Частки окремих видів первинних енергоресурсів
у загальносвітовому споживанні у 2006 р.
Джерело: власна розробка на основі даних [13]
В Україні, після значного спадання споживання газу, після отримання незалежності нашою
державою, в останні роки спостерігається в міру стабільна ситуація (табл. 2).
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Таблиця 1
Частка використання в ЄС первинних джерел енергії у 1990-2030 рр.
Джерело енергії / роки
Тверде паливо ( %)
Нафта ( %)
Газ ( %)
Атомна енергія ( %)
Поновлювані джерела енергії (%)

1990
27.3
37.9
17.9
12.3
4.5

2000
18.8
38.0
23.0
14.2
5.9

2005
17.7
36.7
24.6
14.2
5.9

2010
17.2
36.4
24.9
13.2
8.2

2020
17.4
35.7
25.7
11.3
10.0

2030
16.7
35.3
25.7
10.3
11.8

Джерело: [14, с.13]
Таблиця 2
Обсяги споживання природного газу в Україні (млрд. куб. м)
Рік/обсяг
Всього
в т.ч. населенням та
компобутом

1991
118.1

1992
113.4

1993
102.8

1994
92.4

1995
85.4

24.3

26.6

30.2

30.7

31.9

1996
86.0

1997
81.2

1998
75.6

31.3

28.3

33.0

Продовження таблиці 2
1999
2000
2001
2002
2003
2004
75.7
73.4
70.5
69.8
76.3
75.8
30.3
27.5
29.7
31.5
34.3
33.1
Джерело: власна розробка на основі даних [12]

2005
76.4
34.1

2006
73.9
34.2

2007
69.8
29.7

2008
66.3
29.6

2009
51.9
28.9

2010
57.6
29.2

Проведені дослідження на ринку природного газу дають підстави стверджувати, що у найближчі
десятиліття природний газ й надалі відіграватиме ключову роль у світовому споживанні
енергоресурсів. Однак, так важливій галузі народного господарства загрожує цілий ряд ризиків.
Ризики виникають з факту прийняття, невчасного прийняття або неприйняття правильних
рішень, які стосуються майбутнього. Фізична або юридична особа, яка здійснює диверсифіковану
діяльність, не може мати впевненості щодо її наслідків. Діяльність в умовах ризику, зважаючи на
непередбачуване майбутнє, означає прийняття рішень в ситуації відсутності повної інформації.
Досягнення визначеної мети є можливим, але не є певним. Зовнішні фактори, які впливають на
діяльність ринкових суб’єктів, спричиняють появу стану невпевненості щодо їх майбутнього.
Добре відомо, що на підприємство може мати вплив ризики різного спрямування. Тому
вирішальне значення для комплексного управління підпри-ємством матиме визначення того, який
вплив на майно підприємства та його діяльність матиме диверсифікований ризик. Тому теорія
управління ризиком – це логічна, впорядкована і цілісна теорія, котра розглядає способи управління
диверсифікованим ризиком.
Слід зазначити, що управління ризиком називають також ризик-менедж-ментом. Однак останнє
поняття є значно ширшим, оскільки під цією назвою розуміють інтегроване управління
диверсифікованим ризиком. Дослідження диверсифікованого ризику ґрунтується на багатьох
джерелах й охоплює різні сфери суспільного життя. З цього приводу диверсифікувалися дослідницькі
стратегії, а також почали застосовуватися інші методи досліджень. Такий багатогранний підхід до
явища ризику призвів до появи значної кількості визначень ризику, котрі у різний спосіб показують
процес утворення ризику, описують його сутність та характерні риси, оцінюють і управляють ним. На
сьогодні не існує загальноприйнятого визначення категорії ризику. Однак науковці, які вивчають це
складне і одночасно захоплююче явище у різних сферах людської діяльності, основну увагу
приділяють економічному ризику.
Ризику як економічному явищу притаманні такі ознаки [15, с. 24]:
a) ризик призводить як до негативних, так і позитивних результатів;
b) ризик – це категорія імовірнісна. Він може мати місце або ні. Ця характеристика ризику є
принциповою. Заздалегідь визначені і кількісно оцінені господарські ситуації не вважаються на певний
момент ризикованими;
c) ризик може мати місце лише в процесі здійснення господарських операцій.
Отже, ризик може принести як негативні, так і позитивні наслідки. Однак ризик-менеджерів
більше цікавить перший випадок, який може призвести до несподіваних фінансових втрат (або/і
витрат), внаслідок чого може з’явитися загроза втрати ліквідності або навіть банкрутства
підприємства. Іншим аспектом ризику є необхідність швидкої реакції з боку менеджерів на появу
ризикової ситуації, тобто негайного прийняття рішень, пристосованих до нових реалій життя.
Відомо, що кожен господарюючий суб’єкт знаходиться під впливом зовнішнього середовища, у
якому він повинен функціонувати, а значить підтримувати більш чи менш тісні зв’язки або просто
зважати на вплив його елементів. Тому важливим елементом системи менеджменту на підприємстві є
управління ризиками. Загальну схему управління диверсифікованим ризиком на підприємствах можна
зілюструвати наступним чином (рис. 3).
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1. Ідентифікація усіх видів
ризику, притаманних
діяльності підприємства

8. Контроль отриманих
результатів

7. Моніторинг контрольних
показників ризику

2. Визначення контрольних
показників ризику

Диверсифікований ризик

6. Застосування
розроблених стратегій
управління ризиком

3. Вибір методів оцінювання
ризиків

4. Прогнозування
поведінки показників
ризику

5. Розробка стратегій
управління ризиком

Рис. 3. Загальна схема управління диверсифікованим ризиком
Джерело: власна розробка
Проте на кожному підприємстві повинні розроблятися більш детальні плани управління
окремими видами ризиків, які необхідно об’єднувати в один інтегрований план управління
диверсифікованим ризиком. Етапи управління кожного з видів ризику необхідно поділити на етапи,
зокрема, такий план може містити наступні етапи: ідентифікація ризику з системою раннього
попередження; аналізування проявів даного виду ризику; формулювання варіантів розв’язання
проблеми, пов’язаної з даним видом ризику; оцінювання випливу даного виду ризику на діяльність
конкретного підприємства; прийняття рішень щодо дій по відношенню до даного виду ризику, а також
здійснення контролю, моніторингу та оцінювання виконаних дій.
Вивчення звітів про діяльність підприємств газової галузі дало змогу виокремити ті види ризиків,
які можуть мати негативний вплив на їхню діяльність, а саме: валютний, відсотковий, кредитний,
ринковий (ціновий), інвестиційний, ризик ліквідності, технічний, політичний, операційний, виробничий,
погодний та екологічний. Розрахунки показали, що особливо негативний вплив на фінансові показники
має валютний ризик, оскільки значна частина газу, що споживається в Україні, походить з імпорту.
Іншим видом ризику, який має значний вплив на діяльність підприємств цієї галузі є відсотковий ризик,
пов’язаний з двома емісіями облігацій, проведеними НАК «Нафтогаз України» [16; 17].
Таким чином, система управління ризиками на підприємстві газової промисловості повинна
передбачати комплекс дій, скерованих на:
• виявлення усіх видів ризиків, які йому загрожують;
• визначення допустимого рівня для кожного з видів ризику;
• встановлення допустимого рівня для випадку впливу декількох ризиків одночасно;
• розроблення системи заходів щодо зниження втрат або їх уникнення по кожному виду ризику;
• опрацювання комплексної програми управління диверсифікованим ризиком, тобто усіма
ризиками одночасно;
• включення розробленої програми у загальну систему управління підприємством.
Висновки з проведеного дослідження. На підприємство може мати вплив цілий комплекс
ризиків різного спрямування. Вирішальне значення для комплексного управління підприємством має
визначення того, який вплив на майно підприємства та його діяльність матиме диверсифікований
ризик. Звідси випливає, що теорія управління ризиком – це логічна, впорядкована і цілісна теорія,
котра розглядає способи управління диверсифікованим ризиком. Поняття управління ризиком
передбачає реалізацію політики, пов’язаної з ризиком у різних сферах діяльності підприємства і
охоплює не тільки ризик у сенсі страхування (тобто небезпеки втрати чогось), але й також як шанс
отримання вигоди (користі, прибутку) від здійснення діяльності. Тому по відношенню до управління
економічним ризиком можна стверджувати, що основною метою процесу управління є покращення
фінансових результатів підприємства та забезпечення таких умов, щоб воно не зазнавало більших
втрат, ніж передбачувані.
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Анотація
У статті проведено аналіз споживання природного газу в Україні та у світі. Визначено
важливість газової галузі для економіки і ризики, які загрожують стабільності функціонування її
підприємств. Запропоновано поетапну схему управління диверсифікованим ризиком.
Ключові слова: газова галузь, споживання енергетичних ресурсів, управління ризиком,
диверсифікований ризик.
Аннотация
В статье проведен анализ потребления природного газа в Украине и в мире. Определена
важность газовой отрасли для экономики и риски, которые угрожают стабильности
функционирования
ее
предприятий.
Предложено
поэтапную
схему
управления
диверсифицированным риском.
Ключевые слова: газовая отрасль, потребление энергетических ресурсов, управление
риском, диверсифицированный риск.
Annotation
This article presents the analysis of natural gas consumption in Ukraine and the world. Detected the
importance of the gas sector for the economy and the risks that threaten the stability of the operation of its
businesses. Proposed the phased scheme management of diversification risk .
Key words: gas branch, consumption of power resources, risk-management, diversification risk.
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ
Постановка проблеми. Ефективне функціонування вітчизняних підприємств базується на
формуванні та розвитку потенціалу персоналу підприємства, в основі якого лежить потенціал окремої
людини та її вміння пристосуватися до зміни умов навколишнього середовища. В процесі управління
персоналом вагомого значення набуває адаптація працівників, пов’язана із зміною: умов праці,
колективу, професії, виду діяльності. Результати проходження адаптації впливають на формування
відношення персоналу до роботи, що в свою чергу позначається на продуктивності праці працівника
та ефективності його роботи.
Для результативного управління процесом адаптації необхідні заходи, що полегшують процес
проходження пристосування працівників до нових умов праці, скорочують терміни адаптації та
запобігають виникненню негативних її наслідків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із ключових факторів розвитку персоналу
підприємства є швидкість та успішність адаптації працівників. Ефективному вирішенню завдань
пристосування персоналу до сучасних умов виробничої діяльності сприяють наукові дослідження
вітчизняних і зарубіжних вчених. Сучасний стан проблеми управління адаптацією персоналу
характеризують роботи українських науковців: Л. Балабанової, М. Виноградського, А. Виноградської,
В. Воронкової, О. Крушельницької, Д. Мельничука, Ю. Палехи, В. Савченка, Ф. Хміля, О. Шканової,
В. Шкурко. Серед російських дослідників, які вивчають рівень розвитку адаптації персоналу, слід
виділити роботи В. Дятлова, А. Карякина, Е. Маслова, В. Травина, Г. Щёкина.
Водночас, варто зазначити про відсутність комплексного дослідження проблеми процесу
управління адаптацією персоналу на сучасному етапі, що зумовлює актуальність даної проблематики і
вимагає розширення кола питань дослідження в умовах розвитку вітчизняної економіки.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення процесу управління адаптацією
персоналу, дослідження чинників впливу на адаптацію та визначення основних показників успішного
управління адаптацією.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- вивчити сутність процесу управління адаптацією персоналу в сучасному ринковому
середовищі;
- дослідити чинники, що впливають на пристосування працівників до змісту та вимог праці;
- розробити рекомендації щодо ефективного управління процесом адаптації персоналу на
основі визначення показників успішної адаптації.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах трансформації економіки України для
забезпечення ефективного функціонування підприємства необхідно значну увагу приділяти процесу
управління адаптацією персоналу. Зміна місця роботи чи посади передбачає проходження
працівником адаптації до нової ситуації.
В широкому розумінні адаптація – це процес пристосування працівника до умов зовнішнього і
внутрішнього середовища [5, с. 98]. Сьогодні науковці визначають адаптацію персоналу як процес
пристосування або зміни власної поведінки працівника до нових професійних, соціальних або
економічних умов праці [2; 4; 6]. Причини зміни виду діяльності досить різноманітні і вони вимагають
певної поведінки людини відповідно до нових умов праці. Виділяють два напрямки адаптації:
– первинний – пристосування молодих співробітників, які не мають професійного досвіду
роботи;
– вторинний – пристосування працівників при переході на нові робочі місця, посади, об’єкти [1;
3; 4; 6; 10].
В процесі адаптації кожен працівник на підприємстві проходить такі етапи адаптації [6, с. 102; 8,
с. 38]:
– ознайомлення (загальне ознайомлення із новими вимогами до роботи та організаційною
культурою);
– взаємовизнання (оцінка працівником і колективом один одного, засвоєння стереотипів
підприємства);
– поступова інтеграція (сприйняття особистістю культури організації та пристосування до умов
праці);
– ідентифікація (узагальнення особистих цілей із цілями колективу).
Адаптація персоналу залежить від умов функціонування підприємства. Тому розрізняють такі
види адаптації [7; 9; 10]:
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– виробнича, яка полягає у використання виробничих і організаційних форм і методів
організування праці для набуття нових, необхідних трудових навиків. Виробничу адаптацію
розрізняють за видами пристосування: професійна, соціально-психологічна, організаційна.
– позавиробнича визначає вплив соціальних факторів на фізичний та емоційний стан
працівників Соціальна адаптація – це адаптація до сфери дозвілля та адаптація до матеріальнопобутової сфери.
На процес адаптації впливають такі чинники: характер та зміст праці в конкретній професії,
рівень організування та умов праці, норми взаємовідносин в колективі, система організування праці,
організаційна структура підприємства, професійна структура колективу, розміри заробітної плати, стан
виробничої і технологічної дисципліни, ступінь готовності робочого місця до трудового процесу,
правила трудового розпорядку, способи розподілу і можливості отримання житла, місця в дитячому
садку, форми спілкування в позавиробничий час, наявність баз відпочинку, поліклініки тощо [9, с. 221].
Результати проходження адаптації впливають на формування ставлення працівника до праці,
колективу, визнання встановлених правил роботи. Від цього буде залежати психологічний стан
людини, що в значній мірі впливає на ефективність праці. Для того, щоб процес адаптації проходив
якомога швидше і успішніше як для підприємства, так і для персоналу доцільно приділяти значну увагу
управлінню виробничою адаптацією.
Управління процесом адаптації – це активний вплив на фактори, що визначають її хід, терміни,
зниження несприятливих наслідків тощо [5, с. 100].
На нашу думку, основні умови успішної виробничої адаптації персоналу полягають у такому:
– якісний рівень роботи з професійної орієнтації потенційних співробітників;
– об'єктивність ділової оцінки персоналу;
– наявність організаційного механізму управління процесом адаптації;
– престиж і привабливість професії і т.п.
Успішна виробнича адаптація персоналу, що сприяє досягненню бажаних результатів процесу
адаптації характеризується:
– нормальною тривалість процесу адаптації;
– задоволеністю працею працівником;
– виконанням працівником вимог щодо нових умов праці;
– позитивним психофізіологічним станом персоналу;
– визнанням колективом соціальної ролі співробітника, що адаптується.
При визначенні ефективності управління виробничою адаптацією персоналу доцільно
використовуватися певні кількісні показники, які характеризують окремі сторони виробничої адаптації.
Для результативного управління адаптацією працівника нами виділено найбільш вагомі показники
оцінки успішної адаптації:
– психофізіологічні (зміст і умови праці, особисті психофізіологічні характеристики працівників,
рівень фізичного навантаження, інтенсивність виробничих процесів);
–професійні (повне і успішне оволодіння професією, виробничий досвід і відношення до роботи,
рівень освіти, можливість підвищення кваліфікації, професійна стійкість);
–соціально-психологічні (рівень психологічної задоволеності виробничим середовищем в
цілому, соціально-психологічний клімат у колективі, взаємовідносини з адміністрацією і з колегами по
роботі);
–організаційні (умови організування праці, організаційна структура підприємства, рівень
трудової дисципліни);
–економічні (якісне виготовлення продукції, задоволеність розміром заробітної плати, система
матеріального і морального стимулювання).
Висновки з проведеного дослідження. Отже, адаптація працівників підприємства до нових
умов праці є важливим елементом процесу управління персоналу. Успішна адаптація персоналу
сприятиме економії витрат на пошук нових працівників, скороченню плинності кадрів, розвитку
персоналу, задоволеністю працівників роботою та формуватиме позитивне відношення до праці,
колективу і підприємства в цілому.
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рекомендації щодо оцінки успішної адаптації персоналу шляхом визначення найбільш вагомих
показників.
Ключові слова: персонал, адаптація, управління виробничою адаптацією, показники успішної
адаптації.
Аннотация
В статье исследуются факторы процесса управления производственной адаптацией
персонала. Определены основные условия и характеристика успешной адаптации персонала.
Разработано рекомендации по оценке успешной адаптации персонала путем определения
наиболее весомых показателей.
Ключевые слова: персонал, адаптация, управления производственной адаптацией,
показатели успешной адаптации
Annotation
This article investigates factors influence and the management of production personnel adaptation.
The basic conditions and characteristics of successful adaptation of personnel. The recommendations on the
assessment of successful adaption of personnel by identifying the most important indicators.
Key words: staff, adaptation of production adjustment, indicators of successful adaptation.
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ЗМІНА СТИЛІВ ЛІДЕРСТВА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА
ВІДПОВІДНО ДО ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. В сучасній теорії та практиці менеджменту поширене переконання, що
підприємство є ключовим чинником у досягненні організацією стабільного розвитку та ефективної
діяльності. Відповідно успішна реалізація таких функцій менеджменту, як планування, організація,
мотивація і контроль неможливі, якщо керівник підприємства чи фірми рівночасно не є її лідером,
здатним повести за собою весь трудовий колектив, заохотити і спрямувати на ефективну діяльність,
позитивно впливати на нього і ставити високі, але реальні завдання.
Феномен лідерства проявляється у різних організованих групах, які прагнуть до певної спільної
мети. Працівники та управлінці різних рівнів є основним елементом підприємства і через групову
взаємодію вони реалізовують його стратегічну мету і власні плани. Однак результати праці трудового
колективу залежать від керівника, від його лідерських якостей і здатності вести за собою, адекватно
реагувати на зміни зовнішнього середовища та виступати ініціатором й ідеологом внутрішніх
перетворень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем лідерства започатковано у
середині минулого століття. Найбільший внесок в останні десятиліття зробили такі зарубіжні вчені, як
Дж. Адаір, Дж. П. Коттер, А. Менегетті, М. Х. Мескон разом з І. Альбертом та Ф. Хедоурі, С. Седерберг,
Б. Карлоф, Р. Стогдилл та інші. Заслуговують на увагу праці російських науковців, що узагальнюють
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англомовні видання, зокрема: С. Зуб і С. Смірнової, Є. Кудряшової, Г. Огарьової, Д. Райгородського
тощо. Вітчизняні вчені лише в останні роки намагаються долучитись до вивчення феномену лідерства,
при чому підходять чи з точки зору соціології, чи педагогіки і значно рідше – з позицій організаційного
менеджменту. У цьому контексті варта уваги робота В. А. Василенко та В. І. Шостки, де розглядаються
ситуативні методи менеджменту [1]. Представляють інтерес також недавні публікації Б. Карпінського
[2] і С. Тригуб’юка [3], присвячені відповідно лідерству в фінансовій сфері – перша, і друга – в
стратегічному плануванні. Автором в окремій статті простежено стилі поведінки керівника у
нестандартних ситуаціях [4].
Водночас слабо дослідженими залишаються питання лідерської поведінки керівника
підприємства відповідно до внутрішніх змін, щодо проблем розвитку організації, які зумовлюються
глобалізаційними процесами та умовами конкурентної боротьби.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження ситуативної поведінки керівника
підприємства, який одночасно є лідером трудового колективу, відповідно до змін, що наступають на
кожному певному етапі життєвого циклу організації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «лідер» вперше стали застосовувати
англосакси у ХІІІст., про що говориться в Оксфордському словнику англійської мови. Тоді лідером
називали людину, яка вказує шлях, веде за собою, оскільки слово «lead», що є коренем «leader»
(«лідер»), означає «дорога», «шлях». Своєю чергою згідно англо-українського словника під терміном
«leadership» («лідерство») слід розуміти «керівництво», « водійство» [5, 546]. Отже, в смисловому
значенні лідерство трактують як керівництво, провідництво, ведення за собою. Основою лідерства тут
виступає вплив індивіда на оточення, тому роль лідера не може нав’язуватись кимось ззовні, як це
проявляється в функції керівництва. Керівник призначається власниками підприємства (фірми) чи
обирається колективом на основі делегування повноважень і відповідальності. Водночас роль лідера
наділяється керівнику його колегами добровільно, внаслідок чого вони стають його послідовниками.
Послідовники чи прихильники здійснюють зворотній вплив на лідера. Як наслідок, цей вплив у
трудовому колективі стає двостороннім: група має певні очікування щодо провідника, покладається на
нього, а він, відповідно, знає потреби групи і методи та засоби їх задоволення. Організаційні цінності і
норми, потреби колективу, його психологічний мікроклімат міняються під впливом зовнішнього
середовища і відповідних внутрішніх змін. Відтак процес лідерства перебуває у прямій залежності від
виникаючих ситуативних змін. На нього здійснює вплив особлива корпоративна культура
підприємства, взаємовідносини між членами трудового колективу та інші чинники. Лідер змушений
змінювати свої функціональні повноваження відповідно до виникаючої ситуації і по-новому
налаштовувати свої відносини з підлеглими, оскільки змінюються вимоги, які група ставить перед ним.
Вимоги формують нові завдання, а вони мотивують тих, хто намагається стати лідером, зумовлюють
особливі підстави для лідерських вчинків. Кожна зміна завдання міняє вимоги як до якостей самого
лідера, так і до решти членів організації, побуджуючи їх до підвищення активності. Іншими словами,
зміни породжують проблеми, проблеми вимагають свого вирішення, а реалізовані рішення
зумовлюють нові проблеми.
В такому динамічному середовищі задля забезпечення ефективної діяльності підприємства
керівник-лідер зобов’язаний бачити його стратегічну перспективу і моделювати поведінку колективу у
змінюваних умовах, прораховувати всі можливі ризики, приймати оптимальні рішення щодо наступних
дій. Однак, вся його діяльність повинна бути систематизованою і безпосередньо відповідати
життєвому циклу підприємства (ЖЦП). Під життєвим циклом підприємства розуміють сукупність етапів,
які проходить підприємство за весь період свого функціонування, від свого створення до припинення
існування або відродження на новій основі. Традиційно виділяють наступні етапи ЖЦП: народження,
дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження. На кожному з цих етапів стилі поведінки керівника є
іншими і вони диктуються не лише жорсткими умовами конкурентної боротьби за виживання. Тут
лідерство керівника проявляється як особливий вид міжособових відносин, які відповідають
змінюваній, послідовній і цілеспрямованій моделі виконання ним відповідної ролі в організації та стану
готовності до змін, зрілості трудового колективу.
У сучасному менеджменті поширений цілий ряд наукових підходів, які допомагають вибрати
оптимальні методи управління. Найпоширенішими є підходи: з позиції особистих якостей керівника,
поведінковий, системний та ситуаційний. На наше переконання, найбільш адекватним до зміни етапів
життєвого циклу підприємства є ситуаційний підхід, оскільки він зумовлює вибір оптимального методу
менеджменту, виходячи із конкретної ситуації. Для ефективного керівництва, крім особистих рис і
поведінки керівника, вирішальну роль відіграють такі ситуативні чинники, як потреби і особисті якості
підлеглих, характер поставленого перед ними завдання, вимоги і вплив зовнішнього середовища, стан
поінформованості керівника. На основі врахування цих чинників керівник-лідер повинен вести себе
відповідно до змінюваних обставин.
Орієнтуючись на ситуативні чинники, теоретики менеджменту розробили чотири моделі
ефективного лідерства керівника: ситуативна модель керівництва Ф. Фідлера, підхід Т. Мітчела і
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Р. Хауса «шлях-мета», теорія життєвого циклу П. Херсі і К. Блакшарда і модель прийняття рішень
керівником В. Врума – Ф. Йєттона.
Згідно моделі Ф. Фідлера, виділено три ключові ситуації, які суттєво впливають на стиль
керівництва: відносини між керівником і членами колективу, структура завдання, його чіткість та
посадові повноваження [6, 347]. Домінуючими в цій моделі є орієнтація керівника на налагодження
відносин з підлеглими, що розширює його можливості здійснювати вплив, і орієнтованість на
завдання, що може викликати невдоволення у підлеглих і зменшує позитивний вплив на них.
Орієнтація на людські відносини особливо необхідна на двох перших і останньому етапах ЖЦП, так як
такий стиль керівництва дозволяє мотивувати зацікавленість виконавців у конкретних результатах,
заохочувати їх особисту ініціативу, мінімізувати ризики від втрати контролю, що дозволяє керівнику
більше зосереджуватись на проблемах розвитку підприємства.
Інша ситуаційна модель лідерства, схожа до попередньої, була розроблена Т. Мітчелом і Р.
Хаусом й відома під назвою «шлях-мета» [7]. Автори моделі дають пояснення тому впливу, який
здійснює поведінка керівника на мотивацію, задоволеність і продуктивність праці підлеглого.
Відповідно до виникаючих ситуацій керівник-лідер може заохочувати підлеглих до досягнення мети
організації, впливаючи на шляхи досягнення цієї мети, роблячи їх більш легкими, ліквідовуючи бар’єри
і збільшуючи можливості для зростання задоволення від досягнення результату. Цей підхід є дієвим
на етапі юності ЖЦП, оскільки лідер підприємства може розширювати команду однодумців, створену
на стадії народження, шляхом підтримки активних працівників, спілкуючись з ними як з рівними,
демонструючи дружнє і щире відношення до них. На цьому етапі керівник переходить до
диференційованого менеджменту, враховуючи інтереси різних груп працівників, їх особисті якості. На
стадії юності лідер повинен керуватись не тільки інтуїцією, але задля прискореного зростання
залучати до прийняття рішень широке коло персоналу, особливо висококваліфікованих фахівців,
здатних здійснити реальні прогнози та оцінити можливі втрати в ризикованих умовах.
Та найбільше значення мають дослідження П. Херсі і К. Блакшарда, які наприкінці 70-х рр.
доказали, що лідерство є ситуативним, а не універсальним явищем застосування ідеального стилю
менеджменту незалежно від обставин [8,106]. Ситуативну теорію лідерства вони назвали теорією
життєвого циклу, згідно якої найбільш ефективні стилі лідерства залежать від «зрілості» виконавців.
Під зрілістю окремих осіб і груп слід розуміти здатність нести відповідальність за свою поведінку,
бажання досягнути поставленої мети, а також рівень освіти, професіоналізму, досвід по відношенню
до конкретного завдання, яке необхідно виконати. Зрозуміло, пік зрілості керівника і персоналу
відповідає етапу зрілості ЖЦП (приблизно 6-15р.). На цьому етапі керівник не повинен
заспокоюватися на досягнутому і задовільнятися існуючою системою управління, оскільки це буде
знижувати його інтерес до адаптації підприємства щодо зовнішнього середовища.
Основним чинником ситуативного лідерства Херсі і Бланшард вважають постійний процес
вдосконалення персоналу рівночасно з подальшим розвитком підприємства. Тим самим ця модель є
найбільш гнучкою і її можна застосовувати як ситуативне лідерство на всіх етапах ЖЦП. Розглядувана
модель побудована на двох основних типах поведінки, які застосовують менеджери по відношенню до
підлеглих: завданнєцентрична поведінка (менеджер діє односторонньо, визначає ролі своїх підлеглих,
вказує що, як і коли робити) і антропоцентрична поведінка (менеджер включається у двосторонню
комунікацію, здійснює емоційну підтримку і турбується про потреби підлеглих). Як наслідок, стиль
лідера визначається взаємодією поведінки, що базується на завданнях, і поведінки, опертої на
взаємовідносинах. Схематично це матиме наступний вигляд (рис.1).
Завданнєцентрична поведінка зображена горизонтальною віссю, від високого рівня прояву до
низького; своєю чергою антропоцентрична поведінка – вертикальною віссю, відповідно від високої
міри прояву до низької.
Виходячи із рівня зрілості конкретного колективу, Херсі та Бланшард виділили чотири стилі
лідерства: «наказовий» стиль, стиль «продажу», стиль «участі» і «делегуючий стиль.
При наказовому стилі лідер першою чергою орієнтується на завдання і в найменшій мірі – на
людські відносини. Він здійснює односторонню комунікацію через низький рівень зрілості підлеглих.
Постійно роз’яснює завдання, здійснює строгий контроль за виконавською дисципліною.
Для стилю продажу характерні високий рівень орієнтації і на завдання, і на відносини.
Спілкуючись з підлеглими при постановці завдань, керівник спонукає їх добровільно сприймати
необхідні рішення («купувати»). Він тісно взаємодіє з ними, підтримує їх ентузіазм та заохочує
відповідальність.
Реалізовуючи стиль участі, лідер найменше орієнтується на завдання, а найбільше – на людські
стосунки. Він обговорює з підлеглими необхідні рішення, оскільки в них досить високий рівень зрілості.
Взаємна підтримка, заохочення є загальноприйнятними для цього стилю.
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Антропоцентрична поведінка
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Завданнєцентрична поведінка
(поведінка на завданнях)

Рис. 1. Взаємодія поведінки «завдань» і поведінки «відносин»

Антропоцентрична
поведінка

Четвертий стиль – делегуючий – найменше орієнтований як на завдання, так і на людські
відносини. З огляду на високу зрілість, підлеглі працюють без втручань з боку керівника, вони несуть
відповідальність за результати своєї праці, виконуючи при тому його окремі повноваження.
Схематично ці чотири стилі теж можна зобразити на рисунку (рис.2).
ОБ’ЄДНАННЯ
Високий рівень у
відносинах
Низький у завданнях

ПІДКАЗУВАННЯ
Високий рівень у відносинах
Високий у завданнях

ДЕЛЕГУВАННЯ
Низький рівень у
відносинах
Низький у завданнях

НАКАЗУВАННЯ
Низький рівень у відносинах
Високий у завданнях

Завданнєцентрична поведінка

Рис. 2. Чотири стилі поведінки лідера (за П. Херсі і К. Бланшардом)
Керівник підприємства на етапі зрілості його життєвого циклу задля збереження лідерських
позицій в колективі не повинен допускати бюрократизації управління. Опираючись на високу зрілість
колективу, він повинен постійно організовувати зміни (структурні, товарів, послуг), щоби зберегти рух
вперед і вижити в конкурентній боротьбі. У разі невідповідності окремих управлінців чи працівників
ситуативним змінам керівник-лідер повинен застосувати наказовий стиль управління, авторитарними
методами оновити команду менеджерів і разом з ними здійснити внутрішні перетворення.
Після етапу зрілості настає (приблизно на 21-25 році) період старіння. Щоб не допустити
банкрутства підприємства, його керівник повинен із середовища своєї команди висунути нового
лідера, який був би здатний очолити структурні перетворення і мобілізувати колектив на оновлення
підприємства. Стиль лідерства керівника в цій ситуації мав би перерости в суттєве делегування
повноважень і влади, їх поступовий перехід до молодого лідера-інноватора.
Висновки з проведеного дослідження. Глобалізована економіка, в якій невичерпним,
найбільш ефективним і гнучким капіталом є людський, вимагає від сучасних менеджерів орієнтуватись
на постійне зростання, розвиток персоналу та його навчання. Практика японського менеджменту
засвідчує, що оптимальним для процвітання підприємства є щорічне зростання на 3% по всіх
напрямках його життєдіяльності. Такі високі завдання може вирішувати колектив працівників,
очолюваний менеджером-лідером. Він має бути наділеним не тільки особливими рисами, а й володіти
здатністю вести за собою, своєчасно реагувати на виклики ринкового середовища.
Короткий огляд сучасних наукових підходів до методів менеджменту показує, що функція
лідерства ефективно реалізовується при застосуванні ситуаційного підходу, оскільки це дає
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можливість враховувати зміни, пов’язані із етапами ЖЦП. Стратегія ситуативного лідерства постійно
орієнтована на динамічні і високі завдання та доведення їх до працівників. Відповідно вона заохочує їх
постійний розвиток на всіх рівнях організації.
Серед розглянутих ситуативних моделей лідерства є очевидною універсальна відповідність
етапам ЖЦП теорія життєвого циклу, авторами якої є П. Херсі і К. Бланшард. Балансування керівника
у своїй поведінці між зміною акцентів на завданнях підлеглих чи на людських відносинах залежить від
внутрішнього і зовнішнього середовища, але перш за все – від рівня зрілості колективу. Як справжній
лідер змін, керівник постійно повинен працювати над розвитком підлеглих, формувати колективне
лідерство. В цьому плані теоретичною основою може послужити модель прийняття рішень керівником,
розробниками якої є В. Врум і Ф. Йєттон.
Особливості застосування цієї ситуативної моделі можуть стати предметом наступних
досліджень.
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Анотація
Розглянуто сучасні наукові підходи до розуміння методів управління. Визначено адекватність
ситуаційного підходу змінам життєвого циклу підприємства. Проведено аналіз моделей
ситуативного лідерства, які дозволяють керівнику-лідеру підприємства забезпечити постійний
розвиток.
Ключові слова: керівник, лідер, ситуативне управління, життєвий цикл підприємства.
Аннотация
Рассмотрены современные научные подходы к пониманию методов руководства.
Определено адекватность ситуационного подхода изменениям жизненного цикла предприятия.
Проведен анализ моделей ситуационного лидерства, которые позволяют руководителю-лидеру
предприятия обеспечить постоянное развитие.
Проведен анализ моделей ситуативного лидерства показал наивысшую эффективность
теории жизненного цикла.
Ключевые слова: руководитель, лидер, ситуативное руководство, жизненный цикл
предприятия.
Annotation
The modern scientific approaches to understanding of management methods are considered. An
adequacy of the situational approach towards changes of the life cycle of an enterprise is determined. The
analysis of models of situational leadership which allow head of-leader of the enterprise to ensure
continuous development.
Key words: manager, leader, situational management, life cycle of an enterprise.
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ТОС – ТЕОРІЯ, ЩО ЛАМАЄ СТЕРЕОТИПИ
Будь-яка дія, що не наближує тебе до цілі – непродуктивна
Е.Голдратт
Постановка проблеми. Теорія обмежень системи (Theory of Constraints TOC) – це філософія
управління бізнесом, націлена на досягнення амбітних фінансових результатів. Прихильники ТОС
стверджують, що за умови використання теорії обмежень протягом чотирьох років можна підвищити
прибуток компанії в розмірі її нинішнього обороту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автором даного підходу є д-р Эліяху Голдратт
(1947 – 2011), «гуру перевороту в бізнесі», автор бестселерів «Ціль» [1] і «Справа не у везінні (Ціль 2)», засновник Avraham Y. Goldratt Institute і Goldratt Group та визнаний міжнародний лідер у розробці
нових систем бізнесу, до послуг якого вдавалися такі всесвітньо відомі компанії як General Motors,
Procter & Gamble, AT&T, NV Philips і Boeing. Даними проблемами займалися Уільям Детмер [2], Елі
Шрагенхайм [9], Корбетт Томас [4], Одед Коуен - міжнародний директор Goldratt Schools, Олена
Федурко - регіональний директор Goldratt Schools по Росії і російськомовних регіонах [5,6] та ін. Однак
стосовно вітчизняної економіки дана теорія практично не досліджувалася.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності ТОС, її переваг та доцільності
застосування у вітчизняній практиці для концентрації зусиль на обмеженнях, що заважають компанії
повною мірою реалізувати свій потенціал.
Виклад основного матеріалу дослідження. За теорією обмежень (ТОС) підприємство
розглядається як система (сукупність взаємопов’язаних елементів), що створюється для досягнення
певної цілі. Мета комерційного підприємства полягає в одержанні прибутку і забезпеченні акціонерам
встановленої рентабельності інвестицій; державної установи – у забезпеченні належного рівня
обслуговування. Тому перш ніж покращувати окремі складові системи, потрібно визначити глобальну
ціль і показники, за допомогою яких можна судити про вплив кожної підсистеми і кожного локального
рішення на глобальну ціль.
На операційному рівні використовуються такі три базові показники ТОС:
Прохід (Throughtput) – це показник швидкості генерування системою грошей, різниця між входом
в процес (input) і виходом з нього (output). Іншими словами, це гроші, отримані підприємством від
реалізації продукту за вирахуванням прямих змінних витрат (витрат сировини, матеріалів) на одиницю
виготовленої продукції. Таким чином, прохід - це «свіжі» гроші, які вливаються в компанію.
Інвестиції (Investment) – гроші, вкладені компанією у будівлі, споруди, землю, устаткування,
меблі, транспорт, запаси (сировину, незавершене виробництво, готову продукцію) і т.п. для створення
можливості генерування проходу.
Операційні витрати (Operating Expenses) – всі інші витрати крім прямих змінних.
Прохід - єдиний з трьох базових показників, який співвідноситься з індивідуальним продуктом і
до того ж володіє фактично необмеженою можливістю збільшення. Скорочення ж інвестицій і/або
операційних витрат не може бути менше нуля, і в більшості випадків, зменшення одного або обох
показників може негативно вплинути на Прохід. Отже, для того, щоб збільшити прибуток, компанія
повинна фокусувати увагу на збільшенні Проходу при одночасному контролі Операційних витрат і на
забезпеченні якнайкращого використання Інвестицій. А щоб збільшити швидкість генерації Проходу,
необхідно «зняти» обмеження.
В управлінні потоком і фокусуванні зусиль на обмеженнях й полягає сутність ТОС. Про
існування потоку можна говорити тоді, коли існує певна послідовність операцій, при якій продукт
передається від одного ресурсу до іншого до досягнення готовності. Ресурси залежать один від
одного: якщо вийшов з ладу ресурс, що знаходиться раніше по потоку, то це може призвести до
простою подальших ресурсів на лінії. Отже, один з них матиме найменшу потужність. Максимальний
вихід усього потоку диктується потужністю найслабшого ресурсу. В теорії обмежень такий ресурс
називаєтся обмеженням.
Отже, обмеження («вузьке місце») – це те, що заважає системі досягти вищої ефективності на
шляху до поставленої цілі (для промислового підприємства – те, що заважає збільшити прибуток).
Теорія обмежень Голдратта виходить з того, що в кожен конкретний момент часу в системі є тільки

81

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

одне обмеження. «Вузьким місцем» може бути будь-яка ділянка підприємства – цех, склад, верстат і
навіть конкретна людина. Якщо б не було обмежень, то прибуток компанії був би безмежним.
Разом з тим обмеження є ключем до управління системою. При правильному управлінні
обмеження може «підняти» усю систему на новий рівень. Направивши зусилля саме на обмеження,
можна зробити істотний прорив у результатах діяльності компанії. І завдання менеджменту полягає у
виявленні, максимальному використанні і «розширенні» цього «вузького місця», оскільки одна година
простою «вузького» місця означає годину простою всієї компанії. Іншими словами, завдання зводиться
до того, щоб обмеження з джерела проблеми перетворити на джерело прибутку [8].
Обмеження поділяються на дві групи – фізичні та управлінські.
Фізичні обмеження - це вузькі місця, які не дають можливості збільшувати продуктивність.
Управлінські обмеження – це стереотипи і переконання, які ніхто не ставить під сумнів. Вони
складають 90–95% усіх обмежень.
Існує декілька типів обмежень: обмеження за потужністю, обмеження за часом виконання і
обмеження ринком (кількістю замовлень).
Обмеження за потужністю (внутрішні обмеження підприємства) – технологічні потужності
системи не в змозі забезпечити ту потужність, яка від них вимагається. З погляду потужності
розрізняють три типи ресурсів: «шийка пляшки», ресурс з обмеженою потужністю, ресурснеобмеження. «Шийка пляшки» - попит на потужність даного ресурсу вища, ніж його наявна
потужність. Ресурс з обмеженою потужністю - завантаження ресурсу достатньо високе і він у будьякий час може перетворитися на «шийку пляшки». Необмеження - незавантажена потужність.
Обмеження ринку – кількості замовлень, отримуваних фірмою, недостатньо для подальшого
зростання системи.
Обмеження часу – надто тривалий час реагування системи на потреби ринку, що ставить під
загрозу здатність системи виконати узяті на себе зобов'язання перед клієнтами, а також розширити
свій бізнес.
Управління обмеженням означає забезпечення максимального використання його потужностей і
можливостей. Для цього необхідно «підпорядкувати» усю систему обмеженню:
- забезпечити постійне завантаження обмеження;
- не допускати, простою обмеження під час перерви на обід або перезмінку;
- не допускати, щоб простої ресурсів вище по потоку призводили до простою обмеження;
- організувати контроль якості деталей (процесу, послуги) до того, як вони потраплять у ресурсобмеження, щоб не витрачати час на обробку бракованого матеріалу;
- визначити, які продукти (послуги) виготовляти (надавати). Потрібно не просто забезпечити
ресурс-обмеження роботою, а прорахувати, які з продуктів дадуть більше доданої вартості по
відношенню до часу, який кожен з продуктів проводить у ресурсі-обмеженні, і просувати на ринку саме
ці продукти;
- оцінити необхідність інвестицій в устаткування на підставі того, чи направлена інвестиція на
поліпшення роботи обмеження чи ні (оскільки збільшувати потужності ресурсу, що не є обмеженням
не тільки не має жодного сенсу, але й шкідливо, оскільки відвертає фінансові ресурси) [5].
Для усунення обмеження необхідно пройти п'ять кроків, на яких ґрунтується систематизований і
сфокусований підхід.
Крок 1. Знайти обмеження системи.
Крок 2. Вирішити, як максимально використати обмеження системи («вижати» з нього все
можливе).
Крок 3. Підпорядкувати решту елементів системи (не обмежень) ухваленому рішенню.
Крок 4. Розширити обмеження системи, тобто збільшити потужності, скоротити час виконання
замовлень, запропонувати ринку нові продукти, вийти на нові ринки тощо.
Крок 5. Якщо на попередньому кроці обмеження усунуте (припинило бути обмеженням),
повернутися до кроку 1.
Важливим інструментом підвищення продуктивності системи, в якій виявлено вузьке місце, є
механізм Drum, buffer, rope (барабан, буфер, мотузка) – DBR. В ТОС ритм роботи системи задає
вузьке місце - «барабан», визначаючи надходження заготовок і оптимальний розмір їх партії. Щоб
захистити вузьке місце від простоїв створюється «буфер» запасів, розмір якого визначається,
виходячи з тривалості циклу, розміру резервних потужностей і стабільності роботи ресурсів.
«Мотузка» «зв'язує» вузьке місце і першу ланку ланцюга з метою своєчасного запуску сировини і
недопущення зайвих запасів незавершеного виробництва.
Таким чином, теорія обмежень системи ламає стереотипи про 100%-не завантаження усіх
виробничих ділянок, оскільки усі ланки виробничого ланцюга мають різну продуктивність. 100%-но
повинні бути завантажені виробничі ділянки – вузькі місця. Центри, що поставляють ресурси цим
ділянкам повинні мати певні захисні потужності на випадок можливих збоїв у роботі системи. В
противному випадку ділянка перед центром-обмеженням буде завалена залишками незавершеного
виробництва, а наступні за ним ділянки відчуватимуть брак комплектуючих. Теорія обмежень, на
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думку автора, повинна доповнити «до цілого» такі сучасні теорії менеджменту, як управління на основі
якості (TQM) і систему постачання точно в строк (JIT). Мета системи TQM - зниження поточних витрат.
Система JIT робить акцент на зниженні запасів. Система TOC фокусує увагу на прибутку від продажів.
За задумом д-ра Голдратта, вона повинна стати останньою ланкою в ланцюгу оптимізації бізнесу.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, ТОС – це певна методологія управління
системами. Вона ламає стереотипи і виходить за рамки стандартної практики. Сутність її полягає у
виявленні «вузького місця» бізнес- системи, підпорядкуванні усієї роботи системи особливостям і
потребам цього обмеження, усуненні його і пошуку чергового обмеження для подальшого
удосконалення системи. Сьогодні ТОС вивчається більше як у 200 бізнес-школах світу. Публічно
заявили про використання Теорії обмежень всесвітньо відомі компанії: ABB Швейцарія, Intel Boeing
Авіація і космонавтика, ВВС США, База морської піхоти США з технічного обслуговування техніки,
Elwood City Forge США, Israeli Aircraft Industry, Amdocs Ізраїль, Dr Reddy’s фармацевтична компанія
Індія, Tata Steel Індія. З вітчизняних підприємств окремі принципи ТОС впровадила молочна компанія
«Галичина» м. Львів, аптека гормональних препаратів м. Київ. Перший майстер-клас д-ра Голдратта в
Східній Європі пройшов в 2005 р. в Києві, що свідчить про інтерес до даної теорії в Україні.
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Анотація
У статті досліджено сутність теорії обмеження системи д-ра Голдратта. Розглянуто
показники, які характеризують вплив кожної підсистеми на глобальну ціль. Визначено види
обмежень і кроки по «зняттю» цих обмежень.
Ключові слова: теорія обмежень системи, обмеження, прохід, інвестиції, операційні
витрати, «барабан», «буфер», «мотузка».
Аннотация
В статье исследовано сущность теории ограничения системы д-ра Голдратта.
Рассмотрены показатели, которые характеризуют влияние каждой подсистемы на глобальную
цель. Определено виды ограничений и шаги по «снятию» этих ограничений.
Ключевые слова: теория ограничений системы, ограничения, проход, инвестиции,
операционные расходы, «барабан», «буфер», «верёвка».
Annotation
In the article investigational essence of theory of limitation of the system of Goldratt. Indexes, which
characterize influence of every subsystem on a global purpose. Detected types of constraints and steps to
"removal" of these restrictions.
Key words: theory of limitations of the system, limitation, passage-way, investments, operating
charges, «drum», «buffer», «twine».
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗМІЦНЕННІ
СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Основою для забезпечення сталого економічного розвитку
підприємства є його стратегічна стійкість. Тож особливо актуальними на сьогодні є питання її
формування, збереження і зміцнення.
Досвід свідчить, що підприємства, які займаються бізнесом у динамічному оточенні, повинні
постійно рости, щоб вижити. Тому постає питання про правильний вибір стратегії росту, який би
зміцнював стійкість підприємства.
Ріст є привабливою стратегією з низки причин. Зокрема, можна спостерігати, що зростаючий
потік доходів створює запас ресурсів, який можна використати для вирішення проблеми чи
стратегічного маневру. Підприємство, що зростає, має більшу ймовірність отримати фінансову
підтримку у випадку загрози банкрутства. Зростаюче підприємство – більш привабливе для інвесторів.
На нашу думку, серед відомих стратегій росту, уваги заслуговує диверсифікація.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як показав аналіз праць науковців О.В. Ареф’євої,
С.П. Бараненка, Д.М. Городянської, А.В. Кучерявого, Н.В. Ляснікова, Р.А. Фатхутдінова, В.В Шеметова
та ін. [1, 2, 12, 13], які досліджували окремі аспекти стратегічної стійкості підприємства, потрібні
подальші дослідження можливостей її зміцнення. Зокрема, належної уваги не приділено ролі
диверсифікації у зміцненні стратегічної стійкості підприємства. Диверсифікаційний ріст сприяє
зростанню капіталізації компанії, підвищенню її ринкової вартості.
Постановка завдання. У даному науковому дослідженні ставимо за мету дослідити роль
диверсифікації діяльності у забезпеченні й зміцненні стратегічної стійкості підприємства.
Методи дослідження: аналізу й синтезу, логічних порівнянь і узагальнень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічну стійкість ми трактуємо як стабільну
життєздатність підприємства при всяких змінах зовнішніх і внутрішніх умов. Це свого роду „імунітет”
підприємства, який забезпечує йому певний запас міцності. Досягнення підприємством стратегічної
стійкості на тривалих часових горизонтах сприяє тому, що стійке підприємство гідно переносить
навантаження (зовнішні, внутрішні), адаптується швидко до змін і при цьому зберігає чи навіть
покращує свої функціональні параметри.
У сучасних динамічних умовах господарювання підприємству, щоб залишатися стійким і
ефективно пристосовуватися до швидких змін цих умов, потрібно постійно розвиватися. Розвиваючись
підприємство може обирати інтеграційні або диверсифікаційні стратегії росту.
На початку дослідження, вважаємо, слід визначитися з термінологією і провести чітке
розмежування між вертикальною інтеграцією й диверсифікацією. Справа в тім, що у вітчизняній
науковій літературі (особливо зі стратегічного менеджменту) часто можна зустріти змішаний термін
„вертикальна диверсифікація”.
Вертикальна інтеграція змінює межі підприємства, але не змінює характер продукції та життєвий
цикл товару. У той же час диверсифікація зводиться до виробництва більше ніж одного виду продукції,
кожен з яких має різне призначення і послідовність технологічних операцій.
А.Я. Бутиркін дає таке визначення диверсифікації: „Диверсифікація – це розповсюдження
господарської діяльності на нові сфери, розширення асортименту продуктів, географічної сфери
діяльності” [4, с.56]. В останньому випадку диверсифікацію здійснюють за територіальною ознакою і
це практично синонімічно горизонтальній інтеграції, якщо вона покликана об’єднати підприємства
різних регіонів.
Відповідно до наведеного визначення подібні трактування знаходимо в працях інших науковців,
згідно з якими диверсифікацію розрізняють:
- конгломератну (багатогалузеву) [4; 7; 10]. Вона представляє собою поповнення асортименту
товарами, які не мають ніякого відношення до технології, яку застосовує компанія, а також до її
товарів та ринків збуту. Наприклад, взуттєва фабрика розпочинає виробництво іграшок. Такий вид
диверсифікації потребує найбільших фінансових витрат і під силу тільки великим підприємствам;
- концентричну (центровану, вертикальну) [4; 7; 9]. Це поповнення номенклатури виробами, які з
технічних та маркетингових позицій подібні на товари організації. При цьому можна використати
спеціалізовану систему розподілу. Основа мета полягає в тому, щоб домогтися ефекту синергії та
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розширити потенційний ринок організації. Наприклад, виробник тракторів може додатково випускати
комбайни;
- горизонтальну [2; 4; 6; 7; 9; 10]. Цей вид диверсифікації представляє собою поповнення
власного асортименту товарами, які ніяким чином не пов'язані з тими, що вже виробляються, але
можуть викликати зацікавленість споживачів сектора ринку, який освоєно компанією. Ця
диверсифікація передбачає вихід у нові сфери бізнесу, які пов’язані із задоволенням потреб існуючих
споживачів фірми. Наприклад, проникнення пивоварних компаній у сферу виготовлення та збуту
безалкогольних напоїв. У цьому випадку відбувається розширення спектру продуктів, які пропонують
споживачам. Інший приклад: входження туристичного агентства в готельний бізнес. При цьому
діяльність від продажу путівок розширюють до забезпечення відпочинку для туристів (націленість на
один і той самий ринок). До горизонтальної диверсифікації відносять також диверсифікацію ринків
(географічне розширення) шляхом горизонтального злиття чи поглинання фірм з метою експансії на
нові ринки. Активно такі об’єднання відбуваються у банківській сфері, причому вони спрямовані як на
розширення банківських послуг, так і на географічне розширення.
На практиці підприємство може обирати змішану стратегію, яка проявляється в комбінуванні
горизонтальної, концентричної, конгломератної диверсифікованості.
Кожен з різновидів стратегії диверсифікації має свою специфіку, плюси і мінуси, рекомендації до
застосування підприємствами. У межах даного дослідження ми цих питань поглиблено розглядати не
будемо, а дамо узагальнену характеристику диверсифікаційного росту як такого.
Диверсифікацію прийнято поділяти на пов’язану (споріднену) і непов’язану [4, с. 56; 6, с. 24].
Реалізація стратегії пов’язаної диверсифікації означає входження підприємства в близькі (суміжні)
галузі: нафтові компанії починають займатися добуванням газу; агропромислові корпорації, як
правило, успішно функціонують на молочному і м’ясному напрямках тваринництва, хлібопекарня
починає виготовляти крекери та солоні палички.
Непов’язана диверсифікація – це охоплення таких напрямків діяльності, які не мають прямого
безпосереднього зв’язку з основною діяльністю підприємства. За своєю суттю відповідає
конгломератній диверсифікації. Прикладами непов’язаної диверсифікації можуть бути: залізничні
перевезення, добування нафти і газу (корпорація Union Pacific); автомобілебудування й модельний
бізнес (з 1999 р. італійська автомобільна фірма „Фіат”); виробництво фарби для волосся і м'яких
елітних меблів (київська фірма „Екмі”).
Основною перевагою стратегії непов'язаної диверсифікації є те, що у фірми зменшується ризик
від діяльності на одному цільовому ринку, який може скоротитися, і підвищуються можливості щодо
маневрування інвестиціями в межах портфеля бізнесу.
Якщо досліджувати питання диверсифікації більш широко, то, як зазначає Н.В. Бутенко, вона
може торкатися таких аспектів [3]:
• продуктів (продукції);
• пунктів продажу продуктів фірми;
• засобів фінансування;
• технологій;
• баз НД і ДКР.
Проте основними напрямками диверсифікації підприємства в стратегічному контексті його
бізнесу є диверсифікація продукції та диверсифікація ринку.
Диверсифікація продукції полягає у впровадженні нових або таких виробів, які виробляються на
основі застосування нових, раніше не використовуваних підприємством, технологій.
Диверсифікація ринку полягає у входженні підприємства на нові ринки або на нові сегменти того
ринку, на якому воно досі діяло.
Аналіз праць науковців [1; 10; 11] щодо причин, які спонукають підприємства застосовувати
стратегії диверсифікації, дав нам змогу синтезувати такі з них (рис.1).
Для того щоб диверсифікація була ефективною, М.Д. Корінько рекомендує підтримувати її
базові принципи, зокрема визначення мети процесу диверсифікації, необхідність передусім захищати
вже отриманий і сформований капітал, а лише потім розробляти шляхи його збільшення та розвитку,
врахування міжелементних зв'язків системи, їхніх особливостей і взаємодії, узгодження напряму
диверсифікації з потребами ринку, доцільність технологічної сумісності та спадкоємності,
максимальне використання наявних трудових ресурсів на виробництві [8, с.138].
Науковці пропонують використовувати такі групи методів диверсифікації [2, 6]:
1) внутрішнє зростання (диверсифікація діяльності в межах одного підприємства). Передбачає
диверсифікацію існуючого підприємства за рахунок використання наявних і залучених ресурсів. На
підприємстві існують різні можливості внутрішньої диверсифікації: створення продукції, подібної до
існуючої; створення зовсім нової продукції; диверсифікація ринків; диверсифікація технологій.
Головною причиною внутрішньої диверсифікації компанії стає надлишок ресурсів, які можна
використати у виробництві нової продукції або продукції, яка випускалася, за більш ефективною

85

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

технологією для отримання додаткового прибутку. Мета внутрішньої диверсифікації полягає у
створенні основи для забезпечення збереження підприємства у майбутньому;
2) зовнішнє зростання (диверсифікація через злиття та поглинання). Передбачає об'єднання
підприємств. До переваг цієї групи методів диверсифікації необхідно віднести наявність у підприємств,
з якими планується злиття чи поглинання, відпрацьованих технологій, функціональних зв'язків із
постачальниками, налагоджених каналів збуту, високого рівня попиту на продукцію компанії,
кваліфікованості персоналу, а також популярності продукції, що значно зменшує обсяг додаткових
інвестицій.
Ризик вступу товарів фірми в стадію
спаду життєвого циклу
Ринок, на якому діє
підприємство перебуває на
стадії перенасичення

Привабливість і прибутковість
нової галузі
Диверсифікація
діяльності фірми

Скорочення існуючого
цільового ринку фірми

Поява нових технологій
Має місце перевищення запасу
капіталу і виникає потреба в
експансії

Стратегічний синергізм
Антимонопольне регулювання
гальмує подальше розширення
діяльності в межах галузі

Невідповідність структури
виробництва структурі
потреб ринку

Рис. 1. Причини, які сприяють застосуванню стратегії диверсифікації
С.М. Попова виділяє такі основні мотиви диверсифікації діяльності підприємства (табл.1).
Таблиця 1
Мотиви диверсифікації діяльності підприємств [11, с. 8].
Техніко-технологічні
– Бажання зберегти
виробничий
потенціал та більш
повно завантажити
виробничі
потужності.
- Формування
альтернативних
варіантів
використання
сировини,
матеріалів,
технологій.
– Вирішення
проблем надмірності
та неповного
використання
ресурсів.
– Розвиток
інноваційної
політики.

Економічні
– Вилучення
надмірного капіталу в
традиційних галузях
виробництва і
переведення його в
нові сфери
застосування.

Фінансові
– Розподіл ризиків
між великим
обсягом
виробництва.
– Забезпечення
фінансової
стабільності.

– Розширення частки
ринку.
– Одержання
синергічного ефекту.

Соціальні
– Збереження
робочих кадрів.
– Створення
нових робочих
місць.
– Зміна системи
мотивації
менеджменту.

Стратегічні
– Адаптація до
змін в кон'юнктурі
світових ринків у
довгостро-ковому
періоді.
– Страхування
підприємства для
попередження
довгострокових
погроз.
– Дотримання
вимог антимонопольного
законодавства.

– Економія на
масштабах діяльності
– Розв’язання
проблем економічної
обмеженості ресурсів.

– Поглинання і
злиття
підприємств.

– Впровадження
ресурсозберігаючої
політики.

– Завоювання
нових ринків.
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Недоречним, вважаємо, віднесення автором до стратегічних мотивів диверсифікації
„поглинання і злиття підприємств” (табл. 1). Це лише спосіб диверсифікації.
А.Я. Бутиркін зазначає, що головною метою диверсифікації є збільшення прибутку і зменшення
ризиків за рахунок ведення діяльності в кількох галузях, які можуть відрізнятися циклічністю (у той час,
як одні галузі переживають спад, інші – піднесення) [4, с. 56].
Опрацювання праць науковців [2; 3; 4; 11] дало нам змогу систематизувати такі позитивні
наслідки застосування підприємством диверсифікаційної стратегії росту:
- більша стійкість у конкурентній боротьбі;
- зменшення ризику збитків від кон’юнктурних, структурних і циклічних коливань;
- створює передумови для стабілізації доходів;
- збереження тенденцій та прискорення темпів розвитку підприємства;
- створення конкурентних переваг;
- економія багатоцільового спільного використання виробничих потужностей підприємства;
- зниження витрат завдяки концентрації збутових ланцюгів: товари і послуги продають через
одну мережу;
- значний резерв економії – внутріфірмовий трансфер інформації, знань, технічного і
управлінського досвіду від одних виробників до інших, багатостороння підготовка працівників, краще
використання матеріальних і нематеріальних ресурсів;
- збільшення рентабельності;
- можливість зниження податків.
Аналізуючи ці ефекти від впровадження підприємством диверсифікаційного росту, можна
зробити висновок, що синергія, яка дає зниження витрат, стабілізація доходів, ріст прибутку і
рентабельності забезпечуватимуть зміцнення стратегічної стійкості підприємства. Адже внаслідок цих
позитивних ефектів зростатиме капіталізація прибутку, підвищуватиметься ринкова вартість
підприємства, що є основною метою управління забезпеченням стійкості.
Застосовуючи диверсифікаційний ріст, слід пам’ятати і про певні застереження: ризиковано
застосовувати горизонтальну пов’язану диверсифікацію, якщо є можливості зменшення цільового
ринку підприємства [10]; розосередженість коштів і ресурсів фірми між різними сферами її діяльності
потребує чіткого визначення тих сфер, в яких її конкурентні переваги є найкращими [4].
Висновки з даного дослідження. Таким чином, у сучасних умовах господарювання, яким
притаманний динамізм, диверсифікація є привабливим шляхом для інвестування капіталу
підприємства та зменшення рівня ризику, особливо, якщо подальша експансія в основних сферах
діяльності є обмеженою. Диверсифікаційний ріст відіграє неабияку роль у забезпеченні стратегічної
стійкості підприємства. Він сприяє стабілізації його доходів, посиленню конкурентних позицій,
підвищенню прибутку й рентабельності, що є вагомим чинником зростання капіталізації, збільшення
ринкової вартості підприємства. Проведена систематизація причин диверсифікаційної діяльності та
ефектів її застосування сприятиме поглибленню розуміння вагомості її ролі для перспектив
стабільного розвитку організації, забезпечення і зміцнення її стратегічної стійкості.
Напрямки подальших досліджень – тенденції диверсифікаційного розвитку вітчизняних
підприємств у сучасних умовах господарювання.
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Анотація
У статті систематизовано причини диверсифікації діяльності й ефекти її застосування
підприємствами. Досліджено роль диверсифікаційного росту у зміцненні стратегічної стійкості
підприємства.
Ключові слова: стратегічна стійкість підприємства, розвиток підприємства,
диверсифікація діяльності.
Аннотация
В статье систематизированы причины диверсификации деятельности и эффекты ее
использования предприятиями. Исследована роль диверсифицированного роста в укреплении
стратегической устойчивости предприятия.
Ключевые слова: стратегическая устойчивость предприятия, развитие предприятия,
диверсификация деятельности.
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ЛАНЦЮЖОК УТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Одним із стратегічних напрямків розвитку виробничих підприємств є
стратегія лідерства у мінімізації витрат. Вона вимагає жорсткого контролю та постійного зниження всіх
видів витрат, використання ресурсозберігаючих оптимізованих технологій, ретельного планування
завантаження виробничих потужностей. Але можлива реалізація іншої стратегії, що потребує виходу за
межі конкретного підприємства та є базисом зростання вперед або назад по ланцюжку цінностей [1; 2]:
- зворотна інтеграція (стратегія назад) з метою зростання за рахунок придбання або посилення
інтеграції з постачальниками;
- інтеграція із системами розподілу та продажу (стратегія вперед), що є посередниками між
виробником і кінцевим споживачем.
Головною складовою стратегічного аналізу витрат є формування галузевого ланцюжка
утворення вартості (ЛУВ) – послідовності дій по створенню вартості виробу. При цьому основний
акцент досліджень повинен фокусуватися на якісних та змістових аспектах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційний управлінський облік розглядає стадії
додавання вартості, починаючи від закупівлі і закінчуючи отриманням коштів від реалізації. Але
концепція ланцюжка цінностей докорінно відрізняється від концепції доданої вартості.
Теоретичні засади стратегічного управління та аналізу витрат досить глибоко вивчені як
вітчизняними, так і західними дослідниками. Цим напрямком щодо вивчення витрат займалися такі
науковці: М. Портер [1], Дж. Шанк, В. Говиндараджан [2], а також Л.М. Христенко, Т.М. Адаменко [3],
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М.М. Артемова [4], С.Ф. Голов [5], К. Друри [6], И.А. Жужгина, Л.В. Фомченкова [7], А.И. Заруднев,
Г.С. Мерзликина [8], Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін [9], Р. Манн,
Э. Майер [10], О.Г. Печеніцина [11], Г.І. Хотинська [12], Шим Дж.К. [13], В.П. Кустарев [14]. Але
найбільшою вадою результатів їх дослідження є неможливість для практичного застосування на
конкретних підприємствах та певних галузях, що є наслідком ізольованості вчених, що
спеціалізуються на фундаментальних економічних дослідженнях, з реальним життям підприємств та
організацій. Принаймні неможливо знайти наукове дослідження або статтю, які б містили детальний
аналіз ЛУВ конкретного підприємства з реальними показниками фінансово-економічної діяльності.
Постановка завдання. Метою цієї статті є спроба проаналізувати ЛУВ підприємства з
виробництва засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), виробничо-комерційна діяльність якого є
характерною для сучасної легкої промисловості, та надати рекомендації щодо поєднання діяльності
цього підприємства по створенню цінностей з ланцюжками цінностей постачальників і споживачів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Базовими підприємствами для дослідження є
ТОВ «Валтекс» (м. Біла Церква Київської обл.) [15], ТОВ «Таланлегпром» (м. Ромни Сумської обл.)
[16], ТОВ «Перша взуттєва фабрика «Київ» (м. Вишневе Київської обл.) [17], ЗАТ «Вишнівська
взуттєва фабрика» (м. Вишневе Київської обл.) [18]. Перелічені підприємства є провідними
підприємствами у галузі виробництва ЗІЗ в Україні за обсягами випуску продукції та річним обігом
коштів.
Зазвичай ЛУВ виробників виглядає таким чином (рис. 1):
Постачання матеріалів,
комплектуючих та
сировини від оптових
постачальників

Виробництво ЗІЗ

Реалізація продукції
оптовикампосередникам

Рис. 1. Традиційний ланцюг утворення вартості
Виробник ЗІЗ купує більшість матеріалів та сировини у крупних київських оптових компаній за
вільноконвертовані валютні кошти. Більшість товарів для легкої промисловості не виготовляється в
Україні, а імпортується переважно з Китаю, Індії та Туреччини.
Таким чином, виробник є заручником світових цін на енергоносії, коливань курсів євро та долара
США, регіональних суспільно-політичних чинників країн Азії. Така залежність призводить до зривів
постачання матеріалів, строків виконання контрактів і, як наслідок, до катастрофічних втрат прибутків
виробників.
Наприклад, наприкінці зими 2011 року індійські виробники припинили постачання натуральної
юхтової шкіри з причини сильних туманів, які перешкодили нормальному її висиханню.
Вітчизняний виробник постає перед проблемою вибору «виробляти самому» або
«закуповувати», «здійснювати самому» або «передати на аутсорсинг», «інтеграція» або
«дезінтеграція».
У цій ситуації фабрики «Перша взуттєва фабрика «Київ» та «Вишнівська взуттєва фабрика»
оптимізували свої колективи, визначили для себе граничні об’єми виробництва та міцно тримають свої
відносно невеликі частки ринку ЗІЗ. Вони виробляють 10-20 тис. пар спецвзуття на місяць з
використанням литтєвого методу кріплення поліуретанової підошви.
У такій ситуації «Талан» – найпотужніша українська взуттєва фабрика – побудувала власний
завод з виготовлення заготовки взуття в Бангладеш, тим самим одночасно вирішивши проблеми
постачання дешевих матеріалів і сировини та найбільшої проблеми вітчизняного ринку праці –
відсутності достатньої кількості взуттєвих швачок.
Для забезпечення конкурентних переваг своїй продукції «Талан» вперше в Україні опанував
виробництво спецвзуття з термостійкою гумовою підошвою на основі нітрильних каучуків. Таке взуття
є дещо дорожчим за звичайне, але за рахунок підвищених характеристик олієбензостійкості та
здатності витримувати високі температурні навантаження чобіт з «нітрильною» підошвою є одним з
лідерів продажів ЗІЗ.
Талан має розгалужену збутову мережу, відділення якої є в усіх найбільших промислових
регіонах України та Росії.
Фабрика «Валтекс» також періодично потерпає від несвоєчасного постачання сировини та
комплектуючих. Яскравими прикладами збою в системі постачання в 2011 році є несвоєчасне
надходження шкіри із Індії, зрив поставки металічного підносу та захисної металевої устілки з Франції,
зупинка київського виробника взуттєвої фурнітури, що викликала дефіцит латунного цвяха для
виробництва взуття з традиційним цвяховим методом кріплення підошви. Приклади невідповідного
постачання можна продовжувати нескінченно, адже Україна є членом світової економічної системи зі
всіма її перевагами та негараздами.
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Але, вийшовши за вузькі рамки внутрішньо фабричного простору та застосувавши підходи
стратегічного аналізу витрат з точки зору перегляду традиційного обмеженого ЛУВ, можна визначити
нові можливості вдосконалення та розширення ЛУВ.
До конкретних заходів «Валтекс» можна віднести придбання автоматичної машини та
виготовлення оснастки для неї з метою власного незалежного виготовлення взуттєвих цвяхів. Ціну
цвяхів було знижено на 12% з 130 грн. за кг до 114, грн.
На фабриці налагоджений цикл переробки пластикових відходів виробництва та торгівлі, що
дозволяє виготовляти власну основну устілку. Значну частину пластикової сировини надає сусідній
супермаркет у вигляді пластикових ящиків з-під екзотичних фруктів. Ціну основної устілки було
знижено з 2,05 грн. до 1,65 грн.
Власними силами розроблена технологія виготовлення металічної захисної устілки. З листової
пружинної сталі методом лазерної різки виготовляються заготовки устілки, на інших підприємствах
устілки загартовуються та покриваються шаром спеціальної фарби для досягнення адгезії з
поліуретановою підошвою. Ціну металевої устілки було знижено на 0,2 євро у порівняні з
імпортованою.
На підприємстві впроваджено власне виробництво захисного підносу, який у минулому
традиційно імпортувався з Франції, Німеччини чи Італії. Матеріал підноска з металу був замінений на
ударостійкий полікарбонат. Вперше в Україні було розроблено оригінальну оснастку для гарячого
лиття підносу на карусельних литтєвих агрегатах, які призначені для виготовлення підошви з
полівінілхлориду.
У 2010 році в економіці України намітилося певне зростання попиту на ЗІЗ, який перевищив
навіть благополучний до кризовий 2007 рік. Потреби реалізації спецвзуття стали більшими на 10-15
тис. пар щомісяця. Фабрика «Валтекс» поступила таким чином – були знайдені взуттєві фабрики, що
втратили працездатність під час кризи 2008-2009 років, але зберегли мінімальну кількість обладнання
та колективи швачок. Ці взуттєві фабрики розташовані на відстані не більше 350 км від головного
підприємства та є незалежними юридичними особами із загальною формою оподаткування.
У стислі терміни відроджені колективи опанували технологічні процеси складання верху взуття
усіх типів.
На головному підприємстві виготовлялися комплекти крою та транспортувалися до філіалів, які
якісно та швидко збирали заготовки верху взуття.
Перевагою аутсорсингової схеми, пов’язаної з вітчизняними виробниками, є можливість
оперативного реагування на коливання попиту тих чи інших видів взуття, коли немає часу чекати на
контейнер з 20-ма тисячами заготовок з Китаю чи Бангладеш. Це надзвичайно важливо, оскільки
одним із стратегічних принципів «Валтекс» є виробництво тільки під конкретного замовника після 50%ї передплати.
Гідною відповіддю «Валтекс» на виклики ринку стало впровадження у серійне виробництво
полегшеної двохшарової термостійкої підошви, особливістю якої є поєднання шару легкого
поліуретану з шаром маслобензостійкої гуми на основі нітрільних каучуків. У такому взутті також
використовується металеві підноси та устілка. При використанні натуральної шкіри, двохшарової
підошви та посилених захисних елементів таке взуття набуло максимального ступеня захисту стопи
працівника у важких умовах небезпечного виробництва.
На теренах СНД основними постачальниками гумової підошви були ТОВ «Вулкан-ПРАВЕКС»
(м. Київ) [19] та Кіровський комбінат «Іскож» (Росія) [20]. Ці підприємства були фактичними
монополістами у галузі виробництва якісної підошви для виготовлення взуття з клейовим та цвяховим
методами кріплення підошви.
Користуючись своїм станом, ці виробники підтримували досить високі ціни на свою продукцію,
що негативно відбивалося на конкурентоспроможності виробників спецвзуття, які використовували їх
підошви.
Фабрика «Валтекс» за рахунок власних коштів створила дочірнє підприємство ТОВ «ВалтексГума» [21] потужністю не менше 50 тис. пар підошви на місяць. Крім того Валтекс-Гума виробляє інші
гумово-технічні вироби – каблуки, запчастини до взуттєвого обладнання та ремонту взуття, гумові
суміші та покриття. Таким чином, було вирішено проблему власного незалежного виробництва однієї з
важливіших складових взуття – підошви.
Наступним наслідком аналізу ЛУВ є розробка власного джерела постачання натуральної шкіри
– головної сировини спеціального взуття.
Функціонування будь-якого м’ясопереробного підприємства пов’язане з виходом великої
кількості шкір великої рогатої худоби, які найчастіше утилізуються як незворотні відходи. В цей час
менеджерами «Валтекс» налагоджено схему збирання, попередньої обробки, транспортування та
фінішної обробки на вітчизняних шкіряних заводах. Ціна юхтової шкіри при такій схемі переробки не
перевищує 4 євро за м2 у той час, коли вартість індійської шкіри такої ж вартості з врахуванням
логістичних витрат становить 4,5 євро за м2.
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Слід зазначити, що у деяких випадках дублювання технологічних процесів постачальників
сировини та матеріалів не призводить до значного зниження собівартості продукції, але уникнення
простоїв з причини не укомплектування виробничих партій є суттєвою конкурентною перевагою та
дозволяє позитивно відрізнятися своєчасністю виконання замовлень та стабільністю завантаження
виробничих потужностей.
У попередні часи «Валтекс» реалізовував свою продукцію переважно посередницьким
торговельним організаціям з відносно невеликим рівнем прибутковості. Але, проаналізувавши
прибутковість угод з кінцевими споживачами, було обрано шлях розвитку власної оптово-роздрібної
мережі збуту з метою підвищення рентабельності на 7-10%. На цей час бюро регіональних продажів
та роздрібних торгових філіалів працює у переважній більшості регіонів України.
Таким чином, складається два рівноправних напрямки стратегічного управління витратами у
сучасних умовах:
1. Розвиток власного виробництва більшості складових ЗІЗ з реалізацією продукції кінцевому
споживачу, який безпосередньо експлуатує ЗІЗ.
2. Створення альтернативного (паралельного) ланцюжка виробництва сировини, заготовки
верху взуття, формування взуття та кріплення підошви з використанням виробничих потужностей
віддалених філіалів та відвантаженням готової продукції безпосередньо кінцевому споживачу.
Таким чином, вдосконалена схема ЛУВ підприємства з виробництва ЗІЗ може бути
представлена у такому вигляді (рис. 2).
Власні основні виробничі потужності
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Рис.2. Гілки ЛУВ сучасного підприємства з виробництва ЗІЗ
Як показує практична діяльність, два ЛУВ можуть ефективно співіснувати та надавати
можливість різкого збільшення об’ємів виробництва. При цьому досягається високий рівень
незалежності від економічних вітчизняних та міжнародних чинників.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розглянуті особливості ЛУВ вітчизняної
галузі виробництва ЗІЗ надають можливості виявлення прихованих резервів кооперації, нарощування
обсягів виготовлення якісної продукції, досягнення лідерства у витратах.
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Анотація
В статті висвітлено практичне застосування стратегічного аналізу витрат. Розглянуто
особливості розвитку ланцюжка утворення вартості у легкій промисловості на прикладі
підприємства з виробництва засобів індивідуального захисту.
Ключові слова: стратегічний аналіз витрат, ланцюжок утворення вартості, засоби
індивідуального захисту, легка промисловість.
Аннотация
В статье освещено практическое применение стратегического анализа затрат.
Рассмотрены особенности развития цепочки образования стоимости в легкой промышленности
на примере предприятия по производству средств индивидуальной защиты.
Ключевые слова: стратегический анализ затрат, цепочка создания стоимости, средства
индивидуальной защиты, легкая промышленность.
Annotation
In article covered practical application of strategic cost analysis. Considered the features chain
development create value in light industry on the example of enterprise for the production of personal
protective equipment.
Key words: strategic cost analysis, value chain, light industry
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ПОТЕНЦІАЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ
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Постановка проблеми. Дослідниками встановлено, що ефективно діюча структура управління
підприємством дозволяє отримати конкурентні переваги за рахунок більш повної реалізації
організаційного потенціалу, швидкої реакції на ринкові зміни та вигідно використовувати виникаючі
можливості [4, с. 2]. Аналіз сучасного стану машинобудівних підприємств показує, що більшість
проблем галузі обумовлена недосконалістю систем управління, які не відповідають сучасним вимогам
ринку. Це пов’язано з постійним зростанням складності та напруженості діяльності керівників в
динамічних умовах [9, с. 3].
Завдяки функціональним взаємодіям управлінського персоналу, які направлені на узгодження
потреб, інтересів і співробітництва як усередині організації, так і з зовнішнім оточенням, досягається
необхідний рівень стабільного функціонування і розвитку машинобудівних підприємств.
Таким чином питання визначення сутності потенціалу функціональної взаємодії управлінського
персоналу та факторів, які сприяють його реалізації, стає актуальним напрямком досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість праць сучасних науковців
присвячена аналізу організаційних структур та методам їх оптимізації. Серед них Бикова А.А.,
Воронін А.А., Герасимов Б.І., Дудник І.М., Єгоров В.П., Мишин С.П., Сакевич І.А., Транченко Л.В.,
Филиппова І.Г., Череп А.В. та ін. Відзначаючи значимість проведених досліджень, слід виділити
проблему визначення сутності потенціалу функціональних взаємодій управлінського персоналу та
його особливостей в сучасних умовах.
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності потенціалу функціональних
взаємодій управлінського персоналу та факторів, які сприяють його реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ієрархічність структури управління як підлеглість
її елементів є найважливішою властивістю організації. Під управлінською структурою ми розуміємо
впорядковану сукупність ланок управління та каналів, по яким вони взаємодіють між собою.
Елементами організаційної структури є посадові позиції, взаємодія між якими обумовлена прийнятими
в організації формальними та неформальними правилами. Згідно з системним підходом до
управління, всі елементи системи взаємопов'язані й по-різному впливають один на одного, а за
законами розвитку частин і цілого їх взаємодія має вийти на системний рівень.
Оскільки кінцеві результати діяльності машинобудівних підприємств все більше залежать від
складної системи взаємозв'язків, прогресивним напрямком структурного вдосконалення є створення
умов для підвищення ступеня цілісності системи управління. Вирішення цієї проблеми полягає в
розробці і запровадженні методів аналізу і створення організаційних структур, що враховують
специфіку ринкових відносин.
Так, при одній і тій же технологічній базі і ринкових умовах результат діяльності різних систем
управління може бути протилежним [2, с. 8]. Це обумовлено наявністю потенціалу управлінських
взаємодій, під яким ми розуміємо сукупність здібностей керівників та системи управління
забезпечувати узгоджену і злагоджену роботу елементів, що породжують ті якості організації, які не
може подати сукупність її елементів для найбільш дієвого досягнення цілей підприємства.
Оскільки структура відображає взаємини елементів і підсистем, її основною характеристикою є
існуючі типи зв'язків в системі і їх інтенсивність. Можна визначити такі види взаємодії [1; 3; 4]:
- вертикальна (субординаційна) – виникає між об’єктом і суб’єктом управління різних ієрархічних
рівнів системи управління, а також між працівниками всередині апарату управління;
- горизонтальна (координаційна) – здійснюється на кожному ієрархічному рівні організаційного
утворення між об’єктами управління, тобто між структурними одиницями (ланками, підрозділами)
організації. Додаткові вигоди від комунікацій по горизонталі полягають у формуванні рівноправних
відносин. Доведено, що такі відносини є важливій задоволеності працівників організації, що
становить [6];
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- діагональна (консультаційна) – реалізується у формі методичних консультацій між вищими
функціональними підрозділами управління і нижчими лінійними органами управління, які не є для
перших об’єктами безпосереднього підпорядкування.
Це характеризує функціональну взаємодію управлінського персоналу як багатовекторну.
Спільно суб’єкти управління утворюють організаційні механізми функціонування і змін, єдності дій і
поведінки, внаслідок чого формується інституціональна організаційна структура управління.
Потенціал управлінської взаємодії детермінований структурою зв’язків і відносин, а також
розвиненістю організаційних комунікацій. Оскільки організаційна система управління є специфічною
мережею каналів зв'язку (рис. 1), комунікаційною мережею управління [3, с. 69], то кожен її елемент
розглядається як комунікаційний вузол, через який йдуть потоки інформації від підлеглих об'єктів,
процесів і від вищестоящих центрів управління [5].

Рис. 1. Взаємодія управлінського персоналу: потік а) формальних та б) неформальних
взаємин [6, с. 49].
Так, число та ємність ланок структури управління визначають єдність процесу управління, його
динамізм, можливості підготовки ефективних рішень [8]. Співвідношення ланок структури управління
за їхніми функціональними особливостями впливає на оперативність процесу управління, побудову
інформаційної системи, його цільову орієнтацію. Це співвідношення не має вести до багатоциклічності
процесу управління, до росту кількості комунікацій, не ускладнювати інформаційне забезпечення [8].
За даними вчених, об'єми інформації, що характеризують динамізм зовнішнього середовища, з
якими стикаються підприємства, подвоюються кожні 5-10 років, тому управлінські структури
машинобудівних підприємств, створені 30-40 років тому не можуть адекватно сприймати зовнішні
зміни, а просте екстенсивне зростання тільки посилює ситуацію [4, с. 37]. Крім того, кожен підрозділ
структури є генератором самостійної інформації. Критерієм тут є здатність кожного елементу
управління обробляти потоки інформації, з якими пов'язана його діяльність [5]. Можливе вирішення
проблеми полягає в забезпеченні аналітичної підтримки процесу прийняття управлінських рішень.
Важливою умовою забезпечення ефективної реалізації потенціалу взаємодії є побудова схеми
такої організаційної структури підприємства, яка повинна оптимізувати канали безперешкодного руху
потоків інформації, щоб забезпечувати своє існування і розвиток. В таких умовах, побудова
управлінської структури має базуватися на принципі забезпечення чіткого передавання інформації за
наявного відповідного зворотного зв'язку [10]. А раціональне обмеження кількості ланок в управлінні
сприятиме швидкій передачі інформації знизу вгору, а розпоряджень зверху вниз і тим меншою буде
можливість зниження їх якості в процесі передачі.
Тому, простіше і чіткіше побудована структура управління буде сприяти більш повній реалізації
потенціалу функціональної взаємодії управлінського персоналу. При цьому структурні підрозділи
організації (відділи, служби і т.п.) повинні виникати тільки там, де необхідно перетворювати ці потоки в
іншу якісну або кількісно-параметричну форму.
Керівники мають обмеження на обсяги засвоєння інформації – кожна наступна одиниця
інформації переробляється важче, ніж попередня, вимагає більше часу, більшої кваліфікації.
Оптимальним є рівний розподіл навантаження на менеджерів. В той же час, із зростанням рівня, на
якому знаходиться керівник, росте і об'єм потоку, який він вимушений контролювати. Відповідно
ростуть і витрати [1, с. 286].
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На якість прийняття управлінських рішень впливає не тільки те, що вони приймаються на базі
недостатньої якості та кількості інформації, але й те, що керівники спроможні дослідити тільки
обмежений діапазон варіантів рішень та не мають можливості точно спрогнозувати можливі наслідки
прийняття рішень.
Делегування допомагає керівнику зменшити навантаження і звільнити час для важливих
завдань [9]. За допомогою норми керованості можна у загальному вигляді визначити ефективність
організаційної структури. Визначення того, наскільки якісно розставлені керівники усередині рангів,
наскільки повно враховуються управлінські здібності кожного з них на займаній посаді має пріоритетне
значення для оцінки розподілу навантаження на суб’єкт управління та визначення оптимальної
структури навантаження [6].
Функціональна ємність ланок структури управління й обсяг їхніх повноважень має безпосередній
вплив на реалізацію потенціалу управлінської взаємодії, оскільки нераціональний розподіл функцій і
повноважень між ланками може сприяти зниженню їх «пропускної спроможності» [8], оперативності
реакції на виникаючі ситуації, проблеми, професіоналізму ухвалених рішень і ефективності управління
в цілому [5]. Наявність великої кількості поточних рутинних завдань свідчить про нераціональну
організацію ланцюга завдань, тобто делегування повноважень [9, с. 10].
Так, характеристиками ланок структури управління можуть бути: питома вага часу очікування
документа в черзі завдань всіх ланок процесу і повторних розглядів в загальних витратах часу на
ухвалення рішення; питома вага часу, коли контролюючий процес не може визначити ступінь
виконання [4, с. 53].
В організаціях з численними рівнями управління, якими є машинобудівні, росте вірогідність
інформаційних спотворень, оскільки кожен подальший рівень управління може коректувати і
фільтрувати повідомлення [6]. В системі управління циркулює велика кількість управлінських рішень.
Цей потенціал поглинається певною ланкою управління і не розповсюджується до меж всієї системи. Це
обумовлено неякісним агрегуванням інформації, яка циркулює знизу вверх в системі управління,
«відсіюванням» нестандартних, а отже ризикованих рішень, неправильною інтерпретацією рішень та ін.
Використання інтелектуальної потужності, що виражена в конкретних управлінських рішеннях,
не відбувається, що призводить до зайвих витрат інтелектуальної енергії працівників управлінського
корпусу. Дублювання рішень, створення менш досконалих рішень, за наявності в управлінському полі
більш досконалих, є досить поширеною практикою [3, с. 78] в діяльності великих підприємств, якими є
машинобудівні.
Про ефективність реалізації потенціалу взаємодії можна судити і за такими показниками, як:
морально-психологічний клімат у підприємстві, сила корпоративної культури, рівень конфліктності,
тощо. У цьому і проявляється ефект синергії: ефект використання управлінського потенціалу
підприємства перевищується на суму ефектів використання потенціалів його керівників.
Так, потенціал управлінської взаємодії визначають соціально-психологічна сумісність керівників,
здатності до кооперації та інтеграції, рівень конфліктності керівників, спрямованість на досягнення
власних цілей та цілей підприємства, гнучкість, адаптивність, а також можливості розвитку зазначених
аспектів і організаційні межі, що визначають особливості поведінки керівників – формальні
(організаційна структура) і неформальні (організаційна культура), здібності до максимально
ефективного їх використання, здатності до їх оновлення і вдосконалення [3; 6].
Необхідно мати на увазі, що організаційна взаємодія має дві сторони: об’єктивну і суб’єктивну.
Об’єктивна сторона (формальні взаємозв’язки) – це організаційні зв’язки, які не залежать від
керівників, але опосередковують і контролюють зміст і характер їх взаємодії (див. рис. 1а). Суб’єктивна
сторона (неформальні взаємозв’язки) – це свідомі (міжособистісні) відносини членів організації
(керівників і підлеглих), що складаються в конкретних умовах спільної діяльності на основі
організаційних норм і цінностей, а також очікувань відповідної поведінки.
Неформальні комунікації (див. рис. 1б) мають негативні (поширення помилкових чуток і
тенденція чинити опір змінам) та позитивні (відданість організації, високий дух колективізму і вища
продуктивність праці) наслідки. Останні ж спостерігаються в тих випадках, коли групові норми
перевершують офіційно встановлені. Однак, керівництво повинне визнати, або навіть сприяти
неформальним комунікаціям, оскільки неформальне спілкування, як по горизонталі, так і по вертикалі,
прискорює надходження інформації в ті місця, де в ній є необхідність та сприяє заповненню ніш в
інформаційній системі. Для цього можливим є участь неформальних груп в ухваленні рішень, а чутки
гасити шляхом оперативного надання офіційної інформації [6].
Організаційна культура має вплив на реалізацію потенціалу управлінської взаємодії. При
виникненні проблем в організаціях з розвиненою культурою її керівники здатні оперативно ухвалювати
потрібні організаційні рішення, оскільки основоположні цінності організації визначені та зрозумілі [1; 3; 4].
Це дістає підтвердження у «моделі айсбергу» – існуюча організаційна поведінка на 9/10
визначається неформальними підсистемами, які складаються з відчуттів, мотивацій, влади, впливів та
схованих правил. Тільки на 1/10 організаційної поведінки впливає формальна видима сторона
організації, куди входить структура, процеси та стратегія. Намагання впровадити якісь зміни, але без
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прийняття до уваги неформальної сторони, може викликати великі непередбачені наслідки та побічні
ефекти [7, с. 23].
Висновки з проведеного дослідження. Потенціал управлінських взаємодій виявляється в
взаємопроникненні управлінського персоналу – взаємному впливі певної спрямованості на реалізацію,
а також участь у формуванні управлінських потенціалів один одного. Коректування системи
управлінських відносин між її елементами і реструктуризація ланцюгів управлінських взаємодій в цілях
забезпечення синергії, збільшення внеску кожного елемента в загальну ефективність структури
управління приводить до підвищення ефективність діяльності організації в цілому. Побудова
управлінської структури має базуватися на принципі раціонального обмеження кількості ланок в
управлінні, забезпечення чіткого передавання інформації за наявного відповідного зворотного зв'язку,
сприяння використання здібностей управлінського персоналу. Це б надало можливості для більш
повної реалізації потенціалу управлінських взаємодій, сприяючі розширенню контактів між галузями та
підприємствами задля впровадження науки і техніки, знаходженню джерел оновлення основних
фондів, спеціалізації та кооперування виробництва, взаємних поставок продукції.
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Анотація
В статті розкривається сутність потенціалу функціональних взаємодій управлінського
персоналу машинобудівних підприємств. Автор акцентує увагу на факторах, які сприяють, або
перешкоджають реалізації потенціалу управлінської взаємодії.
Ключові слова: потенціал функціональної взаємодії управлінського персоналу, ланки
управлінської структури, потоки формальних та неформальних взаємин.
Аннотация
В статье раскрывается сущность потенциала функциональных взаимодействий
управленческого персонала машиностроительных предприятий. Автор акцентирует внимание на
факторах, которые способствуют, либо препятствуют реализации потенциала управленческого
взаимодействия.
Ключевые слова: потенциал функционального взаимодействия управленческого персонала,
звено управленческой структуры, потоки формальных и неформальных взаимоотношений.
Annotation
Essence of potential of functional co-operations of managerial staff of machine-building enterprises is
examined in the article. The author focuses on attention on factors which promote or hinder achieving
administrative co-operation.
Keywords: potential of functional co-operation of managerial staff, links of administrative structure,
streams of formal and informal mutual relations.
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ЛОКАЛЬНИЙ ВИМІР ДИНАМІКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Комплексною характеристикою, що відображає стан загальної
життєздатності мешканців регіону, вказує на кількість можливих людино-років їх сукупного прожиття є
демографічний потенціал регіону. Цю категорію слід розглядати як фундамент розвитку усіх підсистем
регіонального соціуму.
Водночас, демографічний потенціал регіону – це ключовий структурно-кваліметричний
параметр його антропосоціогенезу, індикатор взаємодії структур людини (морфофізіологічної,
психоемоційної, соціогенної) зі структурами середовища її існування (природної, технічної,
соціальної). В умовах конкретного місця й часу, а саме періоду становлення незалежності України,
дослідження демографічного потенціалу Львівської області передбачає акцентування уваги на
структурах її антропосоціогенезу, типах взаємодій людини і середовища, які відіграють доленосну
роль в стратегічних планах національного державотворення.
Природною основою формування демографічного потенціалу області є населення, а в
сукупності його поведінкових виявів – демографічна ситуація регіону, тобто сукупність форм існування
демографічних явищ та процесів у їх територіально-соціальних взаєминах і функціональній взаємодії.
Для глибшого розуміння причин сучасної демоситуації в регіоні доцільно укрупнити (у порівнянні з
попередніми роботами [1–3]) територіальні масштаби дослідження, а саме – виявити демографічні
відмінності за типами та розмірами поселень обласного регіону. Тобто вартими уваги є динаміка та
головні тенденції демографічних змін на локальному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Демопроцеси у сукупності чи окремі їхні складові
перебувають у фокусі наукової проблематики провідних наукових установ і досліджуються вченими різних
галузей наукового знання – демографами, економістами, географами, філософами (Н.В. Гунько,
В.О. Джаман, О.В. Заставецька, Ф.Д. Заставний, О.В. Корж, І.О. Курило, О.В. Кустовська, Е.М. Лібанова,
О.В. Макарова, О.Ф. Новікова, С.І. Пирожков, М.І. Пітюлич, І.М. Прибиткова, З.О. Служинська,
Г.Г. Старостенко, В.С. Стешенко, С.О. Цапок, П.Є. Шевчук та ін.). Окремі аспекти аналізу демографічної
ситуації, трудового потенціалу, рівня життя населення, людського розвитку на регіональному рівні
висвітлено в роботах Біттера О.А., Войтенко Г.В., Мацоли М.М., Паньків Н.М. та ін. Міські поселення
регіону є об’єктом дослідження низки науковців, з-поміж яких – Дністрянська Н. [4], Щеглюк С.Д. [5] та ін.
Проте досі недостатньою мірою висвітлено неоднорідність перебігу демопроцесів у локальному
масштабі – на рівні сільських територій низових адміністративних районів, міст та селищ міського типу
регіону, що вимагає глибшого та ґрунтовнішого їх аналізу в рамках регіональної демографії та
економіки праці.
Постановка завдання. Метою даної статті: виявити та проаналізувати головні тенденції
формування чисельності населення Львівської області у локальному вимірі; показати територіальні
відмінності динаміки демопроцесів у регіоні.
Виклад основного матеріалу. Починаючи з 1994 р. чисельність населення області неухильно
скорочується, щоправда в останні роки темпи скорочення суттєво сповільнились (рис. 1). Формування
чисельності населення регіону відбувається за рахунок його природного та механічного приросту, а
також змін у адміністративно-територіальному устрої.
Станом на 01.06.2011 р. в регіоні проживало 2 541,5 тис. осіб1, що приблизно відповідає рівню
1976 р. Найвищого значення чисельність населення області досягла у 1993 р. – 2778,3 тис. осіб, відтоді у
період з 1993 по 2011 р. населення регіону скоротилось на 233,6 тис. осіб, або на 8,41 %. Головними

1

Тут і надалі використано статистичні матеріали Головного управління статистики у Львівській області [6].
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причинами такого скорочення чисельності населення є, з одного боку, падіння рівня народжуваності та
зростання смертності населення, з іншого – постійне (з 1993 р.) від’ємне сальдо міграцій.
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Рис. 1. Динаміка чисельності населення Львівської області
Проаналізуємо динаміку чисельності населення за місцем проживання (міське, сільське), та у
різних за величиною типів міст. Для цього використаємо загальноприйняту класифікацію міст в
Україні, згідно з якою міста Львівської області належать до 3 типів: 1) до 50 тис. ос. (малі); 2) 50100 тис. ос. (середні); 3) 500 -1 000 тис. ос. (дуже великі). Оскільки в області розташовано достатньо
багато малих міст, їх умовно розподілено на 2 підтипи: малі (10-50 тис. ос.) та дуже малі (до
10 тис. ос.).
Доцільність такого поділу підтверджено у табл. 1 – виділені підтипи мають певні відмінності у
динаміці чисельності населення. Малі (10-50 тис. ос.) міста – єдиний з виокремлених типів міст, у яких
впродовж 2003-2011 рр. спостерігався приріст загальної чисельності населення – 1 950 осіб (0,54 %).
Зауважимо, що додатній приріст характерний рівно для половини (9 з 18) міст цього типу – це
передусім міста з молодим населенням (Новояворівське, Новий Розділ), міста у безпосередній зоні
впливу обласного центру (Дубляни, Винники) та міста, які є важливими транспортними та
адміністративними центрами (Броди, Золочів, Жовква, Миколаїв) (див. рис. 2).
Таблиця 1
Загальна чисельність та приріст населення України та Львівської області за типом та
розмірами поселень (2003-2011 рр.)

2003 р.

2011 р.

Приріст населення*
(2003-2011 рр.)
осіб
у%

48003,5
32328,4
15675,1
2611,0
1553,5
1057,5
732,8
210,9
362,6
144,2
113,1

45778,5
31441,6
14336,9
2544,7
1546,5
998,2
732,0
206,2
364,6
142,4
112,0

-2225,0
-886,8
-1338,2
-66,3
-7,0
-59,3
-0,8
-4,7
2,0
-1,8
-1,1

Загальна чисельність населення, тис. ос.
Україна
міське
сільське
Львівська обл.
міське
сільське
м. Львів
середні* (3)
малі* (18)
дуже малі* (22)
смт* (34)

-4,64
-2,74
-8,54
-2,54
-0,45
-5,61
-0,10
-2,24
0,54
-1,27
-0,95

*розраховано авторами
Три середніх міста області (Дрогобич, Червоноград, Стрий) характеризуються повільним
скороченням чисельності населення, причому найменші темпи властиві Дрогобичу як колишньому
обласному центру та важливому регіональному осередку економічної та соціальної активності.
Незначним є скорочення чисельності населення дуже малих міст та смт. З-поміж дуже малих
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міст найбільшим позитивним приростом виділяються Новий Калинів, Старий Самбір, Рудки та РаваРуська, негативним – Хирів, Добромиль, Турка та Ходорів. Найбільший приріст населення властивий
селищам Розточчя (Шкло, Івано-Франкове, Магерів), смт у зоні впливу великого та середніх міст
(Рудне, Підбуж, Щирець, Куликів, Жвирка, Дашава, Гірник) а також Славському (курортному центру,
що формується).
Левова частка (89,4 %) скорочення абсолютної чисельності населення Львівської області
належить сільському населенню – 59,3 тис. ос. Найдинамічніше скорочення відбувається у східних та
північно-східних районах (Перемишлянський, Жидачівський, Буський, Золочівський, Радехівський
райони). Лише Пустомитівський район має невеликий приріст населення – 0,2 %.
Регіональні відмінності у динаміці чисельності населення в розрізі усіх міст та смт області та
сільського населення районів зображено на рис. 2.

Рис. 2. Приріст (скорочення) населення міських поселень та сільського населення
районів Львівської області*
*розраховано та укладено авторами за даними Головного управління статистики у Львівській
області
Для повнішого оцінювання демоситуації в регіоні зосередимо увагу на головних аспектах
формування чисельності населення (природний та механічний рух) та віково-статевій структурі.
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Природний рух населення. Коефіцієнт народжуваності є одним із найголовніших демографічних
показників. Львівська область з часу свого утворення відзначалася традиційно високим рівнем
народжуваності. У міжвоєнний період (на 1940 р.) цей показник був рівний 24,7‰. У 1950 р. він дещо
знизився (до 23,4‰), що пояснюється втратами під час II Світової війни, а через 10 років становив
24,1‰. Після 70-х рр. в області почалось стійке зниження коефіцієнта народжуваності: у 1970 р. –
17,1 ‰, 1980 р. – 16,0 ‰, 1990 р. – 14,0 ‰. У 2001 р. цей коефіцієнт сягнув свого мінімуму 8,9 ‰, і
відтоді відзначається повільне зростання рівня народжуваності до 11,8 ‰ у 2009 р., щоправда у 2010
він знову зменшився до 11,2 ‰ (рис. 3), а за перші 5 місяців 2011 р. цей показник ще менший –
10,7 ‰.
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Рис. 3. Динаміка народжуваності та смертності у Львівській області
Є суттєві територіальні відмінності у значеннях коефіцієнтів народжуваності в адміністративнотериторіальних одиницях (АТО) області. Найвищим цей показник є у Турківському (15,7‰),
Яворівському (14,1‰) і Сколівському (14,0‰) районах. Серед міст обласного значення виділяються
Моршин (13,5 ‰), Борислав (12,1‰), Червоноград (11,0‰). Найменша кількість народжень на 1000
осіб населення у 2010 р. спостерігалася в Дрогобичі (9,4 ‰), Стрию та Новому Роздолі (по 9,7‰),
Жидачівському (10,3‰) і Перемишлянському (10,9‰) районах.
Коефіцієнт смертності до II Світової війни (1940 р.) складав 15,2‰. У 1960 р. цей показник
знизився аж до 7,2‰, після чого його коливання були незначними і відбувалися в межах 8,2-10,6‰
(1970-1985 рр.). Починаючи з 1989 р. показник смертності почав неухильно зростати, сягнувши
максимального значення 13,7‰ у 2005 і 2008 рр. – це найвищий рівень смертності в області за весь
повоєнний період. У 2010 р. цей коефіцієнт дещо зменшився і становить 12,8‰, що є найменшим
значенням з 2001 р.
У розрізі адміністративних районів найбільша смертність у 2010 р. була у Перемишлянському
(20,5‰), Жидачівському (17,2‰), Радехівському і Старосамбірському (по 16,2‰) районах. Найнижча –
у Новому Роздолі (8,8‰); відносно низький рівень цього показника в Дрогобичі (10,3‰) і Львові
(10,5‰), з-поміж районів області – в Яворівському (10,8‰), Жовківському (13,2‰), Пустомитівському і
Стрийському (по 13,3‰) районах.
Причинами регіональних відмінностей у показниках народжуваності та смертності населення є
багатодітність сімей у гірських Турківському і Сколівському районах та вікова структура населення
Нового Роздолу і Яворівського району. Віковою структурою населення можна пояснити і низькі
показники народжуваності та високі коефіцієнти смертності у Жидачівському, Перемишлянському та
Буському районах.
Починаючи з 1995 р. природний приріст населення області є від’ємним. Найвищими темпи
скорочення населення регіону були в 2002 р. – -9,9‰. У 2010 р. цей показник склав -1,6‰. У 2010 р.
лише 4 АТО області (у 2009 р. – 7) характеризувалися додатнім природним приростом – Яворівський
(3,3 ‰) і Турківський (1,2 ‰) райони, Новий Розділ (0,9 ‰) і Моршин (0,5 ‰). Найбільша депопуляція
населення спостерігалася у Перемишлянському (-9,6‰), Жидачівському (-7,6‰), Золочівському (4,8 ‰), Бродівському (-4,5 ‰), Старосамбірському (-4,4 ‰) й Радехівському (-4,3 ‰) районах.
Найменше природне скорочення населення відбулося у Жовківському (-0,3 ‰) і Сколівському (-0,5 ‰)
районах, Львові та Червонограді (по -0,5 ‰). Зауважимо, що додатній природний приріст характерний
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для усіх міських поселень двох районів Розточчя – Яворівського та Жовківського. У порівнянні з
попереднім роком зниження темпів скорочення населення відбулось в більшості АТО регіону.
Міграції населення. Особливо актуальною для регіону є міждержавна трудова міграція.
Офіційна статистика фіксує лише частину вибулих за межі області громадян. За різними оцінками з
регіону виїхало кілька десятків тисяч трудових мігрантів.
Трудова міграція, головно еміграція, розглядається здебільшого в якості негативного чинника
якості життя населення – самі мігранти в країні прибуття працюють здебільшого на
низькокваліфікованих роботах, соціально незахищені, часто зайняті в тіньовому секторі економіки;
водночас на батьківщині залишаються без догляду їхні діти, руйнуються родинні зв’язки,
розпадаються сім’ї. Значний відтік економічно активного населення негативно позначається на
економіці регіону, адже левова частка мігрантів – це кваліфіковані працівники у працездатному віці.
Поряд з цим є й позитивні наслідки трудової еміграції – суттєве поліпшення фінансового становища
мігрантів та їхніх сімей; приплив грошових ресурсів з-за кордону, які залишаються в регіоні.
Маятникова трудова міграція була характерна для Львівської області ще в колишньому СРСР.
Зараз найбільша маятникова міграція за чисельністю робітників, службовців, студентів та учнів є у
Львові (за різними оцінками, т.зв. «денне» населення Львова на 70-200 тис. осіб більше, ніж постійне
[7; 8]), Дрогобицькому (40 тис. осіб), Сокальському (24 тис. осіб) районах.
Не вдаючись до аналізу географічного розподілу мігрантів у містах і селах області, для цілей
нашого дослідження достатньо проаналізувати деякі територіальні відмінності у сукупному
міграційному прирості (скороченні).
Головною кількісною особливістю динаміки міграційних процесів регіону є суттєве зменшення її
ролі у формування чисельності населення. Це проілюстровано на рис. 4 – починаючи з 2002 р.
міграційні втрати населення мають тенденцію до зменшення.
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Рис. 4. Сальдо міграцій у Львівській області (1989-2010 рр.)
У територіальному розрізі позитивне міграційне сальдо властиве передусім малим містам та смт
(Підбуж, Верхнє Синьовидне, Белз, Глиняни); міським поселенням поблизу Львова (Винники, Рудне,
Запитів, Дубляни, Куликів) і середніх міст (Соснівка, Великі Мости, Східниця); центрам районів з
відповідним негативним сальдо (Самбір, Старий Самбір, Броди, Жидачів, Буськ, Мостиська, Сколе).
Додатній міграційний приріст спостерігається в селах п’яти районів, найбільшим він є у
Пустомитівському (6,6 ‰), Стрийському (2,4 ‰) і Дрогобицькому (2,3 ‰) районах. Це підтверджує
факт про значну привабливість приміських зон, які вважаються оптимальними для проживання та
діяльності населення.
Найбільше міграційне скорочення властиве для Роздолу, Добромиля, Борині, Брюхович,
Олеська та сільських територій Турківського, Жидачівського, Перемишлянського і Радехівського
районів. Зауважимо, що міграційний приріст є від’ємним в трьох найбільших містах області (Львові,
Дрогобичі й Червонограді).
Віково-статева структура населення. У віковій структурі населення області група працездатного
населення (чоловіки у віці 16-59 та жінки у віці 16-54 роки) становить 60,8% від усього населення.
Частка осіб пенсійного віку (післяпрацездатне населення) поступово зростає – від 19,4% у 1989 році
до 22,3% у 2010 р., натомість зменшується частка дітей до 16 років (допрацездатне населення) –
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16,9% у 2010 р. (рис. 5). Ці показники разом із середнім віком населення, який за цей період зріс від
35,0 до 38,8 років, дають підстави говорити про процес “старіння” населення.
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Рис. 5. Динаміка вікової структури населення Львівської області
Частка населення у працездатному віці є найвищою у містах обласного значення: Новому
Роздолі (65,1%), Стрию (64,0%), Дрогобичі (63,5); з-поміж районів виділяється Яворівський (62,0%),
Пустомитівський (61,3%) і Жовківський (61,1%); найменша частка осіб у працездатному віці в
Перемишлянському (53,3%), Жидачівському (55,7%) районах, які мають найвищу в області частку
населення у післяпрацездатному віці – 29,4% і 27,7% відповідно, та в Турківському районі (55,1%), у
якому найвища в області частка населення у допрацездатному віці (22,6%).
Значно менший вплив на ЯЖН має статева структура населення. Досить стійкою є тенденція до
збільшення розриву між чисельністю чоловічого та жіночого населення. В регіоні в розрахунку на 1000
жінок у 2010 р. припадало 896 чоловіків (у 1989 р. – 902).
Суттєвою демогеографічною характеристикою є показник демографічного навантаження на
населення працездатного віку. Загалом в області на 1000 осіб працездатного віку припадає 643 особи
непрацездатного віку, з яких 252 особи допрацездатного та 399 особи післяпрацездатного віку
(рис. 6).
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Рис. 6. Динаміка демографічного навантаження населення Львівської області
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Помітні суттєві регіональні відмінності у значеннях цього показника. Найбільшим є демографічне
навантаження на працездатне населення у Перемишлянському (898), Турківському (827) і
Жидачівському (812) районах, найменшим – у Новому Роздолі (531), Стрию (557), серед районів – у
Яворівському (612), Пустомитівському (620) і Жовківському (644) районах.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, впродовж двох десятирічних декад
розбудови державної незалежності на Львівщині мали місце як загальні, так і специфічні риси
процесів відтворення демографічного потенціалу. Типові риси соціально-економічного, політикоправового, морально-культурного буття людей, які відбивалися на цих процесах, визначають потребу
пошуку нової соціальної перспективи та шляхів її реалізації як гуманістичної.
Нині масштабним підходом до розв’язання демографічних проблем Львівщини має стати
орієнтація на людину не як на продуктивну силу і не як на найману робочу силу, а як на найвищу
цінність суспільного розвитку. Здолання утилітарного підходу до структурно-кваліметричних
параметрів людського буття у його демографічній варіації можливе при розвитку діалогу культур,
втіленні гуманістично-ціннісних ідеалів у демографічну практику. За таких умов сучасний
демографічний потенціал Львівської області, який детермінується впливом цілої низки факторів
(чисельності основних когорт, їх здоров’я, процесів старіння та смертності), буде не тільки
демонструвати потужність регіональної суспільної системи, але й сам виступати ключовим фактором
її подальшого розвитку, відстоювання належного місця населення регіону в Україні та світі.
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Анотація
Оцінено головні тенденції структурних демографічних змін у Львівській області. На рівні
різних за розміром міських поселень та сільського населення районів області проаналізовано
сучасні тенденції процесів відтворення населення, міграційних процесів та динаміку статевовікової структури населення регіону.
Ключові слова: демографічний потенціал, статево-вікова структура, природний та
механічний рух населення, Львівська область.
Аннотация
Оценены главные тенденции структурных демографических изменений во Львовской
области. На уровне различных по размеру городских поселений и сельского населения районов
области проанализированы современные тенденции процессов воспроизводства населения,
миграционных процессов и динамику половозрастной структуры населения региона.
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The main structural trends of the demographic changes in the Lviv region are assessed. At the level of
different-sized towns and rural areas of the region the current trends in the processes of reproduction,
migration and the dynamics of the demographic structure of the population was analyzed .
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ЦІНОВИЙ ФАКТОР РОЗПОДІЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО
РИНКУ ЖИТЛА
Постановка проблеми. Проблеми формування та розподілу регіональних цін на житло в
умовах вільного ринку є дуже актуальними на сучасному етапі економічних відносин. Вивчаючи ці
проблеми, необхідно брати до уваги вплив поточних змін соціально-економічних умов на методи
аналізу. В статті ціновий фактор розглядається як один з найбільш ефективних інструментів поточного
і стратегічного планування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти формування
житлової політики та процеси структуризації ринку житла досліджено в наукових працях вчених і
практиків: А.М. Асаула, В.М. Гейця [6], О.А. Гриценко [2], В.В. Гришка, О.М. Коваленка, В.І. Кравченка,
А.А. Лукянченка, А. Ослунда [5], В.О. Онищенка, Р.А. Поляковського [7], В.І. Срібного та інших вчених.
Оцінюванню стану ринку житла та окремих складових житлової політики регіонів присвячені праці
П.Т. Бубенка, З.В. Герасимчука, В.П. Дубіщева, О.В. Кухленка, П.С. Рогожина, Л.М. Шутенка. Однак,
враховуючи важливість досліджуваних питань та недостатність їх вивчення, важливо продовжувати
теоретичні та прикладні розробки.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження питань структуризації ринку житла на
загальнодержавному та регіональному рівнях та
обґрунтування характеру розподілу регіонального житлового ринку на основі цінового фактору.
Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі існує чимало поглядів і
підходів до визначення поняття «ринок житла». Передусім, варто звернути увагу на термін «вільний
ринок» щодо житла. Стан перехідної економіки, в якому зараз знаходиться Україна, за твердженням
провідних економістів, формує фактично нерегульований ринок. О.А. Гриценко звертає увагу на те,
що зараз нерухомість «розчинена» в економічному змісті інших понять, таких як земля, основні фонди,
товари тривалого користування. Однак у процесі економічних реформ стає абсолютно очевидно, що
нерухомість як особливе благо має свій зміст, специфічні закономірності розвитку і функціонування.
Тепер нерухомість є повноправним об'єктом ринкових відносин [2, с. 5].
Р.А. Поляковський зазначає, що житлова економіка – це наука про те, як виробники і споживачі
житла ухвалюють свої рішення [7, с. 7]. При виборі житла сім'я зважує самі різні чинники:
місцезнаходження, розміри, якість житла і тому подібне. Виробник ухвалить рішення про будівництво
нового житла тільки в тому випадку, якщо він отримає прибуток (як і в звичайній економіці,
виробництво припиняється, якщо приріст доходу рівний приросту витрат). Взаємодія попиту і
пропозиції на ринку визначає рівноважні ціни і загальну кількість житла, що є на ринку. Житлова
економіка також дозволяє аналізувати вплив зовнішніх чинників і державного регулювання на вартість
і кількість пропонованих на ринку житла. Оскільки зовнішні чинники і державна політика можуть
вплинути як на пропозицію, так і на попит, рівноважні ціни і кількість житла можуть з часом
змінюватися. Це значною мірою зумовлене неефективним розподілом грошових потоків в середині
країни і намаганням отримання певної ренти від спекулятивного попиту.
Отже, на цьому етапі розвитку українського ринку житла йому притаманні всі риси “дикого” ринку
з усіма сплесками та обвалами цін, непомірними ризиками та невідомими правилами гри. В таких
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умовах створення стабільної і, разом з тим, гнучкої системи структуризації ринку житла набуває
надзвичайної ваги.
Варто додати, що у сфері ринкових відносин житлового господарства ситуація майже не
змінилась. При побудові цінової шкали в кожному місті виявляться власні дорогі і дешеві типи житла,
але вони мають базуватись на аналізі локальних ринків. В таблиці 1 автором наведено орієнтовний
розподіл шкали цін станом на квітень 2008 року для одно-, дво- і трьокімнатних квартир за механічним
способом та за принципом зважених цін з врахуванням реальної ваги у містах-представниках. Всього
було опрацьовано інформацію з понад 1400 об’єктів нерухомості, представлених на визначену дату за
визначеними критеріями. Для методики виділення категорій і класів реальна ціна взагалі не має
принципового значення, важливим є лише розподіл по відповідних категоріям, а тим більше не має
значення валюта, у якій проводяться розрахунки [4].
Таблиця 1
Розподіл пропозицій на ринку житла в містах-представниках за вартістю квартир
(тис. дол. США) у 2008 році
Кількість кімнат
у квартирі
1
Однокімнатні
Двокімнатні
Трикімнатні
Однокімнатні
Двокімнатні
Трикімнатні
Однокімнатні
Двокімнатні
Трикімнатні

Механічний (пропорційний) розподіл
Розподіл за принципом зважених цін
Дешеве
середнє
Дороге
дешеве
середнє
Дороге
(менше)
(між)
(більше)
(менше)
(між)
(більше)
2
3
4
5
6
7
м. Київ
172
172-308
308
85
85-124
124
296
296-504
504
131
131-203
203
348
348-692
692
178
178-294
294
м. Дніпропетровськ
110
110-162
162
58
58-80
80
187
187-366
366
83
83-147
147
345
345-720
720
121
121-188
188
м. Запоріжжя
40
40-50
50
33
33-40
40
44
44-61
61
49
49-58
58
81
81-109
109
68
68-80
80

Цінові діапазони встановлювались наступним чином:
– при механічному (пропорційному) розподілі весь діапазон цін розподілявся на три рівні
проміжки. Наприклад, від найбільшої ціни у 700 тис. дол. віднімаємо найменшу ціну – 100 тис. дол., а
різницю ділимо на 3, і кожний з проміжків може визначати відповідно дешеве, середнє або дороге
житло;
– при розподілі за принципом зважених цін всю множину пропозицій ділимо на три пропорційні
діапазони. Для цього вилучаємо крайні найбільші та найменші значення, які не вписуються у загальну
ринкову ситуацію. Кількість пропозицій, яка попала в утворений проміжок, розподіляємо у
співвідношенні 30:40:30 і визначаємо орієнтовну вартість пропозиції, яка буде на межі кожного
діапазону.
В усіх випадках цифри, що визначають межу відповідного діапазону округлювались з
врахуванням загальних правил. На думку автора, округлення не мало суттєвого впливу на результати
аналізу. Треба бути свідомим того, що будь-який розподіл на групи, категорії, класи є досить умовним і
має лише відповідати встановленим критеріям. При механічному підході у категорію дешевого житла в
Києві потрапить понад 80% всіх пропозицій, а в останній категорії дорогого житла буде менше 2%,
відповідно до категорії середнього житла потрапить всього 18%.
Подібний аналіз пропозицій в м. Дніпропетровськ дав наступні результати: категорія дешевого
житла – 73%, середнього – 20%, дорогого – 7%. У Запоріжжі подібна вибірка виявилась не
результативною через невелику кількість пропозицій. Такий розподіл не можна вважати раціональним
та ефективним для планування операцій на ринку житла. Це лише підтверджує необхідність
використання принципу зважених цін. Зважаючи на поширення практики наведення ціни квартири не у
загальній вартості, а у вартості квадратного метра, автор провів додатково аналіз розподілу житла по
категоріям за цим показником. Дані наведені у таблиці 2.
Варто звернути увагу на відсутність пропорцій між розривами цінових діапазонів одно-, дво- та
трикімнатних квартирах (табл. 1) при механічному підході та середньою вартістю квадратного метра
(табл. 2).
Натомість при застосуванні принципу зважених цін ми можемо прослідкувати чітку залежність
між збільшенням кількості кімнат у квартирах, вартістю квартири, загальної площі квартири та
середньою вартістю квадратного метра. Хоча ці залежності і не настільки чіткі, проте вони достатньо
зрозумілі [1].
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Таблиця 2
Розподіл пропозицій на ринку житла в містах-представниках за вартістю квадратного
метра (дол. США) за 2008 рік
Кількість
кімнат у
квартирі
1
Однокімнатні
Двокімнатні
Трикімнатні
Однокімнатні
Двокімнатні
Трикімнатні
Однокімнатні
Двокімнатні
Трикімнатні

Механічний (пропорційний) розподіл
Розподіл за принципом зважених цін
Дешеве
середнє
Дороге
дешеве
середнє
Дороге
(менше)
(між)
(більше)
(менше)
(між)
(більше)
2
3
4
5
6
7
м. Київ
3384
3384-4193
4193
3012
3012-3572
3572
4936
4936-8553
8553
2673
2673-3774
3774
3646
3646-6498
6498
2557
2557-3536
3536
м. Дніпропетровськ
2348
2348-3395
3395
1588
1588-1935
1935
1940
1940-2857
2857
1653
1653-2684
2684
2119
2119-3289
3289
1657
1657-2643
2643
м. Запоріжжя
1239
1239-1397
1397
1080
1080-1125
1125
1211
1211-1493
1493
1057
1057-1063
1063
1196
1196-1655
1655
1140
1140-1176
1176

З аналізу даних можемо зробити висновок, що пропорційний розподіл цін дозволяє оцінити
значення вартості одного квадратного метра в квартирах з різною кількістю кімнат як таку, що може
бути використана для побудови середньозваженої ізолінії по кожному типу житла. Коливання цін за
дешевими, середніми та дорогими квартирам хоча і є досить відчутними, проте знаходяться в певних
межах. Так, середньозважена вартість квадратного метра у дешевому житлі в Києві коливається у
одно-, дво- та трикімнатних квартирах в межах 15%, а дорогому – всього 6,3%.
В місті Дніпропетровську ціна квадратного метра змінюється в межах 5% у дешевих квартирах і
в межах 28% у дорогих. Такі суттєві відмінності у діапазонах цін, на думку автора, викликані не стільки
реальними розбіжностями в цінах, скільки неоднорідністю та незбалансованістю множини даних,
наявних у базах на момент проведення аналізу. Насправді розбіжності у цінах на дешеві, середні та
дорогі квартири найбільш імовірно будуть коливатись в межах 10-15% у кожній з категорій.
Наявність такої залежності має суто практичне значення тому, що дає підстави для контролю за
коливаннями цін не тільки по великих групах пропозицій, але і у кожному конкретному випадку. Будьяке відхилення від визначеного “коридору” потребує більш ґрунтовного аналізу факторів, що
спричинили таке відхилення. А це означає, що проведення суто спекулятивних операцій може бути
суттєво обмежене.
За результатами проведеного аналізу вартості квадратного метра варто звернути увагу, що
такий метод виділення діапазонів має ряд особливостей і потребує додаткового пояснення.
Потенційний покупець бажає, в першу чергу, оцінити саме вартість об’єкта купівлі, а технічні деталі є
другорядними. Покупець, перш ніж почати пошук відповідного об’єкта, вже має приблизну уяву про
характерні тенденції того чи іншого регіонального ринку.
На нашу думку, використання вартості квадратного метра зумовлене саме бажанням справити
психологічний тиск на майбутнього покупця. Так, при схожій вартості житла на первинному та
вторинному ринку виникає відчуття, що краще купувати житло на первинному ринку. Але при цьому
кінцева вартість квартир із схожими питомими показниками вартості може відрізнятись в півтора-два
рази за рахунок різниці в площі самих квартир [8].
Разом з тим, для аналізу ринків житла одно-, дво-, трьо- і більше кімнатних квартир неможливо
використовувати різні цінові діапазони. Сама ідея розподілу житла не тільки за категоріями (дороге,
середнє, дешеве), але й за класами містить в собі потребу територіальної ідентифікації відповідних
класів. Тобто, кінцевим результатом детального аналізу розподілу ринку житла має стати карта
відповідного населеного пункту з нанесеними ізолініями, які об’єднають квартали чи окремі будинки,
житло в яких має схожу середньозважену ринкову вартість.
Небажаним для потреб планування є побудова ізоліній на плані населеного пункту з різними
контурами для квартир з різною кількістю кімнат. В той же час для власних потреб окремі рієлторські,
будівельні чи девелоперські організації або їх асоціації цілком можуть створювати карти, на яких
вартісні показники можуть відображуватись як у приведених показниках (грн./м2 або дол./м2), так і
абсолютних показниках, що можуть розподілятись по типах житла або по його якості [3].
Одним з найбільш ефективних інструментів для роботи з розподілу ринку житла є сучасні
геоінформаційні технології (ГІС), які вже не здаються такими вартісними, як кілька років тому, та
мають високу окупність при належній експлуатації. Геокодування дозволяє швидко оновлювати бази
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даних і в реальному часі будувати нові ізолінії або виділяти певні території (зони) у визначених
діапазонах значень.
Особливо актуально питання швидкого оновлення інформації постають у зв’язку з різкими
коливаннями цін на ринку житла в ряді регіонів не тільки в бік зростання, але і зниження. При
проведенні аналізу важливо звернути увагу на коректність обробки даних. Попереднє вивчення
існуючого інформаційного поля, яке формується з пропозицій на ринку житла, дозволило зробити
певні висновки, зокрема щодо підходу до застосування джерела інформації для проведення
наступного аналізу. Традиційно вважається, що чим більше джерел інформації і чим вони
різноманітніші (сайти, газети, каталоги тощо), тим краще. Але будемо вважати, що для даного
дослідження більш коректним було використання одного джерела інформації з найбільш доступною та
достатньо великою базою даних. Кожний власник інформаційного ресурсу свідомо чи несвідомо
орієнтується на певну групу споживачів інформації, і це впливає на формування бази даних, яка
надається тим чи іншим джерелом для широкого ознайомлення. Таким чином, використовуючи багато
джерел, не знаючи критеріїв їх формування та принципів відбору об’єктів, ми можемо системно
накопичувати одні й ті самі похибки, помилково вважаючи, що вони компенсовані різноманіттям баз
даних. Для більш-менш реального відображення стану ринку житла всі дані мають бути отримані та
оброблені на одну дату. Це пов'язано з досить динамічним поводженням ринку. Включення нових
пропозицій або вилучення кількох квартир з бази може відбуватись протягом всього однієї доби, і
якщо ці зміни торкнуться одного цінового діапазону, то такі зміни можуть суттєво вплинути не тільки на
цей діапазон, але і на розподіл граничних значень всіх категорій житла в даному населеному пункті.
Нерівномірність розподілу попиту і пропозицій, а також надходження інформації до загальнодоступних
баз даних, придатних для обробки, не дозволила включити в аналіз малі і середні міста. При виборі
міст необхідно було врахувати не тільки наявність доступної інформації для проведення аналізу по
кожному з них, але і їх розташування у регіонах. Серед міст-представників три рівня великих міст
(відповідно до класифікації Генеральної схеми планування території України): Київ – столиця України;
Дніпропетровськ – обласний центр, також виконує функції міжрегіонального центру; Запоріжжя –
обласний центр. У наведених містах не представлені великі міста, які не є обласними центрами
(Кривий Ріг, Макіївка тощо), районні центри, міста обласного та районного підпорядкування, малі
міста, а також селища. За даними агенцій нерухомості переважна частина угод укладається сьогодні у
приблизно 10-12 найбільших містах, але це не означає, що інші населені пункти випадають взагалі з
ринку житла. Навпаки, частка найбільших міст поступово скорочується, а частка інших населених
пунктів зростає. На жаль, провести повноцінний аналіз ринкової ситуації в цих групах міст практично
неможливо через обмеженість кількісних показників. Адже при наявності 10 або 20 пропозицій
продажу в будь-якому населеному пункті достатньо змінитись 2-3 показникам, щоб всі отримані
результати втратили актуальність. Для проведення досліджень по малих і середніх містах з малою
кількістю вихідних даних необхідно розробляти окрему методику збору та обробки даних. На даний
час вважаємо таке завдання не зовсім реальним з декількох причин.
По-перше, при дослідженні закономірностей розвитку ринку житла в малих і середніх населених
пунктах з малою кількістю пропозицій по кожному з них необхідно створити алгоритм групування
населених пунктів за певними ознаками (чисельність населення, адміністративний статус,
господарський профіль тощо). Групування за окремими показниками призведе до повторного
включення одного і того ж населеного пункту в кілька груп (в одну – за чисельністю населення, а в
іншу – за адміністративним статусом тощо). Включення населеного пункту тільки до однієї з груп
порушить принцип пропорційного представництва і цілісність масиву даних.
По-друге, для проведення аналізу необхідно встановити певні критерії відбору до включення до
однієї або іншої групи населених пунктів певного міста. В разі обчислення тільки за чисельністю
населення такі критерії встановити дуже легко. Легко їх встановити і за адміністративним статусом.
Але коли ми почнемо порівнювати результати, то за першою ознакою в одну групу можуть попасти
кілька населених пунктів з різним статусом, а за другою – населені пункти з надто відмінними
значеннями чисельності населення. Можлива спроба побудови певної матриці з розподілом зразу за
кількома критеріями, але такий шлях призведе до надмірного подрібнення груп, і аналіз втратить
економічний зміст та перетвориться на просте механічне маніпулювання даними. В кінцевому випадку
отримані результати навряд чи будуть відображати реальний стан речей.
Пропозиції щодо зміни ситуації можуть бути зведені до кількох простих кроків:
1. Провести аналіз по тих населених пунктах, які вже сьогодні мають достатню інформаційну
базу незалежно від їх величини, статусу та профілю, а проводити групування вже за наслідками
проведеного аналізу. Такий аналіз може вважатись коректним за умови проведення його за єдиною
методикою в узгоджений період часу кількома незалежними організаціями.
2. Академії наук України доцільно приділити проблемі формування ринку житла більше уваги.
Необхідно розробити комплекс рекомендацій для державних органів управління та органів місцевого
самоврядування, спрямований на запобігання негативного впливу неконтрольованого розвитку ринку
житла та можливого обвалу цін.
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3. Необхідно якомога ширше інформувати населення про ситуацію, що склалась. Проведення
конференцій та семінарів розраховане на певне коло зацікавлених осіб (науковці, практики,
журналісти), але поза увагою залишаються ті, хто власне і створює цей ринок – споживачі. Перехід до
соціально орієнтованої високоефективної та конкурентоспроможної економіки передбачає досягнення
сучасних характеристик якості життєвого рівня населення, оновлення технологій виробництва,
посилення ролі держави в регулюванні економічних і соціальних процесів, зміцнення соціальної
інфраструктури, перехід до надійної системи соціального партнерства підприємств і держави [3, с. 48].
Запропоновані кроки дозволять підвищити об’єктивність інформації щодо ситуації на ринку
житла та зменшити ризики спекулятивних коливань ринкових цін.
Висновки з проведеного дослідження. 1. При систематизації пропозицій та структуризації
ринку житла велике значення мають критерії, що закладаються в основу виділення структурних
одиниць. В даному дослідженні використано два підходи до оцінки пропозицій одно-, дво- та
трьокімнатних квартир. Перший – механічний, який просто ділить сукупність існуючих пропозицій на
три рівні частини за основною ознакою – ціною пропозицій. Такий підхід використано не стільки, щоб
реально дослідити можливі закономірності розподілу цінових пропозицій, скільки щоб звернути увагу
на неприпустимість спрощених підходів до аналізу ситуації на ринку житла.
2. Ринок житла є достатньо диференційований і гнучкий. В межах регіону формуються власні
локальні ринки, які пов’язані не стільки з якістю житла (вона більш-менш схожа), скільки з попитом на
житло у відповідному регіоні. Рівень цін на житло є похідною від рівня економічної активності та
опосередкованого рівня доходів населення у регіоні.
3. Наведені висновки варто розцінювати лише як попередні. Потребує суттєвого удосконалення
сама методологія досліджень та розширення інформаційного поля. Вкрай недостатніми є наукові
ресурси, які залучаються до вивчення проблеми. Цей висновок цілком закономірно випливає з
мізерної кількості публікацій, присвячених саме науковим аспектам проблеми розвитку ринку житла.
Зокрема, практично відсутні ґрунтовні дослідження містобудівних аспектів розвитку ринку житла та
вплив цього фактору на подальший територіальний розвиток населених пунктів та можливий
зворотній вплив містобудівного розвитку на ціни в майбутньому.
4. Запропонована система послідовних досліджень дозволить побудувати відносно надійну
модель для середньострокового прогнозування ситуації та визначення стратегічних напрямків на
віддалену перспективу. Така модель може стати інструментом не тільки вивчення, але й обережного
впливу на розвиток ринку житла. Наслідком послідовного впливу на хаотичний розвиток ринку житла
має стати практика попередження різких коливань ринкових цін та негативного впливу цього чинника
на стабільність розвитку економіки регіону та країни в цілому.
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Анотація
В статті висвітлено результати дослідження питань структуризації ринку житла на
загальнодержавному та регіональному рівнях та здійснено обґрунтування характеру розподілу
регіонального ринку житла на основі цінового фактору.
Ключові слова: ринок житла, ціновий фактор, структуризація ринку, ринкові відносини,
прибуток, попит.
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Аннотация
В статье отражены результаты исследования вопросов структуризации рынка жилья на
общегосударственном и региональном уровнях и призведено обоснование характера
распределения регионального рынка жилья на основе ценового фактора.
Ключевые слова: жилье, ценовой фактор, объект, рыночные отношения, прибыль, спрос.
Annotation
In the article highlights the results of research questions structuring of the housing market at the
national and regional levels and substantiation character the distribution of regional housing market based
on price factor.
Key words: dwelling, prising factor, object, market relations, profit, demand.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ
ПОСЕЛЕНЬ ЯК СЕРЕДОВИЩА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
Постановка проблеми. Формування, використання та розвиток трудового потенціалу як
сукупності якісно-кількісних характеристик, якостей та можливостей окремої людини чи сукупного
працівника, що формує, реалізовує чи акумулює для реалізації у майбутньому резерв праці,
відбувається у конкретному просторовому вимірі. Просторові характеристики трудового потенціалу
розкривають особливості останнього через призму території, часу та умов розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам формування та ефективного
використання трудового потенціалу присвячені праці таких українських вчених, як В. Данилишина,
М. Долішнього, Г. Купалової, У. Садової, Л. Семів, Р. Тринька, Л. Шевчук [1-2] та ін. Особливості
розвитку трудового потенціалу на селі досліджуються в працях Л. Богуш, В. Копитко, О. Павлова.
Проте посилення впливу урбанізації на соціально-економічний розвиток сільських поселень зумовлює
необхідність подальших досліджень у даному напрямку.
Постановка завдання. Метою даної статті є виявлення особливостей розвитку міських і
сільських поселень як середовища формування трудового потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження просторових характеристик
трудового потенціалу безпосередньо пов’язане із питаннями територіальної організації господарства
та територіальної системи розселення населення. Як зазначає А.Е. Крупко, територіальність є
основною якістю населення та розселення, як частини географічного простору; територіальність
проявляється через територіальну диференціацію [3].
Кількісно-якісні зміни у складі системи розселення, що безпосередньо відбиваються у зміні
кількісно-якісного складу трудового потенціалу, пов’язані із динамікою розвитку поселенської мережі.
Так, будівництво нових промислових підприємств, освоєння нових паливних та мінеральносировинних ресурсів, розвиток туризму та рекреації, зумовлює появу низки нових поселень.
Одночасно, скорочення низки останніх обумовлюється організаційно-структурними змінами у
поселенській мережі – шляхом укрупнення поселень за рахунок приєднання (об’єднання) менших
поселень до більших та через зникнення певних поселень з причини переселення чи природного
вибуття внутрішніх жителів.
Особливу роль у соціально-економічному розвитку держави та формуванні трудового
потенціалу відіграють міста. Місто як універсальне утворення є одночасно місцем зосередження
населення та обслуговуючої інфраструктури та місцем концентрації промислової діяльності. Оскільки,
міста, як центри промислового розвитку, виступають і осередками промислово-територіальних систем
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і центрами системи розселення, їх можна вважати опорними пунктами формування та розвитку
трудового потенціалу.
Містами в Україні є населені пункти із населенням не менше 10 тис., яке у переважній більшості
складають робітники й службовці. Міські поселення, що налічують не менше 2 тис. осіб, а понад дві
третини зайнятих працює не у сільському чи лісовому господарстві, є селищами міського типу. Типологія
міст в залежності від кількості мешканців, дозволяє виділити наступну типологію: малі міста (до 50 тис.
мешканців), середні міста (50-100 тис), великі міста (понад 100 тис). Окремо слід виділити групу великих
міст - міст-мільйонерів, що складають міста, кількість населення яких перевищує 1 млн. Міста за
функціональною ознакою можна ідентифікувати як адміністративні, промислові, культурні, наукові центи,
однак більшість міст внаслідок власної універсальності є багатофункціональними центрами.
Для міст є характерною досить висока концентрація науково–освітнього потенціалу, що є
вагомим джерелом формування якісних характеристик трудового потенціалу; а розвиненість
соціальної та виробничої інфраструктури виступає у містах гарантом потенційної реалізації трудового
потенціалу.
За підсумками 2010 р. 68,58 % населення в Україні проживало в містах. Загальна кількість міст в
Україні на 2010 р. складала 459, а селищ міського типу - 885 [4]. Рівень урбанізації в Україні має значні
територіальні відмінності, зокрема найвищий він у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській
областях.
Високі темпи урбанізації, що характеризуються форсованим збільшенням чисельності міського
населення, розширенням міської поселенської мережі та розростанням великих міст, зумовлюють
появу нових форм розселення, що більшою мірою узгоджуються із територіальною організацією
продуктивних сил та тенденціями науково-технічного прогресу. Так, найбільш типовою просторовою
системою розселення населення є агломерація. Агломерація є найрозвинутішою груповою формою
розселення оскільки виступає невід’ємною рисою сучасних процесів урбанізації. На даний час в
Україні налічується два десятки агломерацій, у яких проживає майже половина населення держави.
Найбільшими агломераціями є Київська, Харківська, Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська,
Дніпропетровсько-Дніпродзержинська.
Агломераційні процеси є характерними для переважної більшості держав світу. Так, фактично
кожна п’ята людина планети на даний час є мешканцем не просто міста, а дуже великого міського
поселення із чисельністю населення більш як 1 млн. чол.
Агломерація завдячує своєму формуванню великому місту, однак до її складу також входять
численні територіально розосереджені середні та малі міста, селища міського типу, сільські
поселення. Специфічні природні умови сприяють також утворенню і сільських агломерацій, як от, у
гірських долинах, вздовж річок тощо. Агломерації характеризуються великим ступенем територіальної
концентрації різних видів господарської діяльності, розвиненістю соціальної інфраструктури.
Агломерації спричиняють істотний вплив на прилеглі території, зокрема на їх структуру та
господарську спеціалізацію, соціально-економічний розвиток, зайнятість населення, освіту, стан
навколишнього середовища оточуючих поселень.
Загалом, агломерація як територіальне економічне утворення характеризується такими
особливостями, як:
1. виникнення на базі великого міста (або кількох компактно розташованих міст - конурбація) і
утворення значної зони урбанізації шляхом поглинання суміжних населених пунктів;
2. наявність високої міри територіальної концентрації різноманітних виробництв, насамперед
промисловості, інфраструктурних об'єктів, наукових та навчальних закладів, високої щільності
населення;
3. спричинення перетворюючого впливу на навколишнє середовище, зокрема шляхом зміни
економічної структури території та соціальних аспектів життя населення;
4. наявність високого рівня комплексності господарства та територіальної інтеграції його
елементів.
Багатогалузевий та багатофункціональний характер агломерацій обумовлює необхідність
розгляду їх і як форми розселення, і як форми розміщення суспільного виробництва. Об’єднання
населення, системи господарюючих об’єктів, інфраструктурних одиниць, науково-технічного
потенціалу дозволяє означити агломерацію безпосередньо як сучасну просторову форму концентрації
трудового потенціалу.
Міські агломерації, як взаємозв’язані групи, насамперед, міських поселень об’єднуються на
основі спільності трудових, культурно-побутових, рекреаційних, інфраструктурних, виробничих та
інших зв’язків. Однак, найбільш вагомими є саме трудові зв’язки, які за посередництвом добового
циклу маятникових міграцій об’єднують жителів в єдине ціле.
Максимально ефективне використання системи промислової та соціальної інфраструктури,
концентрація кваліфікованих кадрів, зв'язок виробництва та системи навчальних закладів,
диверсифікація та концентрація виробництв на тлі значного резерву робочої сили дозволяє досягти
значного агломераційного ефекту. Однак, фактор компактного розміщення, одночасно слугує
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джерелом перевантаження середовища, причиною виникнення продовольчих, житлових,
транспортних проблем та, загалом, потенційно продукує ризики у формуванні трудового потенціалу.
Особливу групу ризиків, що супроводжують урбанізаційні процеси, складають екологічні ризики.
Даний вид ризиків особливо актуалізуються у таких високо урбанізованих регіонах, як Донбас,
Придніпров’я тощо. Деформація природних умов життєдіяльності людини у таких регіонах,
насамперед, пов’язується із досягненням критичних рівнів забруднення поверхневих вод, землі та
повітря в обсягах, що перевищують усі можливі обсяги самоочищення екосистеми. Як зазначають
науковці [5], несприятливі екологічні умови є причиною близько 20 % прямих захворювань.
Активізація негативних чинників, пов’язаних із функціонуванням агломерацій, спричиняє процес
субурбанізації, що пов'язаний із переміщенням вагомої частини жителів центрального міста
агломерації у приміську зону. Таке переміщення тісно пов’язане зі змінами загальної структури
господарювання та зайнятості.
Так, внаслідок переміщення торгівлі, сфери обслуговування, окремих виробництв у приміські
зони, здійснюється перерозподіл трудового потенціалу між «центром» та «периферією» агломерації.
Не зважаючи на те, що процеси відтоку трудового потенціалу у напрямку приміських територій
відбувається значно повільнішими темпами, ніж процеси переселення жителів, актуалізується питання
подальшого розвитку великих центральних міст.
На даний час Україна, на відміну від більшості розвинених країн, перебуває на зародковій стадії
етапу субурбанізації, що, однак, вимагає вироблення превентивних виважених кроків щодо
подальшого розвитку як новоутворених при агломераційних поселенських форм, так і вироблення
стратегії розвитку міських центрів. Деконцентрацію населення та виробництв слід розглядати більшою
мірою не як ризик, а як можливість розвитку більш прогресивних просторових форм розвитку і
поселенської мережі, і трудового потенціалу.
Так, траєкторія розвитку урбанізаційних процесів у найбільш привабливих регіонах у напрямку
«розростання» - «поглинання» агломерацій веде до формування нових урбанізованих зон та в
кінцевому етапі – до формування мегаполісів, що відкриває значні резерви розвитку для трудового
потенціалу. Даний процес одночасно потребує вироблення дієвих організаційно-економічних
механізмів по управлінню трудовим потенціалом.
Сільський тип розселення, на відміну від міського, характеризується деконцентрацією населення
та мережі господарюючих суб’єктів. Структурно слід виокремлювати групове сільське розселення та
розсіяне сільське розселення. Більшість сільських поселень в межах України слід відносити до групової
форми розселення, оскільки своєму формуванню вони завдячують компактному розміщенню жител у
селах, селищах. Розсіяний тип сільських поселень є менш поширений, оскільки передбачає досить
віддалене розташування окремих жител сільських мешканців із прилеглими земельними ділянками одне
від одного і об’єктивно оправдовує себе лише в складних географічних умовах. Так, наприклад, на
високогір’ї Карпат окремі садиби розміщуються досить віддалено одна від одної.
Сільське населення в Україні складало на початок 2011року 31,5 %, кількість сільських
населених пунктів налічувала 28457 одиниць. При чому три чверті сільського населення мешкало у
середніх та великих селах, які вважаються найбільш перспективними в Україні.
Сільський тип розселення та пов’язана із ним заангажованість сільських жителів у сфері
сільського господарства перебуває у тісній залежності від природних умов. Так, сільське розселення
тісно пов’язане з природними умовами – як через залежність сільського господарства від клімату та
ґрунтів, так і, безпосередньо, внаслідок значного включення в природні цикли (насамперед сезонні) [6].
Певним чином даною властивістю обумовлюється й така характеристика жителів сільських
поселень, як високий ступінь консервативності. Оскільки життєві норми та принципи, так як і історично
та культурно обумовлені особливості, у жителів сільських поселень змінюються досить повільно та не
піддаються суттєвому впливу глобалізації у царині суспільного життя, зміни якісних характеристик
трудового потенціалу сільських мешканців не носять значних динамічних характеристик.
Однак, не зважаючи на значну консервативність, на сільських жителів все частіше поширюється
тенденції поширення міського способу життя та зайнятості в містах.
Вагомим фактором відтоку сільських мешканців у міста є значний якісний розрив між сільськими
та міськими поселеннями в частині розвитку сфери обслуговування, рівня та умов життя (наприклад,
доступність магазинів, лікарень, дитячих садочків, закладів освіти, побутового обслуговування тощо).
З однієї сторони, установи сфери обслуговування поширюють «реалізацію» власних послуг не
лише на контингент міських жителів, але і на мешканців прилеглих сільських поселень, реалізовуючи,
таким чином, центральні функції міських поселень; з іншої сторони, саме «незрілість» сфери
обслуговування і, пов’язана з нею, вузькість даного мобільного ресурсу щодо вибору місця праці, - є
причиною, що значно активізує процеси відтоку сільських жителів у міста.
Дана тенденція посилюється і у зв’язку із суттєвим зниженням мотиваційних складових
сільськогосподарської праці: малоефективні технології сільськогосподарського виробництва на фоні
неспіврозмірності в оплаті праці сільськогосподарських виробників у порівнянні із існуючим
ланцюжком посередників у промисловій переробці та реалізації продукції сільськогосподарського
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виробництва знижують мотивацію до праці мешканців сільських територій. Заниження таких
мотиваційних очікувань сприяє не лише посиленню міграційних потоків у напрямку міста, але і є
вагомим чинником переростання міграційних інтересів у напрямку за кордон.
Урівноваження процесів відтоку сільських жителів у міста, надмірного агломерування та,
відповідно, концентрації населення та сфери виробництва у містах лежить у площині налагодження
дієвої системи управління процесами розселення та формування трудового потенціалу. Дані процеси
повинні протікати на фоні загального підвищення ефективності господарської діяльності,
впровадження передових інноваційних технологій у сільськогосподарському виробництві та зростання
його конкурентоспроможності.
Так, на думку Нагірної В.П., перетворення окремих галузей сільського господарства
(насамперед зерно -, ріпако-, льоно- , соняшниковиробництва та продукції тваринництва) на
конкурентоспроможні виробництва експортної орієнтації може сприяти зменшенню відтоку сільського
населення, активізації розвитку малих та середніх міст, як центрів переробної промисловості,
відродження спеціалізованих агропромислових районів, зон [7], а отже, позитивно впливатиме на
динаміку розвитку трудового потенціалу загалом.
Значний ресурс розвитку як системи розселення, так і процесів формування та реалізації
трудового потенціалу міститься саме у площині стимулювання розвитку середніх і, особливо, малих
міст. Як відомо, малі міста є найбільш чисельною за кількісним складом групою міст, з ними
безпосередньо пов'язане життя майже 22 млн. міських та сільських жителів, що, очевидно, є
визначальним фактом як для формування трудового потенціалу, так і для реформування
поселенської мережі.
Активізація процесів введення нових та модернізації існуючих об’єктів житлової, транспортної,
інженерної, соціально-культурної інфраструктури поряд із створенням для жителів малих, середніх
міст та сільських поселень можливостей підвищення власного освітньо-кваліфікаційного рівня є
дієвим інструментом подолання демографічно-соціальних та економічних проблем розвитку малих та
середніх міст.
Шляхом стимулювання процесів створення в малих і середніх містах філій підприємств, які
функціонують у великих містах, а також розміщення в них винесених з великих міст і створення нових
наукових інститутів, навчальних закладів уможливлюється процес стримування зростання великих
міст [8] та вирішуються конкретні проблеми по подоланню просторових диспропорцій розвитку
трудового потенціалу держави.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, вирішення проблем надмірного
агломерування можливе за рахунок налагодження дієвої системи управління процесами розселення
та формування трудового потенціалу. Вважаємо, що зазначені особливості розвитку сіл та міст
повинні стати підґрунтям для розробки дієвих організаційно-економічних механізмів по управлінню
трудовим потенціалом країни.
Бібліографічний список
1. Шевчук Л.Т. Використання трудового потенціалу крізь призму нової парадигми науки ХХІ
століття / Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка. 2001. – № 3. – С.17-25.
2. Шевчук Л.Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний
аналіз і прогноз : [монографія] / Л.Т. Шевчук. – Львів : НАН Укр., Ін-т регіональних досліджень, 2003. –
489 с.
3. Крупко А.Э. Теоретические аспекты изучения территориальной организации населения и
расселения / А.Э. Крупко // Вестник Воронежского государственного университета. - 2002. -№1. - С.
65-69.
4. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Доступ до ресурсу :
http://www.ukrstat.gov.ua
5. Розміщення продуктивних сил України : [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] /
С.І.Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко, Я.Б.Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000. - 364 с.
6. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения : [учебное пособие для вузов] /
0
Ю.А. Симагин. – М.: ИТК «Дашков и К », 2005. - 243 с.
7. Нагірна В.П. Територіальна структура господарства і розселення населення : ретроспектива і
сучасні реалії / В.П. Нагірна // Український географічний журнал. - 2009. - № 1. - С. 36-41.
8. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком : [навч. посібник] / Д.М. Стеченко. - К.:
Вища шк., 2000. - 223с., іл.
Анотація
У статті розкрито особливості формування міських та сільських поселень, що виступають
базою для формування трудового потенціалу країни. Обґрунтовано, що значні резерви розвитку
для трудового потенціалу можуть бути отримані за рахунок перерозподілу трудового потенціалу
між «центром» та «периферією» агломерації, яку слід розглядати і як форму розселення, і як
форму розміщення суспільного виробництва.
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Аннотация
В статье раскрыты особенности формирования городских и сельских поселений, которые
выступают базой для формирования трудового потенциала страны. Обоснованно, что
значительные резервы развития для трудового потенциала могут быть получены за счет
перераспределения трудового потенциала между «центром» и «периферией» агломерации,
которую следует рассматривать и как форму расселения, и как форму размещения
общественного производства.
Ключевые слова: трудовой потенциал, урбанизация, агломерация, город.
Annotation
The features of forming of city and rural settlements which come forward a base for forming of labour
potential of country are exposed in the article. Grounded, that considerable backlogs of development for
labour potential can be got due to the redistribution of labour potential between a «center» and «periphery»
of agglomeration which it follows to examine and as a form of settling apart, and as a form of placing of
public production.
Key words: labour potential, urbanization, agglomeration, city.
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ
ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. З метою подолання наслідків світової економічної кризи, яка
відобразилася на стані економіки України та її регіонів, важливого значення набуває активізація
інвестиційної діяльності. Кошти іноземних інвесторів сьогодні не грають визначальної ролі у
формуванні стратегічного інвестиційного потенціалу, але на перспективу частка цього джерела
повинна зростати [1, с. 41]. Іноземні інвестиції не рівномірно розподілені на території нашої держави,
існують значні диспропорції їх регіонального розміщення. З огляду на це, актуальною є проблема
дослідження можливостей регіонів щодо самостійного подолання кризових ситуацій в економіці за
допомогою активізації іноземного інвестування. Важливим завданням інвестиційної діяльності регіону
є постійний моніторинг сучасного стану інвестиційних процесів задля володіння необхідною
інформацією про стан сфери іноземного інвестування в Україні, виявлення основних тенденцій
розвитку цих процесів та подальшого пошуку шляхів та напрямків активізації іноземного інвестування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз стану та тенденцій розвитку процесів
іноземного інвестування регіонів України знайшов відображення в працях вітчизняних та зарубіжних
науковців [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8]: Піріашвілі О., Олександренко І., Дудіна Т., Бояр Т., Гордієнко Т., Пістун М.,
Корнєєвої Н. та інших. Однак, на сьогоднішній день важливою є оцінка сучасного стану інвестиційних
процесів в регіонах України, які давали б змогу виявити їх тенденції розвитку.
Постановка завдання. Метою даної статті є проведення аналізу сучасного стану сфери
іноземного інвестування в Україні та регіонах і обґрунтування перспективних тенденцій розвитку цих
процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стан інвестиційних процесів в Україні
відзначається сповільненням інвестиційної активності у зв'язку з економічною кризою. Починаючи з
2007 року, ріст приватних іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну знижувався від 136,7% до 111,6% у
2010 р.
Обсяг ПІІ в Україні на 1січня 2011 року становив 44,7 млрд. дол. США, що майже в 50 разів
більше порівняно з обсягами на 1січня 1996 року та склав 979 доларів на одну особу. Динаміка ПІІ в
Україну представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка залучених ПІІ в Україну на початок 1996,
2003-2011 рр., млн. дол. США.
Діаграму побудовано за даними Державного комітету статистики України
Кількість країн світу, які інвестують в економіку України на 1січня 1996 року становила 94 країни,
на початок 2011 р. – 125. До десятки основних країн-інвесторів, які формують понад 82% загального
обсягу ПІІ входять Кіпр (22%), Німеччина (16%), Нідерланди (11%), Російська Федерація (7,6%),
Австрія (5,9%), Франція (5,3%), Сполучене Королівство (5,1%), Швеція (3,9%), Віргінські острови,
Британські (2,8%) та США (2,7%).
Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (31%),
зокрема переробної (28%). Серед галузей переробної промисловості вкладено у металургійне
виробництво та виробництво готових металевих виробів – 13% ПІІ, у виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів – 4%, хімічну та нафтохімічну промисловість – 3%, машинобудування –
3%. У фінансових установах акумульовано 34% ПІІ, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку, а також в організаціях, що здійснюють операції з
нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – по 11% відповідно [3; 4].
Обсяг ПІІ з України в економіку 46 країн на початок 2011 року становив 6,9 млрд. дол. США.
Переважна їх частка (92,3 або 6,34 млрд. дол. США.) спрямована до Кіпру. Якщо врахувати, що за
2010 рік з Кіпру в Україну надійшло 9,9 млрд. дол. США., то можна стверджувати, що переважна
більшість вітчизняних коштів, спрямованих у цей офшорний центр, повертається в Україну під
виглядом ПІІ.
Найбільшу часту ПІІ наростаючим підсумком на кінець 2010 р. було залучено м. Київ – 48,9%.
Якщо врахувати, що на м. Севастополь припадає 0,4%, то решту 50% ПІІ в Україну розподілені між 25
регіонами, рис. 2.
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Рис. 2. Частка регіонів України в залученні прямих іноземних інвестицій в Україну
на кінець 2010 р.
Діаграму побудовано за даними Державного комітету статистики України
Таким чином, лідерами у залучені прямих іноземних інвестицій є Дніпропетровська область, на
яку на кінець 2010 року припало 16,7% ПІІ, друге місце належить Харківській області – 6,1% ПІІ, третє
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– Донецькому регіону, на частку якого припадає 4,6% ПІІ в Україну та четверте – Київській області
(3,6%). Аутсайдерами стосовно залучення ПІІ, на частку яких припадає не більше 0,2% ПІІ є
Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області. Частка решти регіонів України у
залученні ПІІ коливається в межах 0,4 – 2,9 %. Таким чином, потрібно створювати такі передумови,
щоб велика кількість інвестицій спрямовувалась не лише у певні регіони та великі міста, а й у інші, які
їх потребують.
Для виявлення взаємозв’язку і залежності між обсягами вкладених ПІІ та обсягами валового
регіонального продукту (ВРП), як головного показника, що характеризує рівень розвитку регіону,
застосуємо аналітичне групування, дані зведемо у таблицю 1.
Таблиця 1
Групування регіонів України за рівнями вкладених ПІІ та обсягами валового
регіонального продукту на одну особу
Групи за рівнем
ВРП на 1 особу, грн.
Групи за рівнем
ПІІ на 1 особу,
доларів США

9383-15501
(низький)

15501-21619

21619-27737

(середній)

(високий)

Луганська,
Миколаївська

Полтавська

61,1 -333
(низький)

Вінницька, Рівненська, Херсонська,
Сумська, Тернопільська, Чернівецька,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська,
Волинська, Закарпатська,
Житомирська, Кіровоградська

333 - 604,9
(середній)

Івано-Франківська Запорізька,
Львівська, Автономна Республіка Крим

Одеська

Донецька

Харківська

Дніпропетровська,
Київська

604,9 - 876,9
(високий)

Дані таблиць свідчать про значні диспропорції у розвитку регіонів України. Переважна частина
регіонів, серед яких: Вінницька, Рівненська, Херсонська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Кіровоградська області –
це регіони з низьким рівнем залучених ПІІ та виробленим ВРП. Три області Івано–Франківська,
Запорізька, Львівська та Автономна республіка Крим належать до регіонів з середнім рівнем залучених
ПІІ, однак з невисоким рівнем ВРП. Одеська область демонструє середній рівень за обсягами залучених
ПІІ та виробленим ВРП, на відміну від Донецької, що при середніх обсягах ПІІ забезпечує високий
показник ВРП. Найкращі позиції за обсягами залучених ПІІ займають Харківська та Дніпропетровська
області, які за обсягами виробленого ВРП відносяться до середнього та високого відповідно.
Для здійснення подальших досліджень іноземної інвестиційної діяльності оберемо регіони з
високими (Дніпропетровська область) та низькими (Волинська область) обсягами залучених ПІІ.
В економіку Волинської області у 2010 році було залучено прямих іноземних інвестицій з 40
країн світу на суму майже 20 мільйонів доларів США, що становить 31,4% обсягів попереднього року.
З країн ЄС надійшло 17,3 мільйонів доларів США (86,9% загального обсягу), СНД – 0,8 мільйонів
доларів США (3,8%), інших – 1,9 мільйонів доларів США (9,3%). Загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій, внесених в область за весь період інвестування, на 1 січня 2011 року становив 344,1
мільйонів доларів США, або в середньому – 332,8 доларів на одного жителя області.
Аналіз галузевої структури іноземних капіталовкладень свідчить, що найбільш привабливими
для іноземних інвесторів є об’єкти промисловості, питома вага яких складає 51,2%, зокрема:
машинобудування (14,3%), деревообробка (13,6%), виробництво харчових продуктів, напоїв (11,5%)
та меблів (6,4%), хімічна галузь (3,9%). 37% від сукупного обсягу зовнішніх інвестицій спрямовано на
розвиток фінансових установ. Понад 10% поступлень з-за кордону були використані для
налагодження торгово-посередницької діяльності, а також надання різноманітних послуг, у тому числі
транспортних. На одному із останніх місць за розмірами залучених інвестицій знаходяться
сільськогосподарські підприємства та лісове господарство (0,9%)
Найбільше коштів вкладено в економіку міст Луцька – 61,1%, Нововолинська – 18,9% та
Ковельського (10,9%) і Луцького районів (5,8%). У вказані регіони спрямовано 96,7% усіх інвестицій.
Динаміка приросту ПІІ у Волинську область за видами економічної діяльності за 2005-2010 рр.
відображає тенденцію до зниження вкладання та вилучення ПІІ фактично за всіма видами економічної
діяльності на протязі 2007-2009 рр. Частково така ситуація пояснюється наслідками світової
економічної кризи. 2010 рік характеризується пожвавленням процесів іноземного інвестування у
Волинській області.
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Дніпропетровська область є одним із лідерів за обсягом залучених прямих іноземних інвестицій.
Станом на 1 січня 2011 року, залучено майже 7,5 млрд. доларів США, що становить майже 16% від
загальних прямих іноземних інвестицій в Україну. Найбільші обсяги прямих інвестицій вкладено в
промислові підприємства – 78 % загального обсягу та підприємства оптової торгівлі – 11%, частка
операцій з нерухомістю, оренди, інжинірингу, надання послуг підприємцям складає 6%.
Структура інвестицій в галузі промисловості близька до структури ВРП області. Лідером у
залученні інвестицій є гірничо-металургійний комплекс, на частку якого припадає 82% ПІІ у
промисловість, або 4,82 млрд. доларів США.
Найбільше прямих іноземних інвестицій залучено з Німеччини (62%), Кіпру (23,35%),
Нідерландів (2,33%), Віргінських островів, Британських (2,09%), Великобританії (1,84%), Австрії (1,68),
Угорщини (1,14). Трохи менше 1% залучено інвестицій з Російської Федерації. Провідні місця за
обсягами інвестицій посідають міста Кривий Ріг та Дніпропетровськ.
Аналіз динаміки приросту ПІІ у Дніпропетровську область за видами економічної діяльності за
2005-2010 рр. свідчить про відсутність сталого розвитку процесів іноземного інвестування, оскільки
постійно відбуваються спади інвестиційної активності. За останні три роки намітилась тенденція до
росту ПІІ у промисловість, оптову та роздрібну торгівлю, операції з нерухомим майном, сільське
господарство Дніпропетровської області.
Обсяг прямих інвестицій з області в економіки країн світу станом на 1 січня 2011 року
(наростаючим підсумком з початку інвестування) склав 152,3 млрд. дол. США. Найбільші інвестиції з
Дніпропетровської області надійшли в економіку Кіпру.
Висновки з проведеного дослідження. Результати дослідження дали можливість виявити такі
тенденції іноземного інвестування: стан інвестиційних процесів в Україні та її регіонах в останні роки
відзначається сповільненням інвестиційної активності у зв'язку зі світовою економічною кризою; значні
обсяги іноземних інвестицій в Україні зосереджено на підприємствах промисловості, у фінансових
установах та організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та
надання послуг підприємцям; Кіпр є стратегічним інвестором як України загалом, так і її регіонів
(однак, структура ПІІ з України та її регіонів дає підстави стверджувати, що переважна більшість
вітчизняних інвестицій, спрямованих у цей офшорний центр, повертається в Україну під виглядом ПІІ);
лідируючі позиції у залученні ПІІ займають Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Київська
області; найбільше іноземні інвестиції концентровані у великих містах, зокрема в м. Київ, обласних та
районних центрах з розвиненою інфраструктурою; існують значні диспропорції у розвитку регіонів
України (переважна частина регіонів – це регіони з низьким рівнем залучених ПІІ та виробленим ВРП);
2010 рік характеризується деяким пожвавленням процесів іноземного інвестування в Україні та
регіонах.
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Анотація
У публікації висвітлено аналіз сучасного стану сфери іноземного інвестування в Україні та
регіонах. Обґрунтовано стратегію основних тенденцій розвитку цих процесів.
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інвестиційна активність, офшорний центр.
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Аннотация
В публикации освещены анализ современного состояния сферы иностранного инвестирования
в Украине и регионах. Обосновано стратегию основных тенденций развития этих процессов
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), валовая добавленная стоимость
(ВДС), диспропорции, инвестиционная активность, оффшорный центр.
Annotation
The publication covered analysis of current areas of foreign investment in Ukraine and the regions. In
the publication highlights the current state of analysis scope of foreign investment in Ukraine and the
regions. Substantiated strategy for basic tendencies of development these processes
Key words: foreign direct investment (FDI), gross value added (GVA), imbalances, investment
activity, offshore center.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Торгівельна сфера України вже від перших років незалежності нашої
держави розвивалася швидкими темпами і сьогодні стала одним із важливих чинників розвитку
національної економіки. Торгівля забезпечує зайнятість та дохід великій частці економічно активного
населення і створює передумови для інтенсивного економічного зростання окремих регіонів.
Особливо це стосується переважно сільськогосподарських регіонів із слабким розвитком традиційної
для України важкої індустрії, які, однак, мають вигідне економіко-географічне положення. Таким
перспективним із точки зору розвитку торгівельної сфери регіоном є, без сумніву, і Чернівецька
область.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усю сукупність досліджень проблематики
регіональних аспектів розвитку торгівлі в Україні можна умовно поділити на дві частини. Насамперед,
це праці загального характеру, в яких висвітлюються теоретико-методичні засади функціонування
торгівельної сфери, особливості її розвитку в Україні, у тому числі і у регіональному розрізі. Подібні
дослідження у різні роки здійснювали В. Апопій, З. Герасимчук, Н. Голошубова, А. Мазаракі, В. Марцин
[5] та ін. Друга і більша частина досліджень торгівельної сфери України є власне регіональними і
присвячені аналізу різних аспектів торгівельної діяльності у конкретних адміністративнотериторіальних одиницях. З-поміж інших регіонів України, Чернівецька область помітно виділяється
прискіпливою увагою з боку фахівців-економістів, які займаються дослідженнями проблематики
розвитку торгівлі. Зокрема, С. Грубляк проаналізувала особливості функціонування роздрібної
торгівельної мережі у Чернівецькій області у 2006-2008 рр. [3]. Подібне дослідження у контексті
впровадження у регіональну практику головних положень Програми розвитку внутрішньої торгівлі
(2009) [7] на матеріалах 2003-2009 рр. було проведене В. Нікульчою [6], а І. Бутирська у своїй праці [1]
розглянула регіональні аспекти менеджменту торгівельної сфери у Чернівецькій області, базуючись
на даних 2007-2010 рр. Як бачимо, незважаючи на різнобічний характер наукових пошуків, більшість
праць присвячені аналізу особливостей функціонування торгівельної сфери регіону в останнє
десятиліття. Однак, очевидно, що специфіка об'єкта дослідження вимагає ширших часових рамок для
аналізу, а також міжрегіональних порівнянь.
Постановка завдання. Метою і головним завданням даної статті є аналіз головних рис
компонентної та територіальної структури, а також динамічних особливостей розвитку торгівельної
сфери Чернівецької області, а саме – роздрібної торгівлі, у період 1995-2010 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження. Чернівецька область посідає особливе місце у
торгівельній сфері України. З одного боку, цей регіон характеризується найменшим в Україні
внутрішнім споживчим ринком, а з іншого – займає перше місце в державі щодо забезпеченості
торгівельними площами на душу населення [6]. Водночас, область має давні традиції торгівлі і на її
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території розташований один з найбільших в Україні оптово-роздрібних ринків – Калинівський.
Одним із головних показників, які свідчать про рівень розвитку торгівельної сфери регіону
загалом і роздрібної торгівлі, зокрема, є товарооборот підприємств торгівлі у грошовому виразі. За
цим показником у 2010 році Чернівецька область посідала останнє місце в Україні. Однак, оцінюючи
розвиток сфери роздрібної торгівлі в цьому регіоні, слід пам'ятати, що він характеризується, водночас,
найменшою чисельністю населення серед інших регіонів України і, незважаючи на це, досить
динамічно розвивається. Зокрема, у 2007 році темпи зростання роздрібного товарообороту в
Чернівецькій області були найвищими в Україні (136,9% до попереднього року) [8, с. 339]. Якщо
проаналізувати тенденцію зміни товарообороту підприємств роздрібної торгівлі в регіоні за 1995-2010
роки, то, справді, помітним є стрімке зростання цього показника у 2006-2008 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка роздрібного товарообороту підприємств торгівлі (юридичних осіб)
Чернівецької області. Складено за [2]
Слід відзначити, що тенденція до зростання роздрібного товарообороту підприємств торгівлі
регіону сформувалася ще із кінця 1990-х років і була перервана лише економічною кризою 2008-2009
років. Однак уже у 2010 році зростання показника, хоча й не такими темпами як в останні роки,
відновилося.
Характерною рисою структурно-динамічних процесів розвитку торгівельної сфери Чернівецької
області, як України загалом, є поступова трансформація структури роздрібного товарообороту, усе
більшу частку якого формують непродовольчі товари. Для порівняння, тоді як у 1995 році
непродовольчі товари складали 46% роздрібного товарообороту, у 2010 році цей показник зріс до 66%
(рис. 2). Така тенденція, очевидно, свідчить про поступове зростання попиту на непродовольчі товари,
зумовлене зростанням купівельної спроможності населення.

Рис. 2. Порівняння структури роздрібного товарообороту підприємств торгівлі
Чернівецької області у 1995 і 2010 роках.
Складено за [2]
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На фоні загального зростання роздрібного товарообороту підприємств торгівлі у регіоні дещо
дисонує тенденція до зменшення кількості підприємств роздрібної торгівлі (рис. 3). Із 1995 до 2010
року кількість таких підприємств зменшилася із 2465 до 954. Винятковим виявився лише 2007 рік, який
характеризувався незначним зростанням кількості підприємств роздрібної торгівлі. Саме у 2006-2007
роках у Чернівецькій області було відкрито велику кількість супермаркетів, зокрема таких
всеукраїнських мереж як "Наш край", "Велика Кишеня", "Сільпо".
Слід зауважити, що кількість підприємств роздрібної торгівлі і у розрахунку на тисячу осіб
населення із 1995 року (2,6) до 2010 (1,1) скоротилася більш ніж удвічі. Така тенденція у поєднанні із
зростанням товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у цей же період опосередковано свідчить
про поступове укрупнення торгівельних закладів в регіоні. Схожа ситуація характерна і для України в
цілому: з 1995 року кількість підприємств роздрібної торгівлі в державі скоротилася у 2,3 рази [4].
У територіальному відношенні тенденції розвитку торгівельної сфери регіону знайшли втілення
у концентрації найбільших за товарооборотом та площею торгівельних закладів у обласному центрі.
Зокрема, у 2010 році в Чернівцях було сконцентровано 66,5% роздрібного товарообороту області, при
тому, що в місті проживає лише 28% населення регіону.
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Рис. 3. Зміна кількості підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у Чернівецькій
області за 1995-2010 рр., одиниць. Складено за [2]
З огляду на вищезгадані тенденції, актуальною проблемою стає оптимізація структури
торгівельної мережі регіону з метою її збалансованого розвитку та ефективного управління нею. І.
Бутирська у цьому контексті слушно зазначає, що в сучасних умовах доцільним є створення
дворівневої розподільної системи у сфері торгівлі, яка б передбачала наявність розгалуженої
роздрібної мережі з мінімальними товарними запасами і, водночас, створення регіональних оптових
нагромаджувачів-компенсаторів роздрібної торгівлі із безперервними товаропотоками [1]. Справді,
система функціонування торгівельної мережі, що сформувалася у 1990-х роках, і передбачала
децентралізоване постачання товарів, часто без дотримання відповідних норм, втратила актуальність
із укрупненням торгівельних закладів і зростанням товарообороту у роздрібній торгівлі.
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши структурно-динамічні особливості
розвитку роздрібної торгівлі в Чернівецькій області в останні десятиліття, можна спрогнозувати
розвиток торгівельної сфери регіону в найближчому майбутньому. Найімовірніше, що, враховуючи
сучасну ринкову кон'юнктуру, роздрібний товарооборот підприємств торгівлі у найближчі роки дещо
зросте, однак таких темпів зростання як у 2006-2008 рр. уже не варто очікувати. Водночас, схоже на
те, що кількість підприємств роздрібної торгівлі в регіоні уже практично досягла свого нижнього
порогового значення і повинна встановитися на рівні близькому до одного закладу на тисячу осіб
населення. Очевидно, що поряд із закриттям певної кількості невеликих торгових точок в регіоні в
найближчі роки слід очікувати появи низки нових торгівельних закладів із великими площами та
товарооборотом – супермаркетів та гіпермаркетів. Перспективи для такого розвитку подій дуже високі,
оскільки більш ніж половина відомих українських торгівельних мереж досі не представлені в
Чернівецькій області.
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Анотація
У статті досліджено особливості компонентної та територіальної структури, а також
проаналізовано динаміку розвитку роздрібної торгівельної мережі Чернівецької області в останні
десятиліття. Здійснено прогноз розвитку сфери торгівлі регіону на найближчі роки.
Ключові слова: роздрібна торгівля, товарооборот, структурно-динамічні процеси,
тенденція, регіон.
Аннотация
В статье исследованы особенности компонентной и территориальной структуры, а также
динамика развития розничной торговой сети Черновицкой области в последние десятилетия.
Осуществлен прогноз развития сферы торговли региона на ближайшие годы.
Ключевые слова: розничная торговля, товарооборот, структурно динамические процессы,
тенденция, регион.
Annotation
The features of component and territorial structure, and also dynamics of development of retail
network of the Chernivtsi region in the last decades are investigated in the article. The prognosis of
development of sphere of trade of region on the nearest years is carried out.
Key words: retail business, commodity turnover, structurally dynamic processes, tendency, region.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРАЦЕНАДЛИШКОВОСТІ В РЕГІОНІ
Постановка проблеми. Дослідження зайнятості у загальних проявах є досить поширеним
серед вітчизняних та зарубіжних науковців. Достатньої уваги приділено управлінським аспектам,
факторному впливу, функціональній спрямованості тощо. Разом з тим, регіональна специфіка сфери
зайнятості диктує свої умови щодо вивчення цього соціоекономічного явища з урахуванням
особливостей регіональних ринків праці, що характеризуються відповідними закономірностями
розвитку.
Головна специфіка щодо сфери зайнятості в регіональному розрізі – виявлення кон’юнктури
ринку праці через співвідношення попиту та пропозиції економічно активного населення, у результаті
чого спостерігається праценадлишковість чи працедефіцитність регіону. На нашу думку,
праценадлишковими регіонами в Україні слід вважати ті регіони, де рівень безробіття щонайменше на
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15% перевищує середній рівень безробіття по країні. Подолання безробіття в таких регіонах можливе
в результаті вивчення зарубіжного досвіду та його адаптації до умов України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення праценадлишкових регіонів вимагає
особливих теоретичних підходів у дослідженні сфери зайнятості з метою виявлення причин, що
призвели до такої ситуації, та пошуку шляхів нівелювання їх негативних проявів. Зазначимо, що
загальні теоретичні підходи до дослідження ринку праці сформовані в зарубіжній економічній думці
відомими вченими, серед яких Ф. Кене [3], А. Сміт та Д. Рікардо [9], А. Маршал [6], Ж.Б. Сей [10],
Дж. Кейнс [2], К. Макконелл та С. Брю [5] та ін. Ці напрацювання дуже важливо використовувати в
процесі дослідження праценадлишкових регіонів. Але, особливий інтерес в цьому плані викликають
роботи Г. Беккера, В. Бреєва, Н. Грегорі Менк’ю, К. Друрі, К.Р. Макконнелла, А. Рофе, Р. Солоу,
П. Самуельсона, Г. Стердінга, Г. Теренса, Е. Хата. В наш час необхідно результати цих досліджень
узагальнити та переоцінити з урахуванням сучасної ситуації на глобальному, національних та
регіональних ринках праці.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення підходів щодо дослідження зарубіжними
вченими праценадлишковості загалом і праценадлишкових регіонів та виявлення можливості
використання результатів таких досліджень в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Простежимо основні теоретичні підходи в
дослідженні праценадлишковості регіону в процесі розвитку зарубіжної науки. Нами узагальнено
напрями досліджень зайнятості населення в праценадлишковому регіоні. Їх зображено на рис. 1.

Дослідження зайнятості за різними етапами розвитку
суспільства

Дослідження
праценадлишковості з
управлінської точки зору

Зайнятість в умовах командно-адміністративної економіки
Зайнятість в умовах переходу до ринкової економіки
Зайнятість в умовах ринкових трансформацій

Дослідження причин
праценадлишковості регіону

Зайнятість в умовах переходу до інформаційного суспільства
Зайнятість в умовах становлення суспільства знань

Дослідження наслідків
праценадлишковості регіону

Дослідження
праценадлишковості в
глобальному середовищі

Напрями дослідження
зайнятості в праценадлишковому регіоні

Дослідження
праценадлишковості в
конкурентному середовищі

Теорії й концепції – надбання
світової наукової думки

Вивчення зарубіжного досвіду
дослідження
праценадлишковості

Дослідження впливів
праценадлишковості на
трудовий потенціал,
людський капітал

Вітчизняні джерела

Зарубіжні джерела

Рис. 1. Основні напрями наукових досліджень зайнятості населення
в праценадлишковому регіоні
Серед напрацювань зарубіжних наукових шкіл щодо досліджень праценадлишковості регіону
передусім варто звернутись до провідних теорій і концепцій, положення яких відображають погляди
видатних економістів на процеси зайнятості. Зокрема вагома частина них стосується державного
управління та оплати праці, що впливає на співвідношення попиту й пропозиції економічно активного
населення. У тексті мають місце, як і в наведених вище визначеннях, дефініції «пропозиція робочої
сили», «пропозиція праці», які ми залишили незмінними в силу цитування, проте підкреслюємо, що
коректним є визначення пропозиції економічно активного населення.
На наш погляд, по суті перші комплексні дослідження та наукові дискусії щодо
праценадлишковості здійснив Ф. Кене, який визначав взаємозв’язок використання праці та багатства
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нації. Вчений доводив, що від способу використання праці людей і від зростання населення залежить
збереження і збільшення багатства нації [3]. Таким чином, неефективне використання праці людей,
що проявляється у праценадлишковості, є загрозою економічному стану країни. Також Ф. Кене
стверджує, що кожна людина має право на існування і може вимагати від суспільства забезпечення
можливості здійснювати трудову діяльність [4]. Тобто, якщо людина не має змоги бути
працевлаштованою, то це порушення її прав перед суспільством.
А. Сміт та Д. Рікардо доводили про автоматичне регулювання повної зайнятості, що випливає з
принципу ринкової економіки. У ринковій господарській системі не може виникнути безробіття на
тривалий період, бо економічний механізм автоматично регулює рівновагу пропозиції та попиту на
робочу силу [11, с. 23-24]. А. Сміт обґрунтовував зв’язок пропозиції праці та її ціни. Якщо пропозиція
праці мала, то ціна на неї висока і навпаки. Ринок в такому випадку буде настільки недостатньо
наповненим робочої силою, наскільки в другому випадку надмірно, і це скоро приведе ціну пропозиції
робочої сили відповідно до норми, яка потрібна для наявних умов суспільства [9, с. 73; 11, с. 23].
Д. Рікардо вважав, що підвищення заробітної плати стимулює розмноження населення,
викликає перевагу пропозиції праці над попитом і веде до зниження ціни праці. Однак заробітна плата
не може довгий час залишатися нижчою від певного рівня, що визначається вартістю засобів
існування, оскільки це викликає зменшення трудових ресурсів, тобто відставання пропозиції праці від
попиту на неї, а це в свою чергу веде до підвищення заробітної плати [11, с. 23-24].
А. Маршалл обґрунтував, що збільшення заробітку веде до швидкого зростання чисельності
працівників [6].
А. Пігу стверджував, що діє природна тенденція до такого рівня зарплати, при якому
утримується повна зайнятість. Передумовою функціонування такого механізму є наявність досконалої
конкуренції та ідеальної мобільності робочої сили [11, с. 25].
Ж.Б. Сей («закон Сея») доводив рівновагу між пропозицією робочої сили і попитом на неї,
завдяки чому не може виникнути безробіття. Вчений вважав, що пропозиція породжує попит [10].
Дж. Кейнс критикував такі твердження Ж.-Б. Сея, вважаючи, що повна зайнятість – це стан, при
якому сукупна зайнятість є нееластичною, тобто не реагує на збільшення ефективного попиту. Закон
Сея рівнозначний припущенню, що не існує перешкод для досягнення повної зайнятості. За таких
обставин усі суперечки про фактори, що визначають загальний рівень зайнятості, залишаються
безплідними [2, с. 79-80; 11, с. 26]. Не можемо оминути також твердження Дж. Кейнса щодо
необхідності регулювання економіки, насамперед, через забезпечення державою необхідного обсягу
ефективного попиту [2]. Це твердження підсилює роль держави у сприянні створення достатньої
кількості робочих місць відповідно до пропозиції економічно активного населення з метою
недопущення праценадлишковості в регіонах.
К. Маркс і Ф. Енгельс стверджували, що ніякі намагання компенсувати вивільнення робочої сили
на ринку праці в ринковій економіці є неможливими [11, с. 31]. Згідно теорії К. Маркса можна
простежити взаємозв’язок зайнятості з «резервною армією безробітних», відповідно якого зайнятість
складається з нових працівників, що вперше прийняті на роботу в підприємствах, та з безробітних.
Вибувають із зайнятості працівники за віком і станом здоров’я, вивільнені внаслідок технічних
нововведень або інших причин. Безробіття збільшується за рахунок тих, що вступили в працездатний
вік, але не можуть знайти роботу, а зменшується на кількість тих, які відмовилися шукати робочі місця
[1, с. 26-27]. Як бачимо, ці твердження відображають ринково-кон’юнктурні фактори, що зумовлюють
праценадлишковість регіону, та наглядно доводять, що сегментованість економічно активного
населення з диспропорціями незайнятого населення є прямою загрозою ситуації в сфері зайнятості.
Загалом марксистські доктрини, констатуючи постійне, плинне і приховане безробіття, були оголошені
науковими їхніми адептами, хоч залишились насправді нездатними передбачити еволюцію ринкової
економіки, об’єктивні закони якої забезпечують єдність сукупного попиту і сукупної пропозиції, в тому
числі на ринку праці [11, с. 32].
К. Макконелл та С. Брю доводили, що в кожному визначеному часовому діапазоні будь-яка
зміна у попиті на працю викликає значно більшу варіацію показників зайнятості, ніж зміна рівнів оплати
праці [5]. Таким чином, науковці сучасності відводять взаємопричинності праценадлишковості та
оплати праці вже меншу роль.
Узагальнюючи положення низки теорій, що обґрунтовують праценадлишковість, погоджуємось з
їх розподілом за О. Павловською на такі три основні напрями, як [8, с. 11]: 1) класична модель
функціонування ринку праці, в основі якої пояснення причин формування праценадлишковості через
зростання заробітної плати; 2) кейнсіанська модель, яка пояснює причини праценадлишковості
занадто низьким рівнем споживчого та інвестиційного попиту; 3) монетаристська модель, яка
причинами праценадлишковості вважає порушення рівноваги між попитом і пропозицією робочої сили
в різних сферах економічної діяльності.
Серед зарубіжних вчених-сучасників, що звертаються до питань зайнятості населення в
праценадлишковому регіоні, найбільшу увагу привертають напрацювання Г. Беккера, В. Бреєва,
Н. Грегорі Менк’ю, К. Друрі, К.Р. Макконнелла, А. Рофе, Р. Солоу, П. Самуельсона, Г. Стердінга,
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Заробітна
плата

Г. Теренса, Е. Хата. Особливу увагу хочемо звернути на так звану модель Льюіса (Артур Льюіс –
лауреат Нобелівської премії), яка встановлює розходження між двома типами зростання заробітної
плати й зайнятості в розрізі промисловості та сільського господарства (рис. 2).

Гранична
продуктивність у
промисловості

Гранична продуктивність
у сільському
господарстві

Прожитковий
мінімум

Точка
перетину

Зайнятість у
промисловості

Надлишкова
праця

Економічно
активне
населення
Зайнятість у сільському
господарстві

Рис. 2. Взаємозалежність між заробітною платою й економічно активним населенням
згідно моделі Льюіса [13]
У промисловості зростання є наслідком використання додаткової кількості економічно активного
населення, а в сільському господарстві – головним чином результатом скорочення числа зайнятих. В
аграрній сфері позбавлення від надлишкового економічно активного населення викликає зростання
граничної (маргінальної) продуктивності праці [7]. Розуміємо, що економічно активне населення
вивільняється внаслідок автоматизації праці і зменшення затрат на зарплату методом скорочення
працівників. Відповідно чим вищі прибутки в галузях, тим більше вкладено інвестицій та вивільнено
працівників, отже, область надлишкової робочої сили розширюється. Чим менші прибутки, тим менша
автоматизація і тим більшою є потреба в зайнятих, тому область звужується. Зважувальна лінія на
рівні прожиткового мінімуму демонструє оптимальне співвідношення заробітної плати та зайнятих, при
якій не виникають соціальні вибухи.
Привертають увагу також дослідження професора Єльського університету (США) Г. Раніса за
напрямом вивчення економіки з наявністю «додаткової праці». Вчений розглядає праценадлишковість
передусім у сільському господарстві та звертається до неокласичної моделі регулювання ринків праці
з міжсекторальним перерозподілом економічно активного населення. Г. Раніс доводить, що існують
деякі галузі чи підгалузі, в яких за наявності значної кількості некваліфікованого економічно активного
населення рівень заробітної плати не відповідає граничному продукту. У результаті надлишок
економічно активного населення призводить до того, що значна частина зайнятих в меншій мірі
прикладається до виробництва, ніж це потрібно, тобто до формування граничного продукту [12].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, очевидно, що праценадлишковість та, як
наслідок, пониження кваліфікованості економічно активного населення, є деструктивним фактором
формування граничного продукту й розвитку конкретного виду економічної діяльності. Важливість
використання зарубіжних досліджень при вивченні регіональної праценадлишковості в Україні з огляду
на викладене вище є незаперечною.
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Анотація
Узагальнено напрями досліджень зайнятості населення в праценадлишковому регіоні.
Окреслено особливості підходів до дослідження зайнятості населення зарубіжними вченими.
Акцентується увага на важливості використання зарубіжних досліджень при вивченні регіональної
праценадлишковості в Україні.
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Аннотация
Обобщенно направления исследований занятости населения в трудоизбыточном регионе.
Очерчены особенности подходов к исследованию занятости населения зарубежными учеными,
Акцентируется внимание на важности использования зарубежных исследований при изучении
региональной трудоизбыточности в Украине.
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предложение рабочей силы, экономически активное население.
Annotation
Generalized directions of researches of employment of population in a region with labour surplus. The
features of going are outlined near research of employment of population foreign scientists. Attention is
accented on importance of drawing on foreign researches at the study of regional labour surplus in Ukraine.
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ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
АГРОФОРМУВАНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Постановка проблеми. Стійка та прогнозована діяльність агроформувань залежить від
економічного середовища, котре їх оточує. Ми ототожнюємо економічне середовище із сукупністю
факторів, що є невід’ємною частиною наявності та функціонування різних форм господарювання в
аграрному секторі. Економічне середовище являє собою цілісну систему, що об’єднує сукупність
складових, тобто механізмів, які опосередковують стабільний розвиток підприємництва в сільському
господарстві. До складу даних механізмів можна включити: регуляторну політику та законодавче
забезпечення, кредитування та забезпечення ресурсами, розвиток інфраструктури, податкову
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політику держави, становлення інформаційної складової середовища існування підприємницьких
структур на селі та цільову державну підтримку аграрних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності, значення, проблем та стану
розвитку аграрних підприємств, а також оцінці механізмів підтримки розвитку агроформувань
присвятили свої праці такі вчені як: Афанасьєв Н.В., Василенко В.О., Єрохіна О.А., Іванова Т.Ю.,
Раєвнєва О.В., Кизима М.О., Пономаренко В.С., Тридід О.М. та ін. Особливе місце в дослідженнях
механізмів підтримки розвитку агроформувань посідають публікації Афанасьєва Н.В. [1] та
Раєвнєва О.В. [2].
З огляду на важливість проблеми розвитку агроформувань, вважаємо за доцільне глибше
вивчити питання оцінки механізмів підтримки розвитку агроформувань Чернівецької області, яке не
було об’єктом спеціального вивчення.
Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка механізмів підтримки розвитку
агроформувань Чернівецької області.
Для досягнення поставленої мети визначено за необхідне вирішити наступні завдання: провести
аналіз фінансового забезпечення та оподаткування; здійснити аналіз інфраструктурного,
інформаційного, кадрового та правового забезпечення; виконати аналіз державної та громадської
підтримки.
Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі запланованого дослідження
охарактеризуємо механізми підтримки стійкості розвитку аграрного підприємництва та визначимо
стійкість розвитку аграрних формувань як їх здатність протидіяти негативним зовнішнім та внутрішнім
факторам, адаптуватися до змін середовища та умов діяльності. При цьому враховуємо, що стійкість
– це одна із основних особливостей життєдіяльності будь – якої системи.
У нашому дослідженні ми виділили ряд важливих факторів, які на нашу думку, сприяють
формуванню стійкості системи суб’єктів аграрного підприємництва. До них належать: виробниче,
фінансове, інфраструктурне, інформаційне, кадрове, правове (в т. ч. регуляторне) та інтеграційне
забезпечення, оподаткування, державна та громадська підтримка. Оптимізація кожного із зазначених
факторів, передбачає формування механізмів, які напряму пов’язані із функціонуванням структурних
елементів кожного із визначених факторів. Наприклад, до складу елементів виробничого напряму
належать: операційна та маркетингова діяльність, матеріально – технічне постачання і підготовка
виробництва, матеріальні ресурси, збутова діяльність, транспортне обслуговування, енергетичне
забезпечення та ін. [3, с. 139-140].
Особливий вплив на діяльність форм господарювання в аграрному секторі має оподаткування
[4, с. 7]. За допомогою таблиці 1 ми можемо охарактеризувати об’єми сплачених та нарахованих
податків сільськогосподарськими підприємствами загалом та окремо по податку з доходів фізичних
осіб та фіксованому сільськогосподарському податку.
Таблиця 1
Сплата податків сільськогосподарськими підприємствами
2010 р.

2010 р. у %
до 2006 р.

13584,7
29656,7

474,6
404,3

сплачено:
17919,8
Питома вага податку з доходів
фізичних осіб у загальній сумі
66,6
49,8
74,7
59,2
60,4
податків, %
Фіксований сільськогосподарський податок, тис. грн.
нараховано:
1565,0
1242,0
1161,0
1055,0
1165,0
сплачено:
1399,0
1641,0
1876,0
1228,0
1236,0
Питома вага фіксованого
сільськогосподарського
19,1
12,0
10,9
5,7
4,2
податку у загальній сумі
податків, %
Інформаційне джерело: дані державної податкової адміністрації в Чернівецькій області

367,0

Показники
нараховано:
сплачено:

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Загальна сума податків, тис. грн.
2862,4
1851,3
3599,4
6542,3
7334,6
13718,7
17294,6
21740,7
Податок з доходів фізичних осіб, тис. грн.
4883,4
6833,7
12923,8
12877,8

-6,2 в. п.

74,4
88,4
-14,9 в.п.

Як видно з таблиці 1, загальна сума нарахованих податків сільськогосподарським
підприємствам у 2010 році у порівнянні з 2006 роком збільшилася на 10722,3 тис. грн. або 374,6%, а
сплачених на 22322,1 тис. грн. або 304,3%. Зокрема, сума сплаченого податку з доходів фізичних осіб
за період 2006–2010 років збільшилася на 13036,4 тис. грн. або 267,0%. Сума нарахованого
фіксованого сільськогосподарського податку зменшилась на 400,0 тис. грн. або 25,6%, сплаченого на
163,0 тис. грн. або 11,6%. Питома вага податку з доходів фізичних осіб у загальній сумі податків
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зменшилася на 6,2 в.п., фіксованого сільськогосподарського податку на 14,9 в.п. за період, це у свою
чергу означає, що на 21,1 відсоткового проміжку збільшилась питома вага інших податків, якими
обкладались сільськогосподарські підприємства, тобто зросло податкове навантаження на
сільськогосподарських виробників.
Українська податкова система і досі залишається однією з найбільш обтяжливих у світі. У
новому рейтингу Світового банку “Paying Taxes 2011” Україна посіла 181 місце серед 183 країн світу,
не поступившись при цьому тільки ЦАР та Білорусі. В Україні існує 135 різних податків і зборів – це
найвищий показник у світі. Сума податків у порівнянні із сумою доходів, складає 55,5%. Крім того,
часові витрати на сплату податків становлять: на прибуток – 112 годин на рік, на оплату праці – 364
години на рік, на додану вартість – 181 година на рік, всього 657 годин або 82 робочих дні [5, с. 9].
В системі механізмів підтримки аграрних підприємств регіону найбільш проблемним є механізм
фінансової підтримки та кредитування. Серед кредитів, наданих сільськогосподарським суб’єктам
господарювання, заборгованість за довгостроковими позиками знизилась на 6,2% і склала 1760 млн.
грн. або 80% від загальної суми позик суб’єктам господарської діяльності. Вимоги установ банків за
короткостроковими кредитами цих позичальників зросли на 12,0% до 440 млн. грн. (20%). У січні –
жовтні 2010 року різко погіршилась якість кредитного портфеля – частка прострочених кредитів
станом на 01.11.2010 року зросла на 19,4 відсоткових пункти і склала 27,6% проти 8,0% на 01.01.2010
року, а їх абсолютна сума за десять місяців збільшилася у 3,1 рази і становила 1385 млн. грн., в тому
числі за кредитами, наданими суб’єктам господарювання прострочена заборгованість зросла у 6,1
рази з 167 до 1024 млн. грн. [6, с. 2].
Одним з найважливіших елементів ринкової економіки є інфраструктура підприємництва, що
являє собою групу державних, приватних та громадських інститутів, які лобіюють інтереси суб’єктів
підприємницької діяльності, забезпечують їх господарську діяльність та спонукають до зростання її
ефективності. Особливості інфраструктури як цілісної системи обумовлені широким спектром функцій,
які здійснюють її структурні елементи.
З метою прискорення формування інфраструктури аграрного ринку, створення умов для
надійного ресурсного забезпечення виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та
продовольства, сприяння розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки було видано Указ
Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”
від 06.06.2000 № 767/2000. Про результати виконання Указу Президента України від 06.06.2000 року
№ 767/2000 станом на 01.10.2010 року свідчать такі дані: в області функціонує 1 акредитована
товарна біржа, 2 районні агроторгові доми, один аукціон живої худоби та птиці, 34 дрібнооптові ринки
живої худоби та птиці, 68 оптово–продовольчих ринків, 54 оптово–плодоовочеві ринки, 53
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи (в тому числі: 9 – районних, 44 – місцевого
значення (сільські); із загальної кількості: 3 – заготівельно – збутові, 3 – сервісні, 47 –
багатофункціональні; ними надано послуг на суму 70 000 тис. грн.), 332 заготівельні пункти (в тому
числі: 206 із заготівлі молока, які заготовили 3349,1 тонн молока на суму 4646,2 тис. грн.; 73 із
заготівлі м’яса худоби та птиці, які заготовили 1967,2 тонн на суму 17428,0 тис. грн.; 18 із заготівлі
плодоовочевої продукції; 2 із заготівлі зерна та 33 із заготівлі іншої сільськогосподарської продукції).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року № 562 “Про
затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської
продукції” затверджено Державну цільову програму створення оптових ринків сільськогосподарської
продукції, за якою мало бути створено 25 оптових ринків сільськогосподарської продукції та
забезпечено 3000 робочих місць. Саме тому 25 липня 2009 року в місті Чернівцях відкрився оптовий
ринок сільськогосподарської продукції “Дари Буковини” ТОВ “Букотрейдінг”. Основною метою
діяльності ринку є доступ населення до сільськогосподарської продукції, яка реалізовується
безпосередньо виробником за доступною ціною, усунення посередників з ринку, збільшення
експортної потужності регіону.
В області проводяться сільськогосподарські ярмарки, на яких покупцям пропонується широкий
вибір продуктів рослинництва, тваринництва та продукції їх переробки. У 2010 році було проведено
688 сільськогосподарських ярмарків, в яких прийняли участь сільськогосподарські товаровиробники
області, де споживачам пропонувався великий асортимент продуктів харчування, також проведено 10
виставково-ярмаркових заходів регіонального рівня.
В регіоні функціонує ряд приватних підприємств із забезпечення виробничих потреб і надання
послуг господарствам населення та сільськогосподарським підприємствам. Серед них: 472
підприємницькі структури по переробці (фруктів – 2, зерна – 84, соняшнику – 20, м’яса – 15, деревини
– 351); 220 підприємницьких структур по реалізації (насіння сільськогосподарських культур – 37,
мінеральних добрив – 26, засобів захисту рослин – 25, по технічному обслуговуванню транспортних
засобів – 64, по виробництву будівельних матеріалів – 68).
Крім того, з метою задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств
насінням, мінеральними добривами та засобами захисту рослин в області діє 45 агромагазинів, а
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також в кожному районі функціонують станції захисту рослин, які надають теоретичну та практичну
допомогу з питань захисту рослин.
Надають послуги населенню в лікуванні худоби – 119 пунктів ветеринарного обслуговування, 93
ветеринарні аптеки, а в заплідненні маточного поголів’я – 141 пункт штучного запліднення. Також
здійснюють свою діяльність й інші формування по наданню послуг, такі як ремонтно – транспортні
підприємства – 9, млини – 141, олійні – 41, крупорушки – 37, бані – 70. Для забезпечення кредитними
ресурсами та з метою спрощення отримання позики в регіоні активно працює 7 кредитних спілок, що
надали кредитів на загальну суму 856,0 тис. грн., надано кредитів громадянам – 153 особам.
Станом на 01.10.2010 року в області діяв 1 бізнес–центр, 1 бізнес-інкубатор, 1 лізинговий центр,
1 регіональний та 9 районних Фондів підтримки підприємництва, 1 регіональне відділення державного
фонду підтримки фермерських господарств, 1 центр захисту приватних підприємців і підприємств
малого бізнесу, 22 кредитні спілки, 1 інноваційний фонд, 53 страхових компанії та їх філії, 7
аудиторських фірм.
В області функціонує обласна рада сільськогосподарських підприємств, також є обласна
“Асоціація фермерських господарств”, майже у всіх районах є районні асоціації, які представляють
інтереси фермерів. Садівничі господарства області об’єднує садівниче об’єднання “Дністер”, яке
проводить наради з питань садівництва, допомагає оформляти документи на отримання державної
підтримки та інше.
Робота щодо створення необхідної інфраструктури підтримки підприємництва проводилася з
орієнтацією на місцеві потреби суб’єктів підприємництва щодо надання послуг з вдосконалення
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва, надання необхідної інформаційноконсультативної підтримки тощо. В регіоні успішно працює 13 дозвільних реєстраційних центри, де
кожен бажаючий може зареєструватись як підприємець протягом однієї доби. Станом на 01.01.2011
року адміністраціями дозвільних центрів видано 2889 документів дозвільного характеру,
зареєстровано 123 декларації та надано 5373 консультації.
Поряд з інфраструктурним забезпеченням, важливу роль в системі ринкових відносин відіграє
інформаційна складова для існування і ефективної діяльності якої необхідна певна матеріальна
основа, тобто інформаційна інфраструктура. В регіоні існує досить багато інформаційних суб’єктів, але
всім їм не вистачає комплексності у підходах до розповсюдження інформації та повноти самої
інформації, а також масової доступності до цих джерел широкого кола споживачів.
Серед основних постачальників не тільки інформації, але й надання консультаційних послуг
суб’єктам підприємництва як потенційним, так і вже існуючим є дорадчі служби та центри зайнятості. У
серпні 2008 року була створена громадська організація “Буковинська асоціація сільськогосподарських
дорадчих служб”, яка об’єднує 4 районних дорадчих служби. Станом на 01.10.2010 року в області
функціонує 8 дорадчих служб в Новоселицькому, Заставнівському, Кіцманському, Глибоцькому,
Сторожинецькому, Вижницькому, Путильському районах та місті Чернівцях. Дорадчими службами у
2010 році за рахунок коштів державного бюджету було проведено 32 семінари, 6 демонстраційних
показів, надавались індивідуальні поради, видавалась друкована продукція. Видаються та
розповсюджуються газети, в яких міститься інформація з питань прибуткового ведення господарства
та розвитку сільського зеленого туризму, сучасних технологій вирощування сільськогосподарських
культур, бухгалтерського і статистичного обліку, застосування добрив, засобів захисту рослин тощо.
Заходи, які вживаються в регіоні з питань підтримки підприємництва, проблемні питання та їх
вирішення, реалізація державної регуляторної політики постійно висвітлюються в засобах масової
інформації, зокрема у районних газетах та на обласному телебаченні в циклових телепрограмах:
”Бізнес і час” (рубрики “Новини бізнесу”, ”В напрямку світових стандартів”, ”Закон на боці підприємців”,
”Купуйте наше, українське”), ”Аграрна Буковина”, інформаційний випуск ”Новини Буковини” (рубрики
“Бізнес і влада –партнери”, ”Інвестиційна привабливість Буковини”, ”Резонанс”, ”Підприємництво:
сьогодення і перспективи”) [7, с. 2-4].
Створення агроформувань ринково-підприємницького типу зумовило не тільки перерозподіл
майна і землі, але й трудових ресурсів. Останні, особливо їх управлінський персонал – керівники і
спеціалісти, багато в чому вирішують долю аграрних перетворень, тому оптимальне насичення ними
всіх ланок різних форм організації виробництва, інфраструктури ринку, системи управління, а також
аналітично-інформаційної та технічної баз, сприятиме стабілізації і подальшому розвитку галузі.
На формування якісного кадрового потенціалу в АПК області спрямована Цільова програма
формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському виробництві Чернівецької області на
2010–2015 роки. Ця програма передбачає заходи щодо задоволення потреб аграрного сектора регіону
у висококваліфікованих фахівцях, створення умов сільській молоді для здобуття вищої та
професійно–технічної освіти, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів. Забезпечення
ступеневого і безперервного навчання, зміцнення навчально–матеріальної та наукової бази закладів
освіти області.
Для Чернівецької області базовими по підготовці кадрів для сільськогосподарського
виробництва та переробних галузей є такі вищі навчальні заклади III–IV рівня акредитації:
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Подільський державний аграрно–технічний університет, Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнології, Львівський державний аграрний університет, Уманський
державний аграрний університет, Національний університет біоресурсів та природокористування
України, Чернівецький національний університет та ряд інших. Підготовка молодших спеціалістів та
спеціалістів із базовою вищою освітою для агроформувань області в основному здійснюється в
Кіцманському і Хотинському технікумах Подільського ДАТУ, Чернівецькому коледжі Львівського ДАУ
та інших технікумах та коледжах [8, с. 3-8].
Нормативно-правовим актом, що регулює процес забезпечення сільської місцевості та
агропромислового комплексу кваліфікованими фахівцями є постанова Кабінету Міністрів України від
29.06.1999 року №1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” [9]. Згідно даної
постанови, встановлюються квоти підготовки фахівців для агропромислового комплексу, залізничного
транспорту, митних органів і соціальної сфери сільської місцевості у вищих навчальних закладах.
За допомогою таблиці 2 ми можемо простежити процес підготовки фахівців для роботи в
агропромисловому комплексі Чернівецької області, включаючи потребу суб’єктів господарської
діяльності, пропозиції Головного управління агропромислового розвитку щодо обсягів державного
замовлення та квоти прийому, а також обсяги державного замовлення та квоти прийому сільської
молоді визначені та затверджені Міністерством аграрної політики України.
Таблиця 2
Підготовка фахівців для роботи в агропромисловому комплексі Чернівецької області
Показники
2006 р.
2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
Потреба суб’єктів господарської діяльності агропромислового комплексу
в підготовці кваліфікованих фахівців:
з повною вищою освітою, осіб
108
102
99
97
97
з базовою вищою освітою, осіб
68
68
68
68
68
Всього, осіб:
176
170
167
165
165
Пропозиції Головного управління агропромислового розвитку щодо обсягів державного замовлення та квоти
прийому сільської молоді на підготовку фахівців у аграрних вищих навчальних закладах I – IV рівнів
акредитації:
до вищих навчальних закладів I – II рівнів
410
497
527
акредитації, всього, осіб
з них: за квотою цільового прийому
259
208
244
до вищих навчальних закладів III – IV рівнів
72
58
69
60
акредитації, всього, осіб
з них: за квотою цільового прийому
116
61
47
56
49
Обсяги державного замовлення та квота прийому сільської молоді на підготовку фахівців у аграрних вищих
навчальних закладах I – IV рівнів акредитації Мінагрополітики України:
до вищих навчальних закладів I – II рівнів
382
397
327
326
акредитації, осіб
з них: за квотою цільового прийому
230
239
237
170
259
до вищих навчальних закладів III – IV рівнів
72
62
акредитації, всього, осіб
з них: за квотою цільового прийому
75
61
82
47
50
Інформаційне джерело: дані Головного управління агропромислового розвитку в Чернівецькій області

З наведених даних таблиці 2 видно, що потреба суб’єктів господарської діяльності
агропромислового комплексу у кваліфікованих фахівцях з повною вищою освітою в 2010 році в
порівнянні із 2006 роком скоротилася на 11 осіб, з базовою вищою освітою залишалась незмінною на
протязі всього досліджуваного періоду і становила 68 осіб. Пропозиції Головного управління
агропромислового розвитку щодо обсягів державного замовлення до вищих навчальних закладів І–ІІ
рівня акредитації зросли на 117 осіб, зокрема, за квотою цільового прийому зменшились на 15 осіб, до
вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації за квотою цільового прийому зменшились на 67
осіб. Обсяги державного замовлення до вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації визначені та
затверджені Міністерством аграрної політики України скоротились на 56 осіб, за квотою цільового
прийому зросли на 29 осіб, до вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації за квотою цільового
прийому скоротились на 25 осіб. Загалом можна констатувати, що Мінагрополітики щороку за період
2006–2010 років скорочує обсяг державного замовлення до вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації, натомість, збільшує пріоритет квотування для сільської молоді, чого не скажеш про
Головне управління агропромислового розвитку, де політика підготовки фахівців діаметрально
протилежна. За квотою прийому до вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, обидва
органи виконавчої влади зменшують обсяги.
Про планові та фактичні обсяги фінансової підтримки агропромислового виробництва
Чернівецької області за період 2005–2010 років ми дізнаємося з таблиці 3.
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Таблиця 3
Фінансова підтримка агропромислового виробництва Чернівецької області, тис. грн.
Фактично
Відсоток
Фактично
Відсоток
Залишок
профінансовиділених
використано
використаних
коштів
вано
коштів
коштів
коштів
2005
55655,8
55655,8
100,0
55655,8
100,0
0,0
2006
47383,5
47383,5
100,0
47383,5
100,0
0,0
2007
83899,0
81459,2
97,1
79148,0
97,2
2311,2
2008
104806,3
81306,3
77,6
81170,9
99,8
135,4
2009
92093,6
86073,9
93,5
44003,2
51,1
42070,7
2010
75448,5
74616,1
98,9
73890,0
99,0
726,1
Інформаційне джерело: дані Головного управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної
державної адміністрації
Рік

Затверджена
сума на рік

Таблиця 3 засвідчує, що в 2005 році та 2006 році фінансова підтримка агропромислового
виробництва Чернівецької області становила 55655,8 тис. грн. та 47383,5 тис. грн. Дані суми були
профінансовані і використані на 100,0%. В 2007 році затверджена в бюджеті сума фінансової
підтримки становила 83899,0 тис. грн. і була профінансована на 97,1%, а використано з виділених
коштів – 97,2%, залишок склав – 2311,2 тис. грн. Сума фінансової підтримки затверджена в бюджеті
на 2008 рік становила 104806,3 тис. грн., відсоток виділених коштів – 77,6%, що найменше за весь
період дослідження, але зате за повнотою використання – 99,8% коштів, тобто майже ідеальний
показник із залишком невикористаних фінансових ресурсів у 135,4 тис. грн. В 2009 році затверджена
сума фінансової підтримки становила 92093,6 тис. грн., з яких фактично профінансовано 93,5%, а
використано лише 51,1% коштів або 42070,7 тис. грн., що є найбільш негативним явищем за період
дослідження. Щодо 2010 року, то затверджена сума фінансової підтримки становила 75448,5 тис. грн.,
вона була профінансована на 98,9%, відсоток використаних фінансових ресурсів становив 99,0, а
сума залишку – 726,1 тис. грн. Порівнюючи 2010 рік із 2005 роком, можна простежити, що сума
фінансової підтримки офіційно затвердженої в державному бюджеті зросла на 19792,7 тис. грн. або
35,6%, відсоток виділених коштів зменшився на 1,1 в. п., а використаних на 1,0 в. п.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження економічного середовища Чернівецької
області засвідчує, що воно є мінливим і таким, що негативно впливає на функціонування і розвиток
підприємницьких структур в агробізнесі. Цей вплив ще більше загострює світова економічна криза та
політична обстановка в державі. Слід також наголосити на тому, що при достатній кількості законів,
існує маса серйозних проблем в законодавчій базі аграрного підприємництва. Зокрема, відсутні чітке
гарантування рівності всіх форм власності і захисту приватної власності. Недосконало відпрацьовані
механізми купівлі–продажу підприємств і застави нерухомості та орендних відносин.
Економічне середовище підприємництва в сільськогосподарському виробництві відзначається
нестабільністю грошового обігу, відсутністю необхідних економічних “правил гри”, надмірна фінансова
політика, обмеженість доступу до кредитів, складна та дорога процедура реєстрації суб’єктів
підприємництва, недосконала система сертифікації та ліцензування. На регіональному рівні
становленню та розвитку підприємництва не сприяє діяльність влади, встановлюються бар’єри при
розподіленні пільг, кредитуванні та субсидіюванні підприємств, порушуються права окремих суб’єктів
господарювання, або, навпаки декому надаються ексклюзивні права, що перешкоджають
“добросовісній конкуренції”. Підсумовуючи, можна стверджувати, що економічне і організаційно–
правове середовище не сприяють на сьогодні розвитку та стабільному функціонуванню
підприємницьких структур в аграрному секторі регіону.
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АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ДОБУВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Ефективність функціонування національного господарства України в
цілому та Житомирської області зокрема значною мірою залежить від стабільності діяльності добувної
промисловості, яка має експортну спрямованість та, при належній організації господарювання, може
забезпечувати значні обсяги валютних надходжень до бюджетів різних рівнів. Добувна промисловість
Житомирщини базується на використанні зручно розташованих природних ресурсів. У 2010 році на
область припало 8,3 % видобутку граніту в державі, 26,4 % – гальки, гравію, щебеню та каменю
дробленого [1; 8]. Багатий сировинний потенціал галузі передбачає в першу чергу його ефективне
використання для подальшого перспективного розвитку. Таким чином, аналіз діяльності добувної
промисловості має слугувати базою для подальшої розробки заходів щодо підвищення її
ефективності, а отже, набуває особливої актуальності у сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим питанням розвитку та особливостям
функціонування добувної промисловості присвячено роботи таких науковців, як Н.В. Розумна,
∗
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Д.П. Дубицький, В.П. Подольникова, Д.О. Пруненко, О.В. Калініченко, І.І. Цигилик, І.І. Морицан,
О.М. Морицан [2; 6] тощо. Однак маємо відзначити, що проведення статистичного аналізу в
регіональному аспекті, а саме дослідження стану розвитку добувної промисловості в Житомирській
області залишається поза увагою вчених та набуває особливої актуальності.
Постановка завдання. Метою дослідження є проведення аналізу стану та основних тенденцій
розвитку добувної промисловості Житомирської області, а також розробка прогнозу обсягів реалізації
продукції на наступні періоди.
Виклад основного матеріалу дослідження. Добувна промисловість відіграє значну роль як у
промисловості, так і в економіці Житомирського регіону в цілому. Так, у 2010 році за даними
короткострокової звітності, що охоплює великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства, було
реалізовано продукції добувної промисловості на суму 995,9 млн. грн., що становить 9,2 % від
загального випуску промислової продукції [8]. Місце добувної галузі у загальній структурі
промислового виробництва відображено на рис. 1.
Обсяг реалізованої продукції
100
Інвестиції в основний капітал

50

Вартість основних засобів

10,05
17,54
10,57
0
9,57
12,1
18,69
Кількість найманих працівників

Прямі іноземні інвестиції

Експорт товарів

Рис. 1. Частка виробництва добувної галузі в економічному потенціалі промисловості
області у 2009 році*
* розраховано та побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській області [8]

З даних рис. 1 видно, що добувна галузь посідає досить вагоме місце у загальній структурі
промисловості області. Основними асортиментними одиницями продукції добувної промисловості є
граніт, галька, гравій, щебінь, камінь дроблений та природні матеріали.
Динаміка виробництва. Випуск основних видів продукції. Виробництво продукції добувної
промисловості зосереджено в Володар-Волинському, Коростенському, Малинському та Овруцькому
районах, що зумовлено особливостями розташування сировинного потенціалу. На ці чотири райони у
2010 році припадає близько 89 % реалізованої продукції.
Діяльність підприємств добувної галузі за останні роки не має чітких тенденцій. Так, відповідно
до індексів обсягу продукції промисловості в цілому та добувної галузі (табл. 1) можемо побачити, що
загальна тенденція до зростання, що спостерігалась у 2006-2007 роках в межах України змінилась
значним спадом (до 78,1 % по промисловості та до 89,4 % по добувній галузі у 2009 році), і лише у
2
2010 році відбулося пожвавлення економічної активності. Що стосується індексів промислової
продукції у Житомирській області, то в цілому вони відображають загальнодержавну ситуацію з тією
відмінністю, що негативний пік припав на 2009 рік. Відповідні тенденції спричинені в основному
впливом світової фінансової кризи. Серед причин спаду виробництва мав місце зовнішній чинник,
зокрема, скорочення обсягу експорту майже на 25 %.
Таблиця 1
Індекси промислової продукції (у % до попереднього року)*
2006
2007
2008
2009
Україна
Промисловість
106,2
107,6
94,8
78,1
Добувна промисловість
105,8
102,6
95,7
89,4
Житомирська область
Промисловість
105,1
109,1
106,3
79,3
Добувна промисловість
106,5
116,7
108,8
78,0
* - побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській області [5; 8]

2

2010
111,2
103,7
108,2
105,2

- тут і надалі дані за 2010 рік сформовані на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі і
середні підприємства, а також малі – з вагомою часткою у виробництві видів промислової продукції.
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Варто також відмітити, що в основному добувна галузь розвивається випереджаючими темпами,
однак зазнає істотного впливу від негативних чинників, що діють на промисловість в цілому.
Зовнішня торгівля. Продукція добувної промисловості є експортним товаром та користується
значним попитом за кордоном. Дані щодо динаміки експорту товарів підприємств добувної
промисловості відображено у табл. 2.
Таблиця 2
Динаміка експорту товарів підприємств добувної промисловості, тис.дол. США*
Експорт товарів

2006р

2007р

2008р

2009р

2010р

Відхилення
2010/2006
+/%
29421,1
104,1

Добувна промисловість
28253,5
35645,5
68614,1
53800,1
57674,6
з неї: добування та агломерація
27,4
–
–
–
–
-27,4
торфу
добування руд кольорових
–
2742,2
7788,3
5307,6
–
металів
видобування та збагачення
1309,6
–
–
–
–
-1309,6
титанової руди
добування декоративного та
6211,6
8156,1
9021,5
8385,9
10836,9
4625,3
будівельного каменю
добування вапняку, гіпсу та
–
–
–
–
377,7
377,7
крейди
добування піску та гравію
20704,9
20179,0
36553,6
36481,3
40762,4
20057,5
інші
галузі
добувної
–
4568,1
15250,6
3625,3
5697,7
5697,7
промисловості
* - побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській області [8]

-100
-100
74,46
100,0
96,87
100,0

Отже, на основі даних табл. 2 можна прослідкувати, що в цілому динаміка експорту товарів
добувної промисловості відбиває загальні тенденції розвитку галузі. Тобто з 2006 по 2008 рік йде
нарощення обсягів експорту (відхилення 2008 року до 2006 складає 142,85%), у 2009 році
спостерігається значний спад (на 21,59% в порівнянні з 2008 роком), а у 2010 році відбулося певне
зростання (на 7,2%). Дане явище зумовлене впливом світової фінансової кризи як на економіку
України, так і країн-партнерів. Основними країнами-імпортерами продукції добувної промисловості
Житомирської області традиційно є Російська Федерація, Італія, Польща, Литва, Китай. В цілому
поставками продукції добувної галузі забезпечено 19,52% загального експорту промисловості області
у 2010 році [4; 8].
Ресурсне забезпечення. Діяльність будь-якої промисловості значною мірою зумовлена
забезпеченням її ресурсами, зокрема основними засобами та персоналом. Основні показники щодо
стану основних засобів у добувній промисловості Житомирської області узагальнено в табл. 3.
Таблиця 3
Стан основних засобів*
Показники
Промисловість
Добувна промисловість
Питома
вага
промисловості, %
Промисловість
Добувна промисловість

2005

2006

2007

2008

2009

Первісна вартість у фактичних цінах на кінець року, млн. грн.
4954
5706
9583
11444
11925
553
661
883
1066
1260
у
11,2
11,6
9,2
9,3
10,6
Ступінь зносу основних засобів
46,8
47,4
55,6
48,2
41,2
40,4
35,8
35,1

48,3
38,8

Відхилення
09/05, +/6971
707
-0,6
1,5
-2,4

* - побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській області [8]
На основі даних табл. 3 можна константинувати, що протягом досліджуваного періоду
відбувається нарощення майнового потенціалу як промислових підприємств в цілому, так і суб’єктів
господарювання добувної промисловості. Однак можемо побачити, що розвиток промисловості в
цілому йде випереджаючими темпами, про що свідчить зменшення питомої ваги основних засобів
добувної галузі у загальній структурі (на 0,6 пунктів структури). Крім того, проблемою є значний ступінь
зносу основних засобів. Водночас можемо спостерігати позитивну тенденцію до зменшення
зношеності основних засобів добувної промисловості, найімовірніше, за рахунок придбання нових
засобів.
Основні показники щодо забезпеченості трудовим потенціалом наведено в табл. 4.

132

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Таблиця 4
Трудові ресурси підприємств добувної промисловості*
Рік
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Середньорічна кількість найманих працівників**, тис. осіб
Промисловість
77,1
75,2
72,9
70,6
62,8
65,4
Добувна промисловість
7,5
7,8
8,1
8,2
7,6
8,6
Питома вага у промисловості, %
9,73
10,37
11,11
11,61
12,1
13,14
Середньомісячна номінальна заробітна плата**, грн.
Промисловість
694
896
1181
1566
1607
1889
Добувна промисловість
936
1218
1663
2101
1891
2297
У порівнянні з промисловістю, %
134,87
135,94
140,81
134,16
117,67
121,6
* - розраховано та побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській області [7; 8]
** - До 2009р. включно дані наведено без найманих працівників статистично малих підприємств та у
фізичних осіб-підприємців, за 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених
підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Показник

Відповідно до даних таблиці 4, маємо наступні тенденції: на фоні загального зменшення
кількості найманих працівників по промисловості в цілому відбувається зростання трудових ресурсів
добувної галузі.
Що стосується оплати праці, то можемо побачити, що середньомісячна заробітна плата по
досліджуваній галузі істотно перевищує відповідні значення по промисловості в цілому.
Вважаємо, дане явище спричинене умовами праці, а також загальним рівнем ведення господарської
діяльності у сфері добувної промисловості. Таким чином, можемо зробити висновок про достатній рівень
забезпеченості трудовим потенціалом.
Інвестиційно-інноваційна діяльність. Вагоме значення у здійсненні господарської діяльності має її
відтворення, що реалізується через інвестиційну та інноваційну діяльність суб’єктів господарювання. Основні
показники щодо здійснення інвестицій в основний капітал відображено у табл. 5.
Таблиця 5
Інвестиції в основний капітал підприємств добувної промисловості*
Інвестиції в основний
Відхилення 09/05
2005
2006
2007
2008
2009
капітал
+/%
Добувна промисловість,
тис. грн.
82994
114037
261164
502860
233252
150258
181,0
Індекс,
відсотків
до
попереднього року
112,4
137,4
229,0
192,6
46,4
-66,0
х
добування паливно-енергетичних корисних копалин
1289
342
…3
…1
2596
1307
101,4
добування корисних копалин,
крім паливно-енергетичних
81705
113695
…1
…1
230656
148951
182,3
* - розраховано та побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській області [4; 8]

Таким чином, можемо зробити висновок про загальну тенденцію зростання обсягів інвестицій в
основний капітал, що була перервана депресивним 2009 роком. Крім того, найбільшу питому вагу у
загальній структурі інвестицій в добувну промисловість займає така її підгалузь, як добування
корисних копалин, крім паливно-енергетичних (98,9 % у 2009 році). Це пояснюється тим, що у даній
сфері працює значно більша кількість підприємств.
Загалом слід відзначити, що за даними Головного управління статистики в Житомирській
області на добувну промисловість припадає в середньому близько 20 % від загального обсягу
інвестицій в промисловості, Це свідчить про достатньо високий рівень інвестиційної активності.
Близько 9 % прямих іноземних інвестицій, що здійснюються в промисловість регіону, або 8% від
інвестицій в економіку в цілому спрямовані у добувну галузь. Дані щодо прямих іноземних інвестицій в
добувну промисловість відображено на рис. 2.
З рисунку 2 видно, що протягом досліджуваного періоду відсутні значні коливання у обсягах
іноземних інвестицій, що свідчить про відносну стабільність у даній сфері. Традиційно основними
країнами, що інвестують в добувну промисловість Житомирської області є: Російська Федерація
(питома вага на 01.01.2011 р. складає 34,8%), Білорусь (20,7 %), Кіпр (15,8 %), США (12,3%).
Що стосується інноваційної діяльності, то варто відмітити її низький рівень. Так, у 2010 році
кількість інноваційно-активних підприємств добувної промисловості становила лише 2 одиниці або 4,5
3

- інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
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%. Дана особливість спричинена, на нашу думку, особливостями технологічних процесів, а також
відсутністю стратегічного бачення керівників підприємств [5; 8].

млн. дол. США

25
20

18,9

15
11,3

12,1

на 01.01.05

на 01.01.06

10

18,1

19,3

19,3

на 01.01.10

на 01.01.11

13,5

5
0
на 01.01.07

на 01.01.08 на 01.01.09

Рис. 2. Обсяги прямих іноземних інвестицій у добувну промисловість області*
* - побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській області [4; 8]

Фінансові результати. Підсумковим результатом ефективності діяльності будь-якого
підприємства чи галузі в цілому є показники прибутковості та рентабельності, що характеризують як
абсолютне значення отриманого прибутку (збитку), так і у співставленні з отриманими результатами.
Основні показники результатів діяльності підприємств добувної промисловості узагальнено в табл. 6.
Таблиця 6
Фінансові результати та рентабельність підприємств добувної промисловості*
Показники

2005

2006

2007

2008

2009

Відхилення 09/05
+/%

Фінансовий
результат від звич.
Зменш.
діяльності
до
17171,0
35546,3
87549,0
-191711,9
-113888,4
-131059,4
в 7,63 р
оподаткування, тис.
грн.
Питома
вага
збиткових
39,4
30,8
36,5
51,7
51,2
11,8
29,95
підприємств, %
Рівень
рентабельності
Зменш.
4,8
7,8
11,4
-5,6
-4,9
-9,7
операційної
в2р
діяльності, %
Рівень
рентабельності
Зменш.
2,0
3,3
5,4
-11,5
-8,6
-10,6
господарської
в 5,3 р.
діяльності
* - розраховано та побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській області [8]

Відповідно до даних таблиці можемо побачити, що істотне погіршення ефективності діяльності
підприємств починається з 2008 року. Значно збільшилася кількість збиткових підприємств,
погіршився рівень рентабельності діяльності. Вважаємо основними причинами такої ситуації
недостатній рівень стратегічного мислення керівництва як підприємств, так і промисловості в цілому, а
також відсутність адаптаційних можливостей підприємств галузі. Однак варто відзначити, що за
попередніми даними управління статистики у 2010 році спостерігається послаблення негативних
тенденцій. Так, збиток від звичайної діяльності підприємств добувної промисловості становив 49576,7
тис. грн.
У сучасних умовах світових викликів прогнозування економічних процесів стає невід’ємним
атрибутом системи управління на всіх її рівнях, оскільки прогноз дає змогу виявити тенденції та
закономірності динаміки, визначити альтернативні шляхи, формувати політику ефективного
менеджменту економічними явищами.
Прогноз – це науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта в майбутньому, про
альтернативні напрямки та терміни його здійснення. Процес розроблення прогнозів називають
прогнозуванням [3, с. 7].
Вважаємо, що важливим показником діяльності підприємств добувної промисловості є обсяг
реалізованої продукції, як передумова формування доходів підприємств. Отже, побудуємо та
розглянемо прогноз обсягів реалізації продукції добувної промисловості.
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З статистичних даних [8] видно, що існує значна амплітуда коливань обсягів реалізації протягом
досліджуваного періоду. Тож для визначення тренду та побудови прогнозу скористаємось методом
експоненційного згладжування. Для використання методу експоненційного згладжування застосуємо
формулу:
y t* = α y t + (1− α ) y t*− 1 ,
(1)
де α - параметр згладжування (0<α<1); величина b= (1-α) називається коефіцієнтом
дисконтування [3, с. 27].
Параметр згладжування обирається довільно, однак при його виборі необхідно врахувати, що
при збільшенні значення α зростає вага останніх спостережень, однак при цьому знижується ступінь
згладжування коливань ряду. Тому необхідно знайти баланс між цими двома протилежними
твердженнями. Вважаємо за необхідне для потреб прогнозування обсягу реалізованої продукції
добувної промисловості встановити α на рівні 0,8. Тоді рівняння (1) набуде вигляду:

y t* = 0 ,8 y t + (1 − 0 ,8 ) y t*−1

(2)

Показники статистичних даних та ряд, отриманий за допомогою експоненційного згладжування
відображено у табл. 7.
Отже, відповідно до даних табл. 7 можемо побачити, що амплітуда коливань значень ряду
знизилась, що дозволить з більшою ясністю визначити тренд у змінах обсягів реалізації продукції
добувної промисловості.
Таблиця 7
Динаміка вихідних (yt) та згладжених (yt*) значень обсягів реалізованої продукції добувної
промисловості, млн. грн.
Показник

2005
497,4
497,4

yt
yt*

Рік
2007
935,9
876,392

2006
673,6
638,36

2008
1158,0
1101,68

2009
1013,1
1030,82

Для побудови прогнозу на 2011 рік скористаємось вбудованими функціями табличного
процесору Microsoft Excel. Так, на основі отриманого згладженого ряду побудуємо діаграму та додамо
лінію тренду для визначення прогнозу (рис. 3).
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R2 = 0,9546
600,00

400,00

200,00

0,00
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Рис. 3. Прогноз обсягів реалізації продукції добувної промисловості, млн. грн.*
*- авторська розробка
Як видно з рис.3, лінію тренду виражено через поліноміальне рівняння 2 ступеню. Коефіцієнт
2
детермінації R відображає величину достовірності апроксимації.
Підставивши у отримане рівняння номери періодів, на які робимо прогноз (а саме 6-й, 7-й та 8-й
періоди спостережень), отримаємо прогнозні значення обсягів виробництва на 2010-2012 роки.
y2010 = -24,595*62+296,42*6+196,38 = 1089,48 млн. грн.

135

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

y2011 = -24,595*72+296,42*7+196,38 = 1066,17 млн. грн.
y2012 = -24,595*82+296,42*8+196,38 = 993,66 млн. грн.
Отже, можемо побачити, що, за прогнозними розрахунками, ситуація продовжує погіршуватись.
Підтвердженням достовірності прогнозу свідчать попередні дані Головного управління статистики в
Житомирській області щодо обсягу реалізованої продукції у 2010 році. Так, за даними
короткострокової звітності, що охоплює великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства
(частка у загальному обсязі реалізованої продукції становить близько 93-94%) обсяг реалізації
складає 995,9 млн. грн.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження свідчить про істотне місце
добувної промисловості у економічному потенціалі Житомирської області. Варто відзначити значний
потенціал розвитку даної галузі. Однак протягом останніх років (з 2008 року) виявлено значні негативні
тенденції, які, відповідно до розробленого прогнозу, будуть спостерігатись і найближчими роками. Все
це ставить особливий наголос на необхідності подальшого моніторингу стану розвитку добувної
промисловості, а також на розробці заходів щодо перебудови систем управління і адаптації до впливу
зовнішніх факторів.
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Анотація
У статті визначено основні тенденції розвитку добувної промисловості Житомирської
області. Проведено аналіз показників діяльності за основними напрямками. Побудовано прогноз
обсягів реалізації продукції на основі трендової моделі.
Ключові слова: добувна промисловість, статистичний аналіз, прогноз.
Аннотация
В статье определены основные тенденции развития добывающей промышленности
Житомирской области. Проведен анализ показателей по основным направлениям. Построен
прогноз объема реализации продукции на основе трендовой модели.
Ключевые слова: добывающая промышленность, статистический анализ, прогноз.
Annotation
The main trends of the mining industry of Zhytomyr region development are considered in the article.
The analysis of the main spheres indicators is given. The sales volume prediction is built on the basis of a
trend model.
Key words: mining industry, statistical analysis, prediction.
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РОЛЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Постановка проблеми. Землеустрій є важливим інструментом земельної політики держави, а
його розвиток тісно пов’язаний з процесами земельних перетворень [17]. На різних етапах історичного
розвитку України пройдено складний шлях від інвентаризації та перерозподілу земель державної
власності до формування землеволодінь та землекористувань новоутворених сільськогосподарських
підприємств на засадах приватної власності на землю [16].
Розподіл земельного територіального ресурсу за цільовим призначенням має довільний
характер й сьогодні економічно та екологічно не обґрунтований. Структурна й екологічна
незбалансованість земельного фонду суттєво погіршує ефективність використання та охорони
земель [11]. Використання землі значно диференційоване залежно від регіону, типу ґрунтового
покриву та основних видів діяльності, яка історично склалася в даній місцевості.
Цільове використання земельних ресурсів на різних етапах історичного розвитку визначалось,
виходячи з економічних міркувань. Загострення економічної кризи, широкий розмах ерозійних
процесів, забруднення навколишнього природного середовища важкими металами, радіоактивними та
хімічними речовинами, різке зниження родючості ґрунтів та інші негативні наслідки змусили державні
органи, науковців та політиків більше уваги приділити вивченню екологічної ситуації, розробці методів
її оцінки та прогнозування наслідків [15].
Основним інструментом держави, що має забезпечити екологічно безпечне й економічно
ефективне використання землі повинен бути землеустрій, який як важлива складова земельних
відносин виступає дійовим механізмом в організації землі як засобу виробництва і певною мірою
регулює суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження землею [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми еколого-економічної оптимізації
сільськогосподарського землекористування є комплексною темою для обговорення і проведення
досліджень, які висвітлені в наукових працях таких провідних вчених, практиків і науковців як:
Ю.М. Альбощого, Д.І. Бабміндри, С.Ю. Булигіна, А.А. Варламова, С.М. Волкова, В.В. Горлачука,
Д.С. Добряка, П.Г. Казьміра, О.П. Канаша, В.М. Кілочко, В.М. Кривова, В.О. Леонця, А.Г. Мартина,
Л.Я. Новаковського, С.О. Осипчука, А.Я. Сохнича, В.М. Трегобчука, А.М. Третяка та багатьох інших.
Однак проблема раціонального використання і охорони земельних ресурсів в Україні, яка є досить
складною і дискусійною, дотепер не може розглядатися розв’язаною у повній мірі й потребує
подальшого глибокого наукового аналізу і розробки науково-обґрунтованих методів та способів
екологобезпечного, економічно-доцільного та соціально-ефективного використання земельних
ресурсів у контексті забезпечення сталого природокористування.
Постановка завдання. Метою даної публікації є аналіз сучасних проблем та актуальних
завдань землеустрою як наукової основи раціонального використання і охорони земельних ресурсів в
Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка й впровадження ефективного
комплексу природоохоронних заходів - складові частини охорони земельних ресурсів, тому, виходячи
зі змісту екологічної безпеки використання землі, найбільш важливими напрямками, які повинні
здійснюватися шляхом землеустрою є:
- планування й організація раціонального використання земель і їх охорона;
- екологічне зонування території (розміщення й встановлення правових режимів
спеціальних зон);
- комплекс природоохоронних заходів;
- адаптивне землевпорядкування.
Першочергове значення для забезпечення екологічної безпеки використання землі, на думку
ряду вчених, належить плануванню й організації раціонального використання земель і їх охорони,
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оскільки саме на даній стадії регулювання виробничо-господарської й іншої діяльності, пов'язаної з
використанням земельних ресурсів і забезпеченням екологічної безпеки є організаційні, правові й
економічні основи для їх здійснення [5; 12; 14].
Планування заходів щодо охорони і використання земельних ресурсів здійснюється в складі:
− генеральних і інших схем використання і охорони земельних ресурсів;
− проектів територіального землеустрою;
− робочих проектів, з урахуванням природних і економічних потенціалів відповідної
території [13].
З метою забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні найбільше значення
представляє, на наш погляд, розробка регіональних прогнозів і програм використання й охорони
земель, тому що вони містять у собі науковий аналіз стану земельних ресурсів, тенденцій негативних
процесів (ерозійних, засолення, зниження родючості ґрунту тощо), а також можливих заходів щодо їх
уникнення чи усунення.
Реалізація заходів, що передбачаються схемами і проектами землеустрою, дозволяє підвищити
ефективне використання землі як головного засобу виробництва і як його територіального базису в
комплексі із природним і економічним потенціалом країни, оптимізувати міжгалузевий і
міжрегіональний розподіл земельних угідь, територіальну організацію виробництва, особливо
сільського господарства, оптимально спланувати землеохоронні заходи.
Необхідно також встановлювати режими використання земельних ресурсів в межах спеціальних
зон, які дозволяють поєднати інтереси виробничої й невиробничої сфер для того, щоб зберегти
рівновагу біохімічного процесу й забезпечити базу для подальшого розвитку сільського господарства,
тому що, з одного боку, розвиток сільського господарства ґрунтується на всебічній його інтенсифікації
в приміській зоні й прирусловій частині водойм, тому що саме тут розташовано більшу й кращу
частину продуктивних угідь, з іншого боку – особливе призначення спеціальних зон не тільки виключає
суцільне освоєння, але й обмежує можливе сільськогосподарське використання земель як одну із
причин біогенного забруднення навколишнього середовища [13; 14].
У деякій науковій і методичній літературі, в основному, спеціальні зони по характеру обмежень
господарської діяльності зведені в три групи. Обмеження у використанні земель обумовлені
особливим правовим режимом територій, вимогами екологічного захисту земель, збереження
родючості ґрунтів, охорони навколишнього природного середовища [4].
Не менш важливе значення в забезпеченні екологічної безпеки, на думку ряду вчених, належить
комплексу природоохоронних заходів [1; 2; 4].
Впровадження комплексу природоохоронних заходів тісно пов'язане з раціональним
використанням земельних ресурсів в АПК. Технологічний аспект землекористування невіддільний від
територіальної організації виробництва й розміщення його інфраструктури. Разом з тим, при
плануванні й здійсненні природоохоронних заходів неприпустимий вузьковідомчий підхід.
Найважливішими принципами раціонального землекористування є комплексність і системність, які
можуть забезпечити єдине державне планування землекористування в поєднанні із жорсткою
координацією відповідних заходів на всіх рівнях.
Розробка комплексу природоохоронних заходів – проблема не лише господарська, економічна,
але й екологічна. Кінцевою метою цього комплексу є створення таких умов, які б забезпечили
оптимальне функціонування системи угідь у межах даного ландшафту з максимальним економічним
ефектом [13].
Комплекс природоохоронних заходів формується на основі агроекологічного мікрорайонування
за класами придатності ґрунтів, однорідними територіями і ділянками.
Можна виділити декілька основних видів природоохоронних заходів:
- захист земель від ерозії, засолення, заболочення тощо;
- припинення й запобігання руйнівних антропогенних впливів на землю;
- рекультивація порушених земель;
- консервація земель;
- охорона вод і атмосфери від забруднення.
Найважливішим напрямком у рамках забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні
має бути адаптивний землеустрій.
В умовах недостатнього інвестування, технічної й технологічної забезпеченості сільського
господарства землеустрій має мобілізувати природно-ресурсний потенціал території для підвищення
продуктивності землі, стимулювати природне відтворення елементів навколишнього середовища.
В основі проектів землеустрою були дані, що характеризували узагальнені показники стану
природних властивостей території. Спочатку до них відносили матеріали агровиробничого групування
ґрунтів, які інтерпретували ґрунтові обстеження (К.В. Зворикін, В.М. Фрідланд), дані карт ерозійної
небезпеки земель (М.Н. Заславский, И.П. Здоровцев, Г.П. Сурмач, Г.И. Швебс і ін.), відомості про
природно-сільськогосподарське районування земельного фонду (Д.И. Шашко й ін.) і виробничої
класифікації земель (Ю.В. Федорин і ін.) [13].
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Надалі, на підставі досліджень, проведених під керівництвом академіків А.Н. Каштанова,
А.А. Жученко, а також вчених ряду вищих навчальних закладів, академічних науково - дослідницьких
установ і виробничих організацій, при землеустрої було обґрунтовано використання двох підходів:
- еколого-ландшафтного;
- агроекологічного.
Перший підхід ураховує ландшафтну диференціацію території з виділенням екологоландшафтних зон (типів, підтипів, видів) і передбачає організацію території по певних визначених
елементах агроландшафту (місцевостям, підурочищам, фаціям) [1; 9; 10; 13]. У зв’язку з
реорганізацією сільськогосподарських підприємств і утворенням нових агроформувань виникає
необхідність розробки моделей оптимізації структури земельних угідь землеволодінь і
землекористувань на основі еколого-ландшафтного підходу, а також науково-обгрунтованої структури
посівних площ з урахуванням ґрунтового покриву й фізіологічних вимог сільськогосподарських
культур [8].
Другий підхід припускає вивчення агроекологічних особливостей території (агроекологічних
факторів і режимів) стосовно окремих видів або груп сільськогосподарських рослин і виділення
агроекологічно однотипних територій (типів, класів, комплексів, видів) як базис для конструювання
агроценозів, тобто для здійснення землеустрою (встановлення складу, площ і трансформації угідь,
розміщення сівозмін і ін.) [3; 5; 6; 7].
Необхідність використання еколого-ландшафтного й агроекологічного підходів є об'єктивною.
Вона обумовлена тим, що традиційний розподіл земельних ресурсів України на категорії за ознаками
цільового (галузевого) призначення й супутнього йому правового режиму, а також за придатністю не
можуть забезпечити одержання правильних землевпорядних рішень у конкретних господарствах і на
конкретних ділянках землі.
Тільки адаптивний підхід, реалізований за допомогою проектів землеустрою, може забезпечити
правильний облік природних властивостей території і “прив'язати” до землі систему ведення
сільськогосподарського виробництва. Це пояснюється тим, що він враховує повний комплекс
агроекологічних умов, факторів і режимів, необхідних для організації раціонального використання та
охорони землі і підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва [13].
Висновки з даного дослідження. Узагальнюючи вищесказане, можна зробити ряд висновків.
1. Землеустрій створює територіальну основу для ефективного, з екологічної точки зору,
використання землі.
2. Землевпорядні заходи спрямовані на дотримання необхідного балансу між навколишнім
ландшафтом і результатами антропогенної діяльності.
3. Між принципами землеустрою й принципами екологічного землекористування є багато
спільного, що говорить про можливість координованих і взаємоузгоджених між собою заходів цих двох
важливих й необхідних напрямків.
Пріоритетне стратегічне завдання держави в галузі землеустрою – це завершення періоду
реформування й перехід до моделі сталого землекористування.
Таким чином, землеустрій як система цілеспрямованих заходів, спрямованих на організацію
раціонального використання землі, є одним з головних способів забезпечення сталого, екологічно
безпечного та економічно ефективного землекористування в ринкових умовах.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТА
ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Постановка проблеми. Проблеми економічних, екологічних та соціальних чинників здійснюють
вплив на еколого-економічний стан використання й охорони земельних ресурсів, на екологічну
політику ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального землекористування та на
характер й напрям сільськогосподарського використання земель. Їх усунення потребує системного
дослідження і прийняття рішень щодо поліпшення стану використання й охорони земельних ресурсів,
створення та впровадження нових підходів щодо ефективного і раціонального землекористування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням еколого-економічної ефективності
використання й охорони земель присвячені роботи таких вчених, як: Астремського А.В. [1],
Бистрякова І.К., Галушкіної Т.П., Галушко В.П., Гуторова О.І. [2], Даниленко А.С., Добряка Д.С.,
Євсюкова Т.О. [3], Кваши С.М., Курило В.І. [4], Мартина А.Г. [3], Новоторова О.С. [5], Осипчука С.О. [6],
Ступеня М.Г., Тихенко Р.В. [7], Третяка А.М., Федорова М.М., Хвесика М.А. [8] та інших. Ці питання
досить актуальні, однак не до кінця вирішені і потребують подальшого вивчення. Адже на сучасному
етапі проблема ефективного використання й охорони земель залишається однією з найбільш гострих.
Систематичне вивчення й аналіз еколого-економічного стану використання та охорони земельних
ресурсів є важливим чинником соціально-економічного розвитку нашої країни.
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Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування основних напрямків і засобів
підвищення еколого-економічної ефективності використання та охорони земель як інструмента
забезпечення реалізації концепції сталого розвитку.
Зважаючи на нинішній стан протікання великої кількості деструктивних для агроландшафтів
процесів (дію ерозійних процесів, засолення, заболочення, засмічення, техногенне забруднення
земель), обумовлених усуспільненням землі, проблема охорони земельних ресурсів – стала
проблемою безпеки країни. Це зумовлює необхідність вжиття невідкладних ефективних заходів,
спрямованих на охорону земельних ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині землі України підлягають охороні від
нераціонального
господарського
використання,
необґрунтованого
вилучення
із
сільськогосподарського обігу, деградації, водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування,
зсувів, вторинного засолення, осушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними
і радіоактивними речовинами, заростання бур’янами, виснаження, дегуміфікації, нераціональної
механічної обробки ґрунтів, опустелювання та впливу інших негативних чинників. Однією з причин
виникнення екологічних негараздів є результати реформування аграрного сектора, в процесі якого
сформувались підприємства різних форм господарювання, що використовують земельні ділянки без
зацікавленості у збереженні ґрунтів, з порушенням та відсутністю спеціальних сівозмін,
агролісомеліоративних і полезахисних заходів, викликаючи небезпеку втрати ґрунтової родючості.
Погодимось з науковцями, що сьогодні деградацію родючості ґрунтів, внаслідок погіршення їх
гумусного шару, можна назвати найсерйознішою сучасною екологічною проблемою [4]. Згідно з
розрахунками Української академії аграрних наук, у нашій країні щороку втрачається від 0,6 до 1 т/га
землі, погіршується її мінеральний склад та агрофізичні властивості. Значними є і показники
забрудненості ґрунтів внаслідок господарської діяльності, яка ведеться без суворого і надійного
державного екологічного контролю, з відсутністю відповідної законодавчої бази, що призводить до
споживацького ставлення до землі.
Відомо, що нині, при розміщенні посівів сільськогосподарських культур, землекористувачі в
першу чергу виходять із необхідності продажу потрібної сільськогосподарської продукції, не беручи до
уваги рельєф місцевості, не дотримуючись принципів протиерозійної організації території, ігноруючи
наукові засади про оптимальне співвідношення в посівах гумусонакопичувальних і гумусоємких
культур [8, с. 373]. Доведено, що рівень економічної родючості земель підвищується за рахунок
збільшення посівів багаторічних трав як радикального заходу накопичення гумусу. Також установлено,
що коефіцієнт ерозійної небезпеки під багаторічними травами в 12,5 разів менший, порівняно з чистим
паром. Користуючись цими науковими доказами, бажано було б застосовувати їх в житті. Держава не
усвідомлює, що погіршення якісного стану земель може не лише вивести їх із сільськогосподарського
обороту, а й порушити екологічні зв’язки, змінити водний баланс, призвести до знищення тваринного і
рослинного світу, і навіть, до часткової зміни клімату. Все це викликає необхідність раціонального
використання і особливої охорони земель. Раціональне землекористування забезпечується за
допомогою: раціональної організації територій; своєчасного проведення внутрішньогосподарського та
міжгосподарського землевпорядкування; чіткого дотримання вимог щодо повноти та своєчасності
внесення земельно-кадастрових даних; здійснення координуючих, контрольних та експертних заходів
з боку спеціально уповноважених органів охорони земель; економічного стимулювання раціонального
землекористування. Результатом цього буде екологобезпечне і високоефективне використання землі
в інтересах усього суспільства, а також захист ґрунтів від деградації, виснаження і забруднення та
збереження відновлювального потенціалу земельних ресурсів.
Відомо, що найоб’єктивніше якісний стан земель характеризує інформація про поширення та
шкідливу дію ерозійних процесів і явищ. В нашій країні нажаль, основними джерелами такої
інформації є застарілі матеріали, які в недостатній мірі відображають реальний стан ерозії, до них
можна віднести: матеріали великомасштабного ґрунтового обстеження 1957-61 рр.; матеріали
коригувань ґрунтово-картографічних матеріалів; матеріали наукових досліджень; статистичні дані
щодо урожайності сільськогосподарських культур на еродованих землях; дані щодо вмісту поживних
елементів та гумусу в еродованих ґрунтах, отримані обласними центрами Державного технологічного
центру охорони родючості ґрунтів Міністерства аграрної політики України; дані щодо забруднення та
замулення різних елементів гідрографічної мережі (річок, водосховищ, ставків тощо). Сучасні наукові
дані охоплюють лише поодинокі невеликі ділянки ґрунтового покриву, на основі чого неможливо
адекватно планувати протиерозійні заходи на державному рівні, але на регіональному рівні це
можливо.
З огляду на це, вкрай необхідною є розробка економічних важелів (системного моніторингу
земельних ресурсів, державної екологічної політики, реальної ціни на землю), які забезпечать надійну
й ефективну охорону земель. Ми пропонуємо ввести спеціальні форми звітності для контролю за
якістю земель, який в нашій державі ведеться лише на папері, теоретично. Адже облік кількості
земель ведеться за формами державної статистичної звітності – 6 зем і 2 зем, а для обліку якості
земель нічого подібного не розроблено. В облікову звітність необхідно внести дані не лише про
розподіл сільськогосподарських угідь за крутістю схилів і за ґрунтовими різновидами, а й дані, на
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основі яких можна скласти баланс гумусу по кожному землекористуванню, виходячи з якого
визначатиметься розмір орендної плати залежно від результатів збереження ґрунтової родючості. Це
повинні бути данні про культури, що вирощуються, їх урожайність, запас гумусу, його втрати з
урожаєм і ерозією ґрунтів. Результати спостережень і обстежень території за переліченими
показниками необхідно відображати на планово-картографічних матеріалах адміністративнотериторіальних утворень (відповідних сільських, селищних, міських, районних рад).
Висновки з проведеного дослідження. Еколого-економічний стан використання земельних
ресурсів знаходиться поки що не на належному рівні. З цією метою виділено негативні чинники, які
призводять до екологічних негараздів. Обґрунтовано основні напрямки і засоби підвищення екологоекономічної ефективності використання й охорони земель.
Відзначено, що основними джерелами інформації є дуже застарілі матеріали, тому необхідна
розробка економічних важелів, які забезпечать ефективну охорону земель. Запропоновано ввести
спеціальні форми звітності для контролю за якістю земель і результатами спостережень та обстежень
території, відображати їх на планово-картографічних матеріалах адміністративно-територіальних
утворень.
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Анотація
Досліджуються еколого-економічні проблеми споживацького світогляду людини до земельних
ресурсів. Запропоновано удосконалення нормативно-правової бази з питань ефективного
використання й охорони земель та раціонального використання наукового й виробничо-технічного
потенціалу.
Ключові слова: земельні ресурси, еколого-економічні проблеми, охорона земель, раціональне
землекористування, ґрунтова родючість.
Аннотация
Исследуются эколого-экономические проблемы потребительского мировоззрения человека к
земельным ресурсам. Предложено усовершенствование нормативно-правовой базы по вопросам
эффективного использования и охраны земель и рационального использования научного и
производственно-технического потенциала.
Ключевые слова: земельные ресурсы, эколого-экономические проблемы, охрана земель,
рациональное землепользование, плодородие почв.
Аnnotation
Investigate the ecological and economic problems of consumer outlook for soils. It is proposed to
improve the regulatory framework for the effective use and land protection and rational use of scientific and
industrial and technological potential.
Key words: land resources, ecological and economical problems, land preservation, rational land use,
soil fertility.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОЇ ЕКОСИСТЕМИ НА БАЗІ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Постановка проблеми. Перші спроби в розумінні міста як концептуальної екосистеми були
зроблені Адамом [1] і Дугласом [2]. Однак ці концепції мають лише якісний характер і не набули
значення для практичного математичного моделювання. В останні два десятиліття з’явився новий
підхід для інтегрування біофізичних і соціально-економічних аспектів в одній системі з метою
створення симуляційної моделі розвитку міста як екосистеми у взаємодії з довкіллям [3]. Однак, як
зазначав у 1998 році П. Уодделл, ця модель, а також її версії були занадто примітивні [4]. А. Альберті
запропонував комп’ютерну симуляційну модель міської екосистеми [5], яку розвивають у
Вашингтонському університеті для передбачення демографічних, економічних і екологічних змін в
результаті людської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток міст як екосистем моделювали з
використанням теорії імовірності. В цілому імовірнісні моделі поділяють на індивідуалістичні
(індивідуальні організми взаємодіють з довкіллям); процесні (прогнозують перехрещування течій води
і поживних речовин з біологічними відповідями на них); випадкове утворення структур. Деякі із
зазначених підходів були реалізовані в достатньо старих роботах М. Тарнера [6; 7]. Імовірнісна
модель використана, зокрема, і у більш сучасній роботі [8].
Вже у 1980-1990 роках увага дослідників була привернута до ідеї складності і самоорганізації.
Моделювання у цій науковій парадигмі зводиться до застосування комп’ютерних симуляцій за
допомогою клітинних автоматів [9; 10; 11]. Від нової наукової парадигми І. Пригожина складності і
самоорганізації, основою якої є термодинаміка відкритих систем [12; 13], в цих роботах використано
принципи необоротності розвитку складних систем («стріла часу») і залежність їх розвитку від
минулого тренду (path dependence). Аналітична частина парадигми залишилась поза увагою
дослідників. Тому варто розглянути місто як дисипативну структуру, аналогом якої можна вважати
самоорганізаційні відкриті термодинамічні системи.
Постановка завдання. Метою роботи є перевірка можливості використання моделі росту у
відкритих термодинамічних системах за Моно-Ієрусалімським в стаціонарному режимі для опису
розвитку міських екосистем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Місто можна уявити як пригожинську
дисипативну структуру, що самоорганізується, знаходиться в сильно нерівноважному стані по
відношенню до довкілля і може існувати тільки в постійному русі. Таку структуру схематично показано
на рис. 1 [14].

Рис. 1. Дисипативна структура (відкрита термодинамічна система)
Відкрита термодинамічна система є деякий простір, обмежений поверхнею Σ і об’ємом V, в
якому знаходиться суміш n реагентів X1, …Xn. Ця система відкрита для надходження із зовні потоків
речовин j1Σ ,... jΣn , що концентруються на поверхні Σ, дифундують крізь цю поверхню і здатні
перетворюватись в системі в X1, …Xn. Концентрації цих речовин на поверхні відповідно
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Непотрібні продукти реакції виводяться з системи (одиничний вектор n). Отже, у стаціонарному стані
усередині об’єму V системи маса не змінюється.
Будь-які процеси (хімічні, фізико-хімічні, соціальні, економічні тощо) супроводжуються зміною
ентропії. У простому розумінні ентропія – хаос, саморуйнування і саморозклад. У закритих
термодинамічних системах самодовільно відбуваються тільки такі процеси, які супроводжуються
збільшенням ентропії (другий початок термодинаміки). Зміну ентропії відкритих систем можна
представити такою, що складається з двох частин, одна з яких (dеS) зумовлена взаємодією з
навколишнім середовищем, а друга (dіS) – самодовільним відбуванням незворотних «внутрішніх»
процесів у відкритій системі:
dS = dеS + dіS

(1)

Згідно з другим законом термодинаміки, завжди dіS ≥ 0 (знак рівності відноситься до стану
рівноваги); dеS не має визначеного знака. Тому в принципі можливі процеси, за яких відкрита система
досягне стану з більш низьким значенням ентропії у порівнянні з початковим. Такі процеси мають
місце, якщо потік ентропії з системи у довкілля перевищує потік ентропії, що виникає усередині
відкритої системи.
Стосовно міста зазначене можна інтерпретувати наступним чином.
В місто надходять матеріальні і енергетичні ресурси, що мають певний рівень ентропії, який
менше, ніж у довкіллі (продукти харчування та інші засоби життєзабезпечення населення міста,
сировинні матеріали для міської промисловості, бензин, природний газ, мазут тощо). В результаті
необоротних процесів зазначені ресурси перетворюються в інші продукти зі збільшенням ентропії. За
межі міста викидаються відходи (продукти життєдіяльності людей, відходи виробництв, знецінена
енергія у вигляді тепла), ентропія яких значно більше, ніж вхідних матеріальних і енергетичних
ресурсів. В результаті місто самодовільно має можливість структуруватись і самоупорядковуватись, а
довкілля, одержуючи нову порцію ентропії, ще більше дезорганізується.
Про справедливість такого підходу свідчать і різноманітні схеми міських екосистем.
Неодмінними атрибутами цих схем є необхідність постійного надходження в місто ресурсів і енергії,
екологічна нерівноважність, тобто міста розглядаються як джерела забруднень. Вважають, що міста є
«паразитами біосфери», оскільки споживають величезну кількість кисню, води та інших ресурсів, а
продукують тільки СО2 і забруднюють навколишнє середовище. Лише в останні часи міста, як людські
екосистеми, розглядають як складову біосфери і намагаються поєднати антропологію і біоекологію
[14]. Більше того, саме продукування ентропії почали розглядати як позитивний фактор розвитку [15].
Все це наближає розуміння міських екосистем до концепції дисипативних структур. Характерною в
цьому аспекті є сучасна робота китайських дослідників, в якій зроблена спроба представити місто як
інтегровану екосистему з обов’язковими входом ресурсів і виходом відходів [16]. Така схема є ніщо
інше, як дисипативна структура, хоча про неї в роботі не згадується.
Для опису динаміки біоекосистем, що знаходяться в стаціонарному стані і які є також
дисипативними структурами, застосовують різні математичні моделі, зокрема модель МоноІєрусалімського [17; 18; 19].

µ max

V
KP
S
⋅
= п ,
KS + S KP + Р Vр

(2)

де S – поточна концентрація поживних речовин в біоекосистемі; КS – така концентрація
поживних речовин, за якої питома швидкість росту популяції дорівнює половині від максимальної; µmax
– максимально можлива питома швидкість росту популяції за умови КS = 0; VР – чисельність
популяції, розмір дисипативної структури; Vп – потік поживних речовин, потрібний для існуванння
певної кількості особин; де Р – концентрація продуктів життєдіяльності популяції, які пригнічують її
ріст; КP – концентрація продуктів життєдіяльності популяції, за якої реальна питома швидкість росту
дорівнює половині від µmax.
Зазначимо, що в цій моделі враховано те, що поживні речовини лише частково перетворюються
на живу біомасу: більшість з них перетворюються на відходи життєдіяльності, які і виводять з
екосистеми зайву ентропію. Приріст популяції збільшує розмір дисипативної структури.
Ми вважаємо, що модель (2) може служити аналогом для опису міських екосистем, які існують в
стаціонарному режимі.
Інтерпретація показників моделі (2).
1. Величина VР. Як і в біоекосистемі, в «міській» інтерпретації це кількість населення міста в
чистому вигляді, однак, на відміну від біологічної, величина людської екосистеми в стаціонарному
режимі залишається сталою величиною.
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2. Субстрат S. Це є ресурси, які потрібні для підтримки життєдіяльності одного мешканця міста і
які постійно продукуються в місті, при цьому S0 – необхідна кількість ресурсів, а різниця (S0 – S) –
необхідна кількість ресурсів, які повинні надходити іззовні.
На відміну від біологічних видів, які існують за рахунок готових ресурсів, населення міста
повинно купити зазначені найрізноманітніші товари і енергоносії, які надходять із зовнішніх
екосистем. Саме тому виникли і існують міські виробничі структури, які призначені для забезпечення
населення грошима за продаж власних товарів для придбання товарів, а також енергоносіїв, що
виробляються поза містом.
3. Максимальна питома швидкість росту µmax. В «міській» інтерпретації µmax характеризує
початкову потенцію міста до асиміляції грошей-товарів для забезпечення життєдіяльності мешканців
міста за умови відсутності місцевих виробництв цих ресурсів. Очевидно, для різних груп товарів
існують різні µmax. Зокрема, для харчових продуктів µmax = 1 рік-1, для авто – 0,06 рік-1, для будівельних
матеріалів – 0,05-0,2 рік-1, для одягу – 0,25 рік-1 тощо. Очевидно також, що сумарна величина µmax є
середньозваженою і для різних міст різних країн буде суттєво відрізнятись.
4. Коефіцієнт КS. Впливає на реальну питому швидкість споживання зовнішніх ресурсів,
зменшуючи її залежно від величини S. Знаходять на основі історичних статистичних даних.
5. Величина Vп є потоком ресурсів в міську екосистему в одиницю часу для забезпечення деякої
кількості населення. Розмірність Vп: людина/часова одиниця.
6. Величина Р є концентрацією шкідливих речовин, які виділяються при асиміляції ресурсів, мас.
од/од. площі. Можна припустити, що концентрація Р прямо пропорційна спожитим ресурсам.
7. Коефіцієнт КP враховує зменшення питомої швидкості росту популяції внаслідок дії шкідливих
речовин, при цьому різні шкідливі речовини мають різний ступінь шкідливості. Очевидно, КP потрібно
визначати як середньозважену величину. Проте, не виключено, що сумісна дія інгібіторів має
синергетичний характер. Відтак, кожне місто, залежно від характеру економічної діяльності, має різні
шкідливості, різні концентрації, тому розрахунковим шляхом визначення КP не представляється
можливим.
Висновки з проведеного дослідження. На підставі реальних фактів, еволюції наукової думки
міську екосистему потрібно вважати самоорганізаційною дисипативною структурою, якій притаманні
дві головних особливості: 1) надходження в систему матеріальних і енергетичних ресурсів і 2) вихід із
системи дезорганізованих відходів. Утворення відходів не можна розглядати як неодмінне зло,
оскільки з фізичного погляду, це є основною умовою структурування і існування дисипативних
структур, в тому числі міських екосистем. Для опису динаміки розвитку міських екосистем в певній
інтерпретації можна використовувати модель Моно-Ієрусалімського, яку з успіхом використовують для
опису динаміки біоекосистем.
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Анотація
Розглянуто міську екосистему як дисипативну структуру, в яку надходять зовнішні
матеріальні і енергетичні ресурси і викидаються дезорганізовані відходи життєдіяльності. В
певній інтерпретації для опису екосистеми запропоновано використовувати математичну модель
біоекосистеми Моно-Ієрусалімського, що розвивається в стаціонарному режимі.
Ключові слова: міська екосистема, дисипативна структура, математична модель, біо
екосистема.
Аннотация
Рассмотрена городская экосистема как дисипативну структура, в которую поступают
внешние материальные и энергетические ресури и выбрасываются дозорганізовані отходы
жизнедеятельности. В определенной интерпретации для описания экосистемы предложено
использовать математическую модель биоэкосистемы Моно-Иерусалимского, которая
развивается в стационарном режиме.
Ключевые слова: городская экосистема, диссипативная структура, математична модель,
био экосистема.
Annotation
A city ecosystem as dissipative structure which external financial and power ресурси enter and thrown
out disorganizing wastes of vital functions is considered. In certain interpretation for description of ecosystem
it is suggested to use the mathematical model of bioecosystem of Monod-Yerusalimskу, which develops in
the stationary mode.
Key words: city ecosystem, dissipative structure, mathematical model, bio ecosystem.
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Сьогодні, як ніколи, важливого значення набуває використання дієвих
економічних важелів у процесі управління діяльністю підприємств, що базуються на збалансуванні
економіко-екологічних та соціальних інтересів [3; 4; 5; 9]. Адже, навколишнє природне середовище
постійно зазнає негативного впливу. Погіршення стану довкілля, насамперед, відбувається через
надмірний антропогенний вплив господарської діяльності, спрямований на прискорення темпів та
збільшення обсягів використання природних ресурсів з метою задоволення постійно зростаючих
потреб суспільства. Така ситуація зумовила необхідність пошуку ефективних шляхів для забезпечення
«дієздатності» економічного механізму природокористування. Оскільки відновлення, збереження та
раціональне використання природних ресурсів і, зокрема, охорона атмосферного повітря, земельних
та водних ресурсів, флори й фауни, лісових масивів у сучасних умовах є глобальним завданням
світової спільноти. Цього вимагають від урядів країн світу рішення відповідних Конференцій ООН з
навколишнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питань щодо ефективного використання
природних ресурсів, охорони довкілля та висвітленням їх в своїх працях займалися такі вітчизняні науковці
як: О.Ф. Балацький, Г.О. Білявський, В.А. Голян, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, С.М. Ілляшенко, В.С.
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Крисаченко, М.Я. Лемешев, Л.Г. Мельник, К.Н. Ситник, М.А. Хвесик, Е.В. Хлобистов та ін. Серед зарубіжних
вчених, що досліджували проблеми раціонального природокористування та охорони довкілля, варто
виокремити К. Гофмана, А. Ендерса, І. Квернера, Н.Ф. Реймерса.
Та, незважаючи на численні наукові дослідження у даній сфері життєдіяльності людини,
економічні аспекти цієї різнобічної проблеми залишаються вивченими не в повній мірі, а відтак
потребують подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є проведення аналізу практики запровадження
економічного механізму використання природних ресурсів Житомирської області, яка найбільше
постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та визначення його ефективності в сучасних
умовах формування ринкових механізмів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Постійний динамічний розвиток економічної
науки та зростаючий техногенний і антропогенний вплив на довкілля визначають необхідність
глибокого й комплексного дослідження ролі економічного механізму ефективного використання
природних ресурсів на підприємствах. Саме тут необхідно створювати відповідні умови щодо
раціонального природокористування та охорони довкілля.
Зауважимо, що в добу стрімкого науково-технічного прогресу відбувається зростання ролі
природних ресурсів у сфері економічних відносин. Беручи до уваги популярні сьогодні в нашій країні
концепції використання природних ресурсів (техноцентричну та екологоцентричну), можна зробити
висновок щодо недостатнього розуміння та вивчення економічних механізмів при розробці державних
(регіональних) програм з охорони навколишнього природного середовища. Так, Обласною
комплексною програмою охорони навколишнього природного середовища на 2008-2009 рр., що
затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 15.08.08 р. №618 [7], було окреслено наступні
напрями діяльності щодо поліпшення якості довкілля даного регіону:
– охорона та раціональне використання водних ресурсів (будівництво та реконструкція споруд
для очищення стічних вод; відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок; заходи з охорони підземних вод; раціональне використання водних ресурсів;
створення водоохоронних зон);
– охорона та раціональне використання земель (заходи по запобіганню деградації земель;
заходи щодо запобігання розвитку ерозійних процесів на Словечансько-Овруцькому кряжі; запобігання
і боротьба з підтопленнями земель);
– поводження з відходами (заходи щодо поводження з непридатними до використання
хімічними засобами захисту рослин; поводження з твердими побутовими відходами);
– охорона і раціональне використання рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу;
– розвиток природно-заповідного фонду (збереження об’єктів природно-заповідного фонду;
розширення мережі та площі об’єктів природно-заповідного фонду);
– екологічна освіта та інформаційне забезпечення, наукові інтереси.
Для реалізації наведених програмних заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища та охорони довкілля планувалося залучити майже 9,5 млн. грн. власних коштів
підприємств області [2; 7].
Використовуючи доступні інформаційні ресурси. нами проаналізовано хід їх реалізації. На
виконання природоохоронних заходів в минулому році в області використано 11582,96 тис. грн. З них
за рахунок Державного та місцевих бюджетів – 4658,8 тис. грн., природоохоронних фондів – 3002,8
тис. грн. Кошти підприємств і організацій, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, склали
3922,36 тисяч гривень [6, с. 204].
Позитивним моментом є також те, що в цілому у 2009 р. підприємствами Житомирщини було
витрачено 48,6 млн. грн. власних коштів на поточні витрати. Вони, як правило, пов’язані з
поліпшенням експлуатації та обслуговування основних засобів природоохоронного призначення.
Лідируючі позиції займають суб’єкти господарювання міст Житомира та Малина. Водночас
недостатньо приділяють уваги відновленню та модернізації основних природоохоронних фондів
господарства Ружинського, Коростенського та Народицького районів області.
За період, що аналізується, підприємствами-ресурсокористувачами даного регіону було
сплачено 4,1 млн. грн. зборів за забруднення навколишнього природного середовища (табл. 1), що на
2,7% менше пред’явлених. Відповідно за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з
суб’єктів господарювання було стягнено 2,7 млн. грн., за забруднення водних об’єктів – 796,8 тис. грн.
та за розміщення відходів – 624,3 грн. За адміністративні правопорушення у сфері охорони природи у
2009 р. було сплачено штрафів на суму 60,2 тис. грн., що майже втричі більше ніж у 2008 р. За
позовами природоохоронних органів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті
порушення законодавства про охорону природи, було стягнено майже 2,5 тис. грн. (на 87% менше
показника 2008 року) [2]. Ці кошти спрямовуються на фінансування природоохоронних та
ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямам державної політики у сфері
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
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Таблиця 1
Екологічні платежі, що пред’явлені господарюючими суб’єктами Житомирщини за
забруднення довкілля (тис. грн.)
Рік
Вид екологічних платежів

2008

2009

Відхилення
(+/-) 2009 р.
щодо 2008 р.

Пред’явлено екологічних платежів, всього
У тому числі
– збори за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин
– збори за викиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти
– збори за розміщення відходів
– штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи
– позови про відшкодування збитків, заподіяних порушеннями
природоохоронного законодавства
Частка фактично сплачених екологічних платежів, %
Джерело: [2]

4074,8

4105,3

30,5

2581,0
683,2
810,5
20,5

2684,2
796,8
624,3
60,2

103,2
113,6
-186,2
39,7

18,4
92,7

2,5
97,3

-15,9
4,6

Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності Житомирщини, як і
країни в цілому, базується на:
– платності за спеціальне використання природних ресурсів, забруднення та шкідливий вплив
на довкілля;
– цільовому використанні коштів, отриманих від екологічних зборів та платежів на ліквідацію
джерел забруднення;
– відновленні та підтримуванні природних ресурсів.
Відповідно до діючого законодавства та стратегії екологічної політики держави [1; 8; 10], перед
економічним механізмом природокористування і природоохоронної діяльності регіону стоїть багато
завдань. Головними з яких є: стимулювання природокористувачів та забруднювачів довкілля щодо
раціонального та ощадливого використання природних ресурсів, зменшення енерго- і ресурсомісткості
одиниці продукції, зменшення шкідливого впливу на довкілля; створення незалежного від державного
та місцевих бюджетів джерела фінансування природоохоронних заходів та робіт (за рахунок коштів,
отриманих від екологічних зборів та платежів).
Слід зауважити, що ефективний економічний механізм природокористування безперечно має
бути важливим складовим елементом соціально-економічної політики держави. На нашу думку, він є
сукупністю взаємовідносин держави та суб’єкта господарювання з приводу вилучення обґрунтованої
плати за використання природних ресурсів у своїй діяльності з суб’єкта господарювання, що
сприятиме здійсненню ефективної природоохоронної діяльності та проведенню невідкладних
природовідновлювальних заходів.
Отже, економічний механізм природокористування можна розглянути як взаємозв’язок трьох
структурних складових: планування раціонального використання природних ресурсів та охорони
довкілля; фінансове забезпечення природокористування; стимулювання раціонального використання
природних ресурсів та охорони навколишнього середовища [3, с. 133].
Сутність планування раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля
полягає у: встановленні нормативів плати і розмірів платежів за викиди і скиди забруднюючих
речовин, розміщення відходів; встановленні нормативів плати і розмірів платежів за використання
природних ресурсів; впровадженні лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин, розміщення
відходів; провадженні лімітів використання природних ресурсів; державному програмуванні
раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;
формуванні кадастрів природних ресурсів; проведенні моніторингів запасів природних ресурсів та
елементів навколишнього середовища, облік природних ресурсів та природних умов.
Фінансове забезпечення природокористування є можливим при здійсненні наступних заходів:
стягнення плати за забруднення навколишнього середовища (екологічні збори, штрафи) та спеціальне
використання природних ресурсів (ресурсні платежі); забезпечення між бюджетних відносин щодо
розподілу зборів за забруднення навколишнього природного середовища та платежів за спеціальне
використання природних ресурсів; формування фондів охорони навколишнього природного
середовища та відтворення і раціонального використання природного та ресурсного потенціалу;
екологічне страхування; торгівля ліцензіями; відшкодування збитків, завданих порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання
природних ресурсів; удосконалення системи ціноутворення з урахуванням екологічних факторів.
Стимулювання раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього
середовища в Україні відбувається шляхом створення умов для надання на пільгових умовах позик
для реалізації природоохоронних проектів та можливостей використання природних ресурсів під
заставу; надання пільг при оподаткуванні заходів з раціоналізації використання природно-ресурсного
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потенціалу та поліпшення якості довкілля; субсидування і дотування проектів ефективного залучення
природних ресурсів у господарський обіг; розробки заходів із стимулювання працівників в напрямку
посилення екологізації виробництва та ресурсозбереження [3, с. 133].
Як вже зазначалось, для забезпечення раціонального використання ресурсів та відтворення
навколишнього середовища необхідним є достатнє фінансування, тобто значні фінансові інвестиції.
Насамперед, це пов’язано зі специфікою деяких виробничих та технологічних процесів, а відповідно
до цього і особливостями у залученні до господарської діяльності того чи іншого природного ресурсу,
наслідками такого залучення та необхідністю впровадження дієвих форм ресурсозбереження.
Ситуація щодо використання природних ресурсів підприємствами Житомирщини є доволі
складною. Це обумовлює зацікавленість у прискореному русі до сталого збалансованого розвитку. У
цьому зв’язку зростає актуальність запровадження у практику господарювання нових економічних
інструментів щодо раціонального використання природних ресурсів та їх охорони. Серед них: кредити
на обмеження викидів, платні дозволи на викиди та квотування, допуски на граничні показники рівня
забруднюючого викиду, надання різного роду ліцензій, створення сприятливих умов для інноваційного
підприємництва в галузі екології, виробництва і запровадження екологічної техніки та прогресивних
технологій, утилізації відходів, розвиток екологічного аудиту (на Житомирщині не працює жоден
аудитор з сертифікатом на право проведення еколого-аудиторської діяльності та внесений до реєстру
екологічних аудиторів Мінприроди України) та екологічного менеджменту тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вище зазначене, варто відмітити, що
впровадження інструментів економічного механізму з метою ефективного використання природних
ресурсів на підприємствах має, насамперед, базуватися на збалансованому поєднанні важелів впливу
примусового, стимулюючого, обмежувального та компенсаційного характеру. Саме вони повинні
забезпечувати оптимальні умови для раціонального природокористування та охорони навколишнього
природного середовища. Важливу роль при цьому, на думку автора, відіграватиме реалізація,
схвалених Верховною Радою України, Основних засад (стратегії) національної екологічної політики на
період до 2020 року. Адже її метою є «стабілізація і поліпшення стану довкілля України шляхом
інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування
екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження
екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем» [1].
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Аннотация
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРОЦЕСИ
ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ
Постановка проблеми. Природно-ресурсний потенціал характеризує собою сукупність усіх
природних можливостей, засобів, запасів, джерел, що використовуються при даному рівні розвитку
продуктивних сил для досягнення певної мети. Наявність природних ресурсів є головною умовою
розміщення продуктивних сил на даній території. Кількість, якість і поєднання ресурсів визначають
природно-ресурсний потенціал території, який є важливим фактором розміщення населення і
господарської діяльності. Природно-ресурсний потенціал території визначає територіальну
організацію виробництва, яка слугуватиме економічному й соціальному розвитку держави, регіону.
Природно- ресурсний потенціал АПК складається з невичерпних (енергетичних, атмосферних,
водних, кліматичних), які є відновлюваними, та вичерпних (земельних, лісових, біологічних,
мінеральних, рекреаційних) природних ресурсів, які, у свою чергу, поділяються на відновлювані та
обмежено відновлювані (родючість ґрунтів, мінеральна сировина, рекреаційні ресурси, тваринний і
рослинний світ) природні ресурси. Достатній рівень природно-ресурсного потенціалу – один із
найважливіших чинників ефективного розвитку агропромислового виробництва.
Світовий досвід переконує, що сучасний розвиток аграрної економіки, незалежно від соціальноекономічної орієнтації країн та способу виробництва, стає все більш екологічно орієнтованим,
потребує збереження та відтворення природного ресурсного потенціалу АПК. Це робить актуальним
вивчення даної проблематики в теперішній період часу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державна політика в сфері відтворення ресурсного
потенціалу в агропромисловому комплексі спрямована на вирішення проблем економічного,
соціального та екологічного напрямів, що мають суттєвий вплив на процес економічного розвитку
України. Аналіз останніх досліджень та тенденції сучасного розвитку агропромислового виробництва в
Україні пов’язані з недосконалістю економічного механізму природокористування, техніки, технологій.
Це призводить до деградації природних ресурсів, зменшує можливість забезпечення виробництва
сировиною, ускладнює технологічні цикли, погіршує загальний стан біогеоценозів. Дослідженню
різнопланових проблем відтворення природно-ресурсного потенціалу присвячені наукові праці
багатьох вчених економістів: Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, О.Г. Булавки, І.І. В.П. Рябоконя,
П.Т. Саблука, М.Г. Саєнка, Р.І. Тринька, Л.О. Шепотько та інших дослідників. Разом з тим, незважаючи
на їх значущість, напрями розв'язання проблем щодо відтворення природно-ресурсного потенціалу
досліджені ще не повною мірою, особливо в частині визначення механізмів відтворення.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблем природокористування у АПК
в умовах соціально-економічної, екологічної кризи, які відбиваються на характері та особливостях
використання природних ресурсів та процесах їх відтворення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найважливішими складовими природноресурсного потенціалу АПК є: земельні ресурси, у тому числі господарського, промислового та іншого
призначення; лісові, водні ресурси агропромислового призначення; повітряний басейн та інші види
ресурсів [1]. Економічна ефективність та доцільність розвитку АПК визначається загальними
закономірностями розвитку продуктивних сил та характеризується значною залежністю
агропромислового виробництва від природно-ресурсного потенціалу території: земельних ресурсів –
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від їх розподілу за природними угіддями, родючістю ґрунтів; водних ресурсів – за можливістю їх
використання для зрошення сільськогосподарських культур, перевезення сільськогосподарської
сировини та продуктів її переробки тощо, риборозведення; лісових ресурсів – створення
протиерозійних, приполонинних, водорегулюючих лісових захисних смуг, які захищають
агроландшафти від лінійної й поверхневої водної ерозії і дефляції, пилових і снігових бур, суховіїв,
сприяють накопиченню вологи в ґрунті, мисливство, збір продукції лісу для харчової промисловості
тощо, корисних копалин – поклади кам’яної солі, вапняків, гіпсу та мінеральні води тощо.
Звичайно, взаємини людини з природою через використання природно-ресурсного потенціалу
можуть носити умисний (наприклад, видобування мінеральної сировини, вирубка лісів для
розширення площ сільськогосподарських угідь чи для потреб деревообробної промисловості,
спорудження ГЕС тощо) або неумисний характер, який є побічним результатом умисного впливу
(наприклад, сільськогосподарське виробництво часто є причиною забруднення поверхневих і
підземних вод, при спорудженні ГЕС спостерігається підтоплення і заболочування прилеглих до
водосховища територій тощо) [2]. Очевидно, умисний характер взаємин людини з довкіллям виникає
при задоволенні певних потреб суспільства у процесі матеріального виробництва. Ці взаємини
наперед плануються, фінансуються, координуються тощо. Проте, у кожному з цих випадків, вплив
людини на природно-ресурсний потенціал території може проявлятися прямо (спостерігається при
безпосередній господарській діяльності – наприклад, при зрошенні зволожується ґрунт, однак і
знижується температура повітря, збільшується його вологість, змінюються умови життя рослин) або
опосередковано.
Згідно зі встановленим порядком державної звітності земельний фонд України характеризується
за видами основних земельних угідь і економічною діяльністю, за формами власності й
землекористування [3].
Формування збалансованого розвитку сектору аграрної економіки вимагає дбайливого
ставлення до землі як засобу виробництва та предмету праці, що дозволило виділити певні
особливості, які вирізняють її з-поміж інших засобів виробництва, а саме:
1) земля − продукт самої природи, тоді як інші засоби виробництва є результатом людської
праці;
2) земля є незамінним і вічним засобом виробництва. Вона може бути раціонально використана
на основі комплексного врахування економічних, екологічних, техногенних й інших антропогенних
чинників;
3) площа земельних ресурсів обмежена, вона не може бути збільшена за бажанням людей, а
лише відбувається трансформація одного виду землекористування в інший (наприклад,
сільськогосподарського в лісогосподарський, водогосподарський тощо);
4) унікальною властивістю земельних ресурсів є неможливість переміщення їх в просторі,
використання землі пов'язане з постійністю місця користування;
5) використання землі повинно мати диференційований характер, зумовлений ґрунтовокліматичними і територіальними умовами [4]. Раціональне використання земельних ресурсів можливе
при комплексному врахуванні інших природних факторів: світла, тепла, води, повітря, які
забезпечують нормальний розвиток біогеоценозів;
6) продуктивність землі визначається її географічним розташуванням. Поряд з природними
властивостями ґрунту на продуктивність землі має істотний вплив рівень розвитку продуктивних сил,
характер виробничих відносин;
7) земля – це живий організм, діяльністю якого необхідно управляти так, щоб не тільки зберегти,
а й підвищувати ефективність використання земельних угідь, оскільки їх родючість переважно
визначається людською діяльністю. При використанні земель необхідно враховувати темпи
відновлення родючості ґрунту і його охорону;
8) методичною основою раціонального землекористування є врахування фактору, що земля не
амортизується і морально не старіє; 9) правильне використання землі у сільському господарстві
сприяє зростанню її родючості й продуктивності, а відтак і її вартості [5].
Тобто земля є основним засобом виробництва у сільському господарстві, і може одночасно
виступати предметом праці, засобом праці та операційним базисом для розміщення виробництва [6].
До характеристики землі як засобу праці належать природні якості ґрунту, з чим тісно пов’язана
нормативна урожайність, набір культур сівозмін, екологічний стан землі; як предмету праці –
властивості, які впливають на спосіб обробітку землі; як просторового базису – розташування до
ринків збуту сільськогосподарської продукції тощо.
Сумарна оцінка потенціалу земельних ресурсів України становить 13946,3 млн. грн. У ресурсній
забезпеченості соціально-економічного розвитку України земля складає майже 45 відсотків [7]. Згідно
зі встановленим порядком державної звітності земельний фонд України характеризується за видами
основних земельних угідь і економічною діяльністю, за формами власності й землекористування.
Продуктивність землекористування визначається не стільки рівнем забезпеченості кожного
мешканця землею, зокрема орними землями, скільки ефективністю її використання у землеробстві [8].
Так, площа ріллі, що припадає на одного мешканця у Німеччині та Великобританії складає всього 0,12
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га, в Нідерландах − 0,14га, однак ці країни не лише сповна забезпечують себе продуктами
харчування, а й експортують їх у значних обсягах [9].
В Україні сьогодні надзвичайно висока сільськогосподарська освоєність та розораність земель.
Так, сільськогосподарська освоєність земельного фонду досягає 60,2-70 відсотків, а розораність
сільськогосподарських угідь – 76,8 - 80 відсотків, у той час, коли сільськогосподарська освоєність
земель, наприклад, у Франції сягає 41,9 відсотків, у ФРН – 32,5 відсотків, у США – 26,5 відсотків, Англії –
28 відсотків, Китаю – 10 відсотків, Нідерландів – 25 відсотків. Розораність сільськогосподарських угідь у
Франції становить 48 відсотків, Угорщині – 37 відсотків, Англії – 25 відсотків, США – 20 відсотків [10].
Повертаючись до питання високого рівня розорюваності в Україні, доречно зауважити, що таке
"підкорення природи" знаходило своє визнання в наукових дослідженнях досить відомих вчених. На
думку засновника конструктивного ландшафтознавства Д.Л. Арманда, на Землі не повинно бути
невикористовуваних територій: приблизно 90 відсотків повинні використовуватися для виробничих
потреб людини, 9 відсотків − для рекреації і лише 1 відсоток − залишатися під заповідники.
Використовуючи цю ідею, в Україні розорано крутосхили, прибережні та придорожні смуги, природні
кормові угіддя, малолісисті території, які не завжди придатні для вирощування сільськогосподарських
культур, що суттєво вплинуло на процес деградації ґрунтів.
У результаті цих тенденцій в Україні тільки близько 5 млн. га знаходяться у відносно природному
стані (болота, озера, річки, гори), решта ж земель опинилася під впливом антропогенної діяльності,
що спричинило порушення екологічної рівноваги навколишнього середовища [11].
Науковцями встановлено зворотний взаємозв'язок між продуктивністю орних земель і ступенем
їхньої розораності. Це означає, що продуктивність орних земель там вища, де менша
сільськогосподарська освоєність території, менша питома вага ріллі, а більшу площу займають
кормові та інші угіддя.
Слід зазначити, що науково-обґрунтованих нормативів екологічної межі розораності природнотериторіальних комплексів різного таксономічного рангу поки що не існує, хоча є різні апріорні пропозиції,
які базуються на критеріях обмежень і стандартів, що використовуються у сучасній світовій практиці. За
розрахунками вчених [8] вважається, що для покращення екологічної ситуації аналіз глобального
співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів і інших площ повинен бути наступним: 35 : 30,2 : 32,2.
Вчені-аграрники пропонують третину території держави відвести під заповідну зону (маємо тільки 7-8
відсотків), іншу третину використовувати обмежено у господарському відношенні при умові збереження
природного ландшафту, а ще одну третину піддати окультуренню, при цьому повинно бути враховано
земельно-ресурсну базу, динаміку розселення, регіональні особливості розміщення продуктивних сил,
консервацію малопродуктивних, деградованих та техногенно забруднених угідь, відведення продуктивних
угідь для несільськогосподарських цілей, економічні важелі впливу на суб’єкти землекористування щодо
забезпечення оптимальної структури ландшафтів, обмежень права власності та права користування
землею, які обумовлюються екологічними особливостями ландшафтів та специфікою землекористування.
Визначений на цих підставах показник розораності земельного фонду України не повинен перевищувати
35-40 відсотків, що у півтори рази нижче сучасного рівня.
Аналіз використання земель у розвинутих країнах показує, що існує залежність між площею
оброблюваних земель та їх продуктивністю, а саме продуктивність орних земель вища там, де менша
сільськогосподарська освоєність території і нижчий відсоток зайнятості сільського населення у
агропромисловому виробництві внаслідок високого рівня механізації вирощування культур: можна
порівняти рівень використання земель в Україні з Францією – загальна площа і природнокліматичні
умови держав приблизно одинакові. Рівень розораності земель в Україні вищий у 1,7 рази, а площа
кормових угідь, лісистість території відповідно менші у 2 і 1,5 рази. Проте, продуктивність орних
земель у нас майже вдвічі нижча, ніж у Франції при значно більшій кількості населення, зайнятого в
сільському господарстві (32,2 відсотки проти 5,4 відсотки).
Можна припустити, що зменшення площ оброблюваних земель в Україні у порівнянні до
середньоєвропейського рівня (41,2 відсотки) дасть можливість ретельніше виконувати польові роботи
на площі, яка залишиться в обробітку, ефективніше використовувати трудові ресурси, підвищувати
культуру землеробства та забезпечити високу еколого-економічну ефективність використання земель.
Для прикладу можна взяти Данію, яка займаючи територію загальною площею 43 тис. км2, з
п'ятимільйонним населенням виробляє у 4 рази більше продукції, ніж їй необхідно для власних
потреб, при цьому у сільськогосподарському виробництві зайнято лише 2 відсотки працюючого
населення. Ще наочнішим є приклад Китаю, у якого орні землі, складаючи 2 відсотки світових площ,
дозволяють прогодувати 22 відсотки населення світу [12].
Відтворити еродовані ґрунти природним шляхом практично неможливо, а штучне відновлення
вимагає значних трудових і фінансових затрат. Природна і особливо ефективна родючість кислих
ґрунтів значно нижчі у порівнянні з нейтральними. Внесення мінеральних добрив у кислі ґрунти не дає
відповідної віддачі, тоді як на нейтральних вони діють ефективніше. Однак, при умові одержання
врожаю практично за рахунок родючості, говорити про підвищення продуктивності такого ґрунту не
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можна. Тому альтернативи мінеральним добривам немає, а відсутність достатньої кількості органічних
добрив ще більше загострює проблему.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в Україні здійснюється непродумана
виробнича діяльність з використання земельних, лісових і водних ресурсів у АПК. Зокрема недосконала
система ведення сільськогосподарського виробництва, недотримання технологічних вимог обробітку
землі, недостатність уваги з боку держави щодо питань охорони та підвищення родючості
сільськогосподарських земель, порушення системи удобрення ґрунтів спричинила деградацію ґрунтів на
значних площах. Відзначимо, мінерально-сировинні ресурси у порівнянні з іншими природними ресурсами
найменше залежать від результатів господарської діяльності, бо їх якість практично не залежить від
забруднення навколишнього середовища, а наявність запасів виступає важливим лімітуючим фактором
розміщення підприємств (об’єктів) того чи іншого виду економічної діяльності.
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Анотація
В статті розглядаються проблеми природокористування у АПК в умовах соціальноекономічної, екологічної кризи, які відбиваються на характері та особливостях використання
природних ресурсів та процесах їх відтворення.
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продуктивні сили, земельний фонд, власність.
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы природопользование в АПК сегодня осуществляется
в условиях социально-экономического, экологического кризиса, который отражается на характере
и особенностях использования природных ресурсов и процессах их воспроизводства.
Ключевые слова: экономическое воспроизводство, природно-ресурсный потенциал АПК,
ресурсы, производительные силы, земельный фонд, собственность.
Annotation
In the article discusses the problem today comes true in the conditions of socio-economic, ecological
crisis that affects character and features of the use of natural resources and processes of their recreation.
Key words: economic recreation, naturally-resource potential of АПК, resources, productive forces,
landed fund, property.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОЇ
УПАКОВКИ
Постановка проблеми. За 20 років активного ринкового життя в Україні упаковка увійшла в наш
побут настільки, що сьогодні паковані продукти харчування і товари народного споживання є звичним
явищем. А так як упаковка здебільшого привнесена ринком з інших країн, то її значення і вплив на побут
населення і довкілля сприймається недостатньо усвідомлено.
Світове виробництво упаковки складає 1350 млн. т на рік, продовжує стрімко розвиватися і за
прогнозами світових професіоналів у найближчі роки структура використання пакувальних матеріалів
складатиме: картон та папір 42 – 50 %, полімери 30 – 40 %, метали 10 – 15 %, скло 5 – 10 %. До 2040
року світовий об’єм виготовлення упаковки буде збільшуватись із щорічним приростанням по металу
на 1,2 %, картону і паперу на 1,3 %, склу на 1,8 %, полімерам на 4 %, тому зрозумілим є занепокоєння
людства, що з усім цим робити після використання продуктів [4].
Понад 6,5 тис. гектарів української землі нині поховані під багатометровим токсичним шаром
відходів, значна частина яких десятки і навіть сотні років буде отруювати природу. Поліетиленові
пляшки, целофанові кульки, полімерні коробки мільйонами викинуті в навколишнє середовище,
загрожують справжньою катастрофою – вони засмічують, ріки й озера, узбіччя доріг, околиці міст і сіл,
околиці житлових районів. Для багатьох міст України, таких як Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк,
Одеса і Львів, які є представляють собою великі мегаполіси, це стало значною екологічною
проблемою. Та й у світі кількість полімерних відходів настільки велика, що деякі країни почали
забороняти їх застосування.
Одній з основних сфер застосування полімерних матеріалів за останнє десятиліття стала
упаковка. Зручність і безпека, низька ціна і хороші естетичні якості – далеко не повні перелік чинників,
що визначають їх популярність. Більше 40% всіх видів полімерів використовується в пакувальній
індустрії, причому найбільш поширені поліолефіни (поліпропілен, поліетилен, полівінілхлорид), а
також полістирол. Проте в результаті підвищеного попиту на полімерну упаковку в світі сталі
накопичуватися гори сміття, що не розкладається в природних умовах і значного забруднення
довкілля, що є джерелом. У Атлантичному і Тихому океанах існує цілі полімерні масиви, що
дрейфують, причому площа деяких з них в 34 рази перевищує розміри Нідерландів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових колах постійно ведуться дискусії з
питань застосування, розвитку чи заборони полімерних виробів та проблем, які виникають у зв'язку з
їх широким використанням в сучасному житті та значним збільшенням кількості побутових відходів.
Враховуючи наростаюче значення екологічних факторів, а відповідно і вимог до упаковки та
пакувальних матеріалів стає зрозумілим зацікавленість до удосконалення полімерних виробів та
підтримка біорозкладних матеріалів та біоупаковки. Одна із серйозних проблем, над якою працюють
вчені та яку необхідно вирішувати в найближчий час – це період розпаду полімерів. У дослідження
даної
проблеми вагомий внесок зробили українські науковці Замотаев П.В., Шибирин Е.В.,
Кривошей В.М., Федоряк О.Д., Капінус Г. та інші [1-2; 4; 7].
Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні значення, стану розвитку
біополімерної упаковки як однієї із перспективних видів сучасної упаковки та її впливу на поліпшення
екологічної ситуації в країні.
Сучасне довкілля дуже швидко забруднюється і утворюються величезні сміттєзвалища, а це в
свою чергу величезні території, котрі могли б використовуватися з корисною метою. Впровадження
біорозкладних матеріалів допоможуть вирішити ці питання. Тому головним завданням статті є
висвітлення проблеми та обґрунтування необхідності впровадження біорозкладних матеріалів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пластик став невід'ємним атрибутом сучасного
життя. На сьогодні поширення полімерних пакувальних матеріалів пов'язано з певними перевагами,
зокрема, забезпечення можливості швидкого й зручного фасування та транспортування продуктів,
збільшення терміну зберігання та захисту від біологічного забруднення і, нарешті, дешевизни
пакувальних матеріалів. Виходячи з цього, частина товаровиробників і продавців харчових продуктів
не бачать альтернативи поліетиленовій тарі, про що свідчить статистика щорічного виробництва і
споживання даного виду тари.
Поряд з основними та незаперечними перевагами поліетиленової тари вона має значний
недолік – це період розпаду, який за оцінками різних дослідників, триває до 400 років [3].
Полімери є дуже стійкими завдяки своїй хімічній будові і тому дуже повільно розкладаються у
побутових відходах. Це спричиняє величезні їх об'єми у ТПВ, які забруднюють довкілля. Водночас,
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така властивість дуже придатна у рециклінгових матеріалах, де потрібні висока стійкість до дії
навколишнього середовища та збільшення строку служби. У світі вже існують ефективні лінії з
переробки пластмаси, які переробляють сміттєву масу в будь-які форми – від стінових панелей до
покрівельного матеріалу. В Україні на сьогоднішній день тільки мала частка полімерних відходів
піддаються рециклінгу [5].
За даними останньої Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища
2007 року, Міністерство охорони навколишнього середовища оцінює концентрацію в Україні всіх видів
відходів обсягом близько 35 млрд. тонн, тоді як загальний обсяг накопичення твердих побутових
відходів на полігонах України становить, за даними Міністерства ЖКГ 2009 року, близько 311 млн.
тонн.
В Україні за 2009 рік утворилось близько 50 млн. куб. м твердих побутових відходів (ТПВ), що
дорівнює близько 12 млн. тонн, які захоронюються на 4,5 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною
площею майже 7,8 тис. га. До того ж, в приватному секторі через відсутність належної системи збору
твердих побутових відходів утворюються тисячі стихійних звалищ, які не піддаються точному обліку.
Особливо в останні роки збільшується хвилювання з приводу накопичення відходів полімерів. Це
усугубляється їх невеликою щільністю, що збільшує їх об'єму відходах, і більшою стійкістю по
відношенню до дії природних факторів [2].
Враховуючи, що експерти прогнозують збільшення виробництва пластмас втричі до середини ХХІ
століття, а значна частина піде на переробку в упаковку вихід із цього становища підказала сама природа,
основою якої є біополімери.
Полімери, що походять від живої природи, можна поділити на три групи:
1. Натуральні полімери (крохмаль , хлопок, шовк, натуральний каучук і т.д.)
2. Модифіковані полімери (ефіри целюлози, колагені т.д.)
3.Синтетичні полімери на основі природних мономерів (полілактанова кіслота, полікапролактан).
В таблиці 1 показані фактори, які руйнують полімери [7].
Таблиця 1
Природні фактори, які викликають розпад полімерів
Біологічні
Бактерії
Грибки
Хижаки

Хімічні
Гідроліз
Окислення

Фізичні
Подрібнення
Фотостаріння
Механічна напруга

Вищі організми

Розкладні полімери – це найкращий матеріал для упаковки та одноразових виробів. При
використанні в упаковці вони мають як переваги, так і недоліки.
Переваги:
- велика кількість різновидів структури та властивостей;
- підвищення прибутковості сільськогосподарського виробництва;
- простота і економічність утилізації;
- малий внесок в парниковий ефект;
- потужна, відтворна сировинна база.
Недоліки:
- високі ціни, частково обумовлені малими об'ємами виробництва і великими витратами на
розробку;
- слабе технологічне опрацювання, відсутність досвіду різних вживань, труднощі в переробці на
традиційному устаткуванні;
- механічні властивості поступаються звичайним полімером;
- схильність побічним реакціям і передчасна деструкція;
- відсутність чітких норм, обмежень та матеріальних стимулів для вживання біорозкладних
полімерів.
Разом з тим, останніми роками різко зросли екологічні вимоги як до продуктів, так і до упаковки
для них.
В наш час розвинені країни швидкими темпами намагаються впроваджувати біорозкладні
матеріали, що дозволить їм позбутися забруднення. Західні країни вже починають уводити екологічно
безпечні матеріали і на це виділяються кошти. Як наголошувалося [1], інтерес до біорозкладних
полімерних пакувальних матеріалів пов'язаний з їх економічною і екологічною цінністю, оскільки вони
виготовляються з поновлюваної сировини і можуть розкладатися без шкоди для довкілля при їх
компостуванні.
У багатьох країнах, особливо Європейського союзу, впровадження біоупаковки підтримується на
законодавчому рівні, видаються директиви з переробки відходів, їх захоронення та створення системи
компостів. Необхідність виконання Кіотської угоди змусила уряди європейських країн звернути
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особливу увагу на порівняльну ефективність біополімерів і синтетичних матеріалів з точки зору
енерговитрат і зниження викидів вуглекислого газу. Наприклад, при виробництві 1 т полімеру на основі
крохмалю викид СО2 в атмосферу на 0,8 - 3,2 т менше, ніж при виробництві 1 т синтетичного полімеру
з нафтохімічної сировини [7].
Розвиток виробництва біорозкладних полімерів вимагає значних інвестицій в дослідження,
сільськогосподарські роботи, будівництво заводів. Але європейські і американські компанії готові
йти на ці витрати. Їх зацікавленість підтримують і роздрібні оператори цілої низки розвинених країн.
Найбільші продуктові мережі Європи вже з 2003 року почали використовувати біорозкладану упаковку
для зберігання натуральних продуктів, овочів, фруктів, салатів і делікатесів. У Великобританії це
Tesco, Sainrsburis, Marks & Spenser; у Франції – Carrfour, Monoprix, Migros та інші.
На даний момент біополімери складають дуже невелику частку світового ринку полімерів.
Велика частина світового виробництва біополімерів (60%) зосереджено в руках європейських
компаній (серед них BASF, Eastman, Novamont, Solvay), і лише 30% – в американських (Nature Works,
DuPont, Dow) [8]. Безліч японських компаній залучені у виробництво біодеградуючих полімерів, тільки
в одному Токіо їх понад 200 [7].
Сучасні біорозкладні полімери можуть бути отримані як з поновлюваної (в основному рослинної)
сировини, так і з нафтохімічної. В даний час найпоширеніші біорозкладані полімери на ринку –
полігідроксіалконоати, полілактид та полімери на основі крохмалю. Його зазвичай використовують в
якості наповнювача для біорозкладаних полімерів, однак після хімічної модифікації крохмаль може
бути використаний і як полімерна матриця. Сировиною для виробництва крохмаломістких полімерів
служать маїс, пшениця, картопля, тапіока і рис. Деякі компанії використовують в якості вихідної
сировини харчові відходи, наприклад картопляні очистки (компанія Rodenburg, Нідерланди).
Вже сьогодні існує можливість замінити біоматеріалами упаковку для бутербродів, одноразовий
посуд і пакети для сміття. Крохмаль на основі гороху буде покладений в основу нових біоупаковок, це
дозволить скоротити витрати і захистить продукт від дії бактерій.
Українськими вченими проводились роботи по вивченню можливостей утилізації в природних
умовах плівок, розроблених на основі полівінілового спирту (ПВС) з додаванням біополімерів. Таким
чином, проведене дослідження підтверджує те, що плівки, розроблені на основі ПВС з додаванням
біополімерів, можна рекомендувати для масового виробництва з метою їхнього подальшого
використання як в пакувальній сфері, так в інших галузях промисловості. Використання полімерних
плівок, які швидко розкладаються в природних умовах після закінчення терміну їхньої експлуатації,
допоможе захистити біосферу від накопичення великої кількості ПВС [6].
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи всі вищевикладені факти, можна
стверджувати, що біополімери представляють собою динамічно розвинуту галузь з великим
потенціалом. Якщо на даний момент світове виробництво біорозкладних матеріалів складає 360 тис. т
на рік, з яких найбільшу частину займають PLA та полімери на основі крохмалю (по 150 тис. т), то до
2013 р. світове виробництво цих полімерів має досягти 2,3 млн. т, до 2020 р. – 3,1 млн. т [7].
Багато фактів говорять за використання біорозкладних полімерів. Це і нестійка ситуація на
ринку нафти, і величезні скупчення полімерних відходів, і проблеми збереження навколишнього
середовища (необхідність зниження викиду парникового газу в атмосферу), і багато іншого.
Позитивною стороною є і те, що завдяки впровадженню нових технологій відбувається прогрес на всіх
етапах виробництва – від досліджень до виготовлення виробів.
Для більш широкого впровадження біополімерів на споживчий ринок необхідне вирішення ряду
проблем, найбільш важливою з яких – зниження вартості виробництва біорозкладних полімерів та їх
переробки. Необхідно також проведення повної реорганізації інфраструктури утилізації відходів,
включаючи роздільний збір виробів з біорозкладаних полімерів, виділення місця для їх компостування
і ін. Ці питання повинні вирішуватися на державному рівні.
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Анотація
В статті розглядаються питання застосування біополімерної упаковки в країні. Визначено її
переваги та недоліки, значення та перспективи використання з врахуванням екологічної ситуації.
Висвітлено досвід розвинених країн щодо впровадження біорозкладних матеріалів, які дозволяють
позбутися зайвого забруднення.
Ключові слова: полімерна упаковка, бiоупаковка, побутові відходи, екологічна ситуація.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы применения биополимерных упаковки в стране.
Определены ее преимущества и недостатки, значение и перспективы использования с учетом
экологической ситуации. Освещены опыт развитых стран по внедрению биорозкладних
материалов, которые позволяют избавиться от лишнего загрязнения.
Ключевые слова: полимерния упаковка, биоупаковка, бытовые отходы, экологическая
ситуація.
Annotation
In the article examines the use biopolimernoyi packaging in the country. Determined its strengths and
weaknesses, values and perspectives of considering the environmental situation. It covers the experience of
developed countries to introduce biodegradable materials that can get rid of unnecessary pollution.
Key words: рolymeric packing, biopacking, household waste, environmental situation
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ІНФОРМАЦІОЛОГІЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНА
ГЕНЕРАЛІЗАЦІЙНА НАУКА ПРО ІНФОРМАЦІЮ
Постановка проблеми. Поняття інформації є одним з основних у науці. Ставши предметом
вивчення багатьох наук, в кожній з них воно конкретизується і збагачується. Тому на сьогодні є безліч
визначень інформації, тлумачень її суті: від повного заперечення її реального існування до крайньої
апологетики; від філософського розуміння ("відображення реального світу") до практичного,
повсякденного ("всі відомості, які є об'єктом зберігання, передачі та переробки"). Інформаціологія,
базуючись на природній і штучній інформації і на інформаціогенно-вакуумній сутності світобудови, виявилася
єдиною генералізаційною ідеологією життєдіяльності світу і науково-технічного розвитку світового
співтовариства, що досліджується в статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою дослідження інформації (природної,
штучної) і інформаціології, як фундаментальної генералізаційно-єдиної науки, яка досліджує на єдиній
інформаційній основі процеси і явища природи і суспільства займалися і займаються ряд вітчизняних
та зарубіжних дослідників: Абдєєв Р.Ф., Бельфор В.М., Боровиков Є.І., Воронцов Ю.М., Горячко І.Г.,
Зубов Ю.С., Єгоров Ю.Н., Ієзуітов А.Н., Калина Н.М., Реп’єв С.І., Столяров Ю.Н., Уханов В.А.,
Шеннон К.Є., Шипов Г.І., Прохоров А.М., Юзвишин І.І. та інші дослідники. Дослідження та аналіз
літературних джерел [1-15] показує, що природні процеси у Всесвіті є реальними без логічного
осмислення людини і інформаціологія як наука про інформацію вивчає ці процеси, що підтверджує
актуальність даної статті.
Постановка завдання. В статті розглядаються питання осмислення ролі інформації в розвитку
людства, інституціалізація нового наукового напрямку – інформаціології, під якою слід розуміти науку
про інформацію.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інформація, як загальна генеративна основа
природи і суспільства, є безальтернативним ресурсом прогресу і добробуту людства;
інформаціологічні ресурси і технології, засоби масової інформації, комп’ютери, локальні, глобальні та
космічні інформаціологічні мережі підняли науку та науково-технічний прогрес на безпрецедентний
рівень. Інформація – це генералізаційно-єдині самовідносини, конформні самовідображення і
співвідношення усіх вакуумних, материзованих та дематеризованих крапок, мікрочастинок, атомів,
організмів, станів та об’єктів усього простору Всесвіту. Інформація – усюдисуща, вона – усередині нас,
поза нами і у всьому Всесвіті, цей універсальний початок усіх початків у природі і в суспільстві;
інформація – первинна, матерія – вторинна. Інформація – безальтернативне першоджерело
зародження Всесвіту та безальтернативний ресурс розвитку світового співтовариства. Складний
термін інформаціологія складається з двох слів: інформація і логія і означає: наука про (природну і
штучну) інформацію. Отже, інформаціологія вивчає два класи інформації – природну і штучну.
Природна інформація – усі безумовні (природні) самовідносини, конформні відображення і
співвідношення в природі, Всесвіті у суспільстві. Штучна інформація залежить від людини і
створюється людством з моменту його виникнення. Штучна інформація – це всі (не без) умовні
відносини і відображення матеріальних об’єктів і предметів придуманих і реалізованих людиною.
Природна інформація - є основою зародження Всесвіту, усіх її станів, процесів, явищ і ресурсів.
Штучна інформація - це інформація, зроблена людиною. Природна інформація та штучна інформація
мають різноманітні походження і великі розходження. Тому стани, процеси і явища інформації
трактуються по-різному, виходячи з того, що, у першому випадку, інформація, виявляючись, породжує
простір і час і є таким чином джерелом прояву усього Всесвіту. У зв'язку з цим всі інформаційні явища,
процеси і стани у Всесвіті вважаються фундаментальними, визначальними і вихідними. В другому
випадку, - штучна інформація - це похідна від природної інформації, що пройшла через свідомість
людини, через його почуття і логіку. Тому всі процеси виробництва людиною штучної інформації
називаються
інформаціологічними
(тобто
логічно
осмисленими,
логічно
створеними):
інформаціологічні ресурси, інформаціологічні технології, інформаціологічні процеси тощо. Природні
процеси у Всесвіті є реальними без логічного осмислення людиною, тому мають не опосередковані
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(не логічні), а істинні (первородні) назви: інформаційні ресурси, інформаційні технології, інформаційні
процеси тощо. В даний час у літературі часто зустрічаються вираження, наприклад, замість
інформаціологічні технології (створені людиною) - інформаційні (природні) технології (які мають місце
у Всесвіті), що є некоректним [1, с.12].
Класифікація загальновсесвітньої, загальносоціальної і загальнонаукової інформації в
порівнянні з існуючими підходами дозволяє більш реально (об'єктивно) відображати дійсність, точніше
робити розрахунки, прогнозувати багато станів, явища і процеси природи, суспільства і Всесвіту.
Принцип інформаціологічного підходу в дослідженнях, побудованих на базі природної та
штучної інформації, є безальтернативним і фундаментальним принципом наукових досліджень і
соціально-економічного розвитку суспільства [1, с.12-15]:
- в інформаціології прийнята єдина (універсальна) п'ятимірна система виміру для усіх сфер
Всесвіту та усіх областей людських знань, в основі якої - інформаційна координата, яка детермінує
три просторові і одну тимчасову координати;
- біосфера і весь Всесвіт визначаються п'ятимірною системою виміру, світовою інформаційною
константою і сьома фундаментальними станами: 1) тверде, 2) рідке, 3) газоподібне, 4) плазменне, 5)
інформаційно-дематеризований вакуум, 6) абсолютно інформаціогенний вакуум і 7) інформаціоген;
- інформація - основа потенційного і умова переходу до кінетичного, вона є першоосновою усіх
випромінювань (гравітаційних, електромагнітних, сильних і слабких ядерних), інтерференції і
дифракції. Немає інформації - немає вакууму, немає руху (сили і дії), немає енергії (маси), немає
матерії (твердої, рідкої, газоподібної, плазменної), немає випромінювання і немає інтерференції і
дифракції;
- інформаціологія - фундаментальна генералізаційно-єдина наука, яка вивчає на єдиній
інформаційній основі у вакуумних і материзованих сферах Всесвіту самовідносини, конформні
самовідображення і співвідношення нульматеріальних крапок, мікрочастинок, атомів, організмів,
об'єктів, станів, процесів і явищ природи і суспільства, виходячи з фундаментального принципу
інформаціологічного підходу. Інформаціологія будучи основною багатофункціональною наукою,
вивчає всі, у тому числі елементарні і субелементарні стани, процеси і явища в живій і неживій
природі і Всесвіті в цілому. Субелементарною одиницею інформації для мікро- і макросвіту прийнято
вважати інформаціоген;
- інформаціологія вперше трактує поняття інформації як загальновсесвітньої, загальнолюдської і
загальнонаукової сутності, що охоплює глобально-космічні сфери людської діяльності і весь простір
Всесвіту, (що складається з інформаціогенного вакууму (-99,999999%) і інформаційної матерії (0,000001%);
- інформаціологія є генералізаційною (всеузагальнюючою на основі інформації) наукою про
першопричини і джерела виникнення і розвитку Всесвіту. Тому вона, будучи наукою наук, вважається
генералізаційною ідеологією єдності і розвитку природи і суспільства, а також основою дослідження і
пошуку міжпланетних і міжгалактичних співтовариств у Всесвіті. Інформаціологія - це фундаментальна
основа оптимально-наукового розвитку світового співтовариства в III тисячоріччі і генералізаційноєдина наука про всі інформаційні стани, явища, мікро- і макродинамічні процеси природи і суспільства;
базуючись на природній і штучній інформації і на інформаціогенно-вакуумній сутності
світобудови, інформаціологія виявилася єдиною генералізаційною ідеологією життєдіяльності світу і
науково-технічного розвитку світового співтовариства;
- інформаціологія є фундаментальною основою не тільки для геополітики, але і для
геліополітики, галактикополітики і всесвітополітики. Всесвіт закодований, і задача інформаціології розкодувати його.
Поєднуючи зусилля вчених, фахівців, державних і суспільних діячів та усі фізичні, математичні,
астрономічні, біологічні, геологічні, інші природні і гуманітарні науки на єдиній інформаційній основі,
інформаціологія завжди буде сприяти подальшому відкриттю законів нескінченної безлічі відносин у
мікро- і макроструктурах вакуумного і материзованого простору Всесвіту.
Інформаціологія вперше пояснила глибинний механізм усіх процесів, явищ і станів природи, в
основі якого - усюдисуще фундаментальне (субелементарне) відношення. Синонімом відношення є
усюдисуща фундаментальна інформація і, навпаки, - синонімом інформації є відношення.
Інформація не є тільки міра невизначеності. Введена Клодом Шенноном [2] міра інформації як
ентропія, має відношення лише до достовірності прийнятого набору технічних сигналів, за допомогою
яких здійснюється передача, переробка, зберігання, використання інформації. На сьогодні найбільш
розробленою областю є отримання, накопичення та обмін інформацією в технічних, рукотворних
об'єктах і системах. Значну увагу приділено цим питанням в теорії автоматів, в теорії управління і
зв'язку, в теорії розпізнавання образів і прийняття рішень, а також у багатьох технічних додатках.
Великий спектр областей застосування використовуваних методик у інформаціології
ускладнюють встановлення загальної міри, одиниці інформації як суми, обсягу знань взагалі, а не
тільки в технічних системах. Але це не єдиний спосіб отримання інформації. Якщо під інформацією
розуміти не тільки зміст деякого повідомлення, отриманого з тих чи інших каналах зв'язку, а саме
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знання, сенс предметів, явищ, відносин, то можна виділити різні джерела отримання людиною цих
знань. Це спадковість, виховання - освіта - обмін досвідом всередині соціуму і самого Всесвіту,
індивідуальна робота особистості.
Щодо людини. Відомі безумовні рефлекси, в значній частині характер, а також схильності
людини будь то сфера діяльності чи схильність до тих чи інших уподобань. Вироблення умовних
рефлексів, придбання знань, навичок і вмінь для життя в соціумі, - продукт другого джерела
інформації. Цим джерелом людина користується все своє життя, постійно коректуючи свої оцінки "у
зв'язку з нововиявленими обставинами". Реалізацією ексклюзивної властивості самої інформації
генерувати нову інформацію може бути тільки розумова, внутрішня робота індивідуального
інтелекту [3].
Під інформаціологією розуміється наука про отримання, збереження і передачі інформації для
різних множин об'єктів. Залишаючи осторонь дискусію про те, чи належать камені і сама Земля до
живих організмів, наведемо деякі приклади досягнень цієї науки в різних областях.
"Енергоінформаційна теорія спадковості, мінливості і формоутворення" С.І. Реп'єва [4] - достатньо
яскраве, на наш погляд, тому підтвердження. Відкритий автором спосіб передачі інформації рослинам
у рамках другого шляху отримання інформації призвів до вражаючих результатів. Обмін досвідом
(інформацією) між представниками соціуму і популяції на базі теорії С.І. Реп’єва успішно
застосовується вже не тільки на рослинах, але і на тваринах.
У подібному ключі може бути розглянута "Філософія взаємодії" А.Н. Іезуітова [5]. Один з
головних тез філософії взаємодії полягає в тому, що тільки у взаємодії, обмін інформацією, як про
матеріальне, так і про духовне, може бути досягнуто взаєморозуміння людей, а отже, і знижений поріг
їхнього протистояння, антагонізму.
Аналізом одержуваної з Космосу інформації займаються Є. І. Боровков і Ю.Н. Єгоров [6]. А
"Закон єдності функціонування мікро- і макросвіту" І.Г. Горячко - яскравий приклад роботи
індивідуального інтелекту [7]. Об'єктами вивчення в групі нових наукових напрямів під загальною
назвою "Астробіологія", авторами яких є С.І. Реп'єв, Є.І. Боровков та інші, є системи і процеси, їх
енергоінформаційні структури та взаємодії на квантовому рівні. Психологи і нейрофізіологи зі своїх
позицій також вивчають механізми вироблення нової інформації в мозку. За новітніми теоріями фізики
(наприклад, Г. І. Шипова) [8] мозок вміщує деяку кількість торсіонних полів, що пронизують весь
Всесвіт і постійно взаємодіючих між собою. Люди, очевидно, відрізняються один від одного в значній
мірі, як кількістю, так і складом торсіонних полів.
З осмисленням ролі інформації в розвитку людства пов'язана інституціалізація нових наукових
напрямів, серед яких все більш помітне місце займає інформаціологія, під якою слід розуміти науку
про інформацію, про способи і канали її передачі, впливу на розвиток людини і суспільства.
Інформаціологія, за визначенням основоположника цієї науки академіка І.І. Юзвишина
(Росія,1996 р.) - "генералізаціонно-єдина наука про всі інформаційні явища, мікро- і макродинамічні
процеси природи, суспільства і Всесвіту в цілому" [9]. Отже, інформаціологія - це наука про
інформацію, наука, що вивчає природу інформації, інформаційні потоки в суспільстві, всі процеси і
явища в живій і неживій природі. Інформаціологія - "це єдина теорія на єдиній фундаментальної
інформаційній основі; це загальна методологія і загальна інформаційна метамова для вчених,
фахівців, державних і громадських діячів" [10].
Інформаціологія з'явилася як результат міждисциплінарних досліджень, на стику фізики, хімії,
математики, астрономії, біології, інформатики, філософії, історії та інших фундаментальних наук і
увібрала в себе як загальнонаукові методи, так і специфічні методи всіх тих наук, з якими вона
контактує. Стаючи однією з центральних в ряді наук про суспільство, інформаціологія сьогодні
формулює і власні закони, методи, визначає методологію інформатизації і інформацізації. При цьому
під інформатизацією розуміється впровадження засобів обчислювальної техніки та масової інформації
в усі сфери людської діяльності, а під інформацізацією - розширення потоків і каналів інформації,
посилення інформаційного обміну, інформаційних взаємодій. Інформатика, як наука, "вивчає процеси
прийому, обробки, запам'ятовування, зберігання та передачі інформації" [9], є лише складовою
частиною інформаціології .
Інформаціологія базується на фундаментальному принципі інформаціологічного підходу, суть
якого пов'язана з вивченням внутрішніх механізмів і закономірностей руху інформації у Всесвіті. При
такому підході спочатку досліджуються відносини всередині речей, предметів або їх елементів і їх
відносини із зовнішнім навколишнім світом, а лише потім проводиться аналіз і синтез їх властивостей.
Після класифікації внутрішніх відносин властивостей і їхніх зовнішніх відносин по признакам останніх
аналізуються і синтезуються властивості на базі інформації. Іншими словами, головним при
інформаціологічному підході стає "вивчення прихованих (внутрішніх) відносин структурованих
елементів, їх властивостей і ознак", а також вивчення відносин внутрішньої інформації з зовнішньою
інформацією, з зовнішнім світом. Таким чином, головним об'єктом вивчення стає інформація
"всередині нас, між нами і поза нами" [10].
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Своїм предметом інформаціологія називає дослідження "інформаційних мікро- і
макродинамічних процесів і явищ, що відбуваються у Всесвіті". При цьому важливим для
інформаціології залишається вивчення практичної сторони функціонування інформації - процесів
виникнення, передачі, зберігання, обробки інформації, що, по суті, становить предмет інформатики.
Методом пізнання і відображення інформації, інформаціологія, є практика, підкріплена теоретичними
дослідженнями і розрахунками.
У категоріях інформаціології, "інформаційна сфера, утворена інформаційно-пізнавальною
діяльністю людей, стає фундаментальною основою" розвитку. На неї спираються економіка і
соціальна сфера, оборона і національна безпека, наука та освіта, більше того, всі сторони людського
життя самі стають частиною інформаційної сфери. Інформація, способи управління нею, інформаційні
відносини визначають стан суспільства, його життя, процеси, тенденції та перспективи розвитку.
Інформаціологія визначає інформацію як універсальний засіб для пояснення світобудови, всіх
процесів і явищ природи. Інформація розглядається як першооснова існування Всесвіту. Якщо в
популярному тлумаченні під інформацією розуміються повідомлення або відомості про природу і
суспільство, про явища і процеси, що відбуваються у Всесвіті, то інформаціологія визначає
інформацію як «загальні самоставлення, самовідтворення їх співвідношення, що представляють
універсальне генеративне інформаціонногенне середовище, що є основою прояву і функціонування
вакуумних і матеріальних сфер всесвіту»; під інформацією розуміється «єдина фундаментальна
сутність прояву всіх об'єк-проектів, предметів, явищ і процесів природи», «загальна генеративна
основа природи і суспільства», «універсальне генеративний поле Всесвіту і універсальне начало всіх
початків» [9].
Дане розуміння суті інформації - максимально розширювальне, що виходить за межі і
функціональної, і атрибутивної концепцій інформації, які склалися у філософській науці на основі
протилежних підходів до феномену інформації. Прихильники атрибутивної концепції кваліфікують
інформацію як властивість, що притаманна всім матеріальним об'єктам, як атрибут матерії.
Прихильники функціональної концепції, навпаки, пов'язують інформацію з функціонуванням систем,
що самоорганізуються, вважаючи, що інформація з'явилася лише з виникненням життя [11].
Інформаціологи ж, визначаючи інформацію як основу природи і суспільства, по суті, об'єднують
обидва ці підходи і вводять власну класифікацію інформації, розділяючи її на абсолютну і відносну,
природну і штучну (як уже відмічалося вище). При цьому під природною інформацією розуміються "всі
безумовні самоставлення, співвідношення та відображення в природі і суспільстві", а під штучною
інформацією - "всі не безумовні відносини і відображення матеріальних об'єктів і предметів,
придуманих і реалізованих людиною" [1, 10]. Отже, природна інформація більше вкладається в рамки
атрибутивної концепції інформації, а штучна інформація - в рамки функціональної концепції
При цьому природна інформація може проявлятися як електрична, магнітна, акустична, ядерна,
електромагнітна, дотик, нюх тощо. Штучна ж інформація - це всі види і прояви створюваної людиною
інформації (матеріалізованої і дематеріалізованої): предмети домашнього вжитку, телепередача,
вірш, музика, ідея, теорія тощо.
Інформація відіграє величезну (визначальну -?) роль у розвитку суспільства, що переконливо
підтверджується історичним досвідом. Від глибокої давнини до сучасності "сприйняття людиною
простору і часу, усвідомлення себе в просторово-часової метриці буття було і залишається до цих пір
по своїх механізмах і засобах суто інформаційним процесом" [13]. Роль інформації в розвитку
суспільства полягає в тому, що вона керує цим розвитком.
В історії розвитку людства інформаційні процеси відігравали важливу роль, йдучи своїм
корінням у механізми поведінки і спілкування, сталості і розвитку. З одного боку, розвиток людства,
людські здібності викликають до життя різноманітні і складні процеси накопичення, запам'ятовування,
передачі та переробки інформації, збільшення її обсягів. З іншого боку, наростання обсягів інформації
викликає зворотний ефект - підсилює потребу в нових засобах комунікації, що незмінно викликає
надлишок інформації і виникнення інформаційних бар’єрів. Вихід з інформаційних бар'єрів знаходить
людина, в черговий раз вдосконалюючи інформаційні процеси, створюючи нові механізми
накопичення, передачі та переробки інформації.
Історичні витоки інформатизації простежуються у створенні штучних засобів зберігання та
передачі інформації. Головними віхами на цьому шляху стала поява писемності, грошей,
книговидання, пошти, періодичної преси, телеграфу, телефону, фотографії, кінематографії, радіо,
телебачення, електронно-обчислювальних машин, персонального комп'ютера, мобільного зв’язку,
електронних грошей, Internet.
Як вже зазначалося, саме інформація - природна або штучна є головним джерелом розвитку
людини та суспільства. Інформація лежить в основі прийняття рішень, формування світогляду,
комунікативних відносин у суспільстві. У суспільстві постійно циркулює величезна кількість інформації,
яка впливає на свідомість, поведінку людей, формує їхнє дозвілля, визначає світогляд. Так, в термінах
інформаціології, створення картини світу являє собою процес систематизації інформації, її
упорядкування в єдину схему. Інформація є фундаментальний фактор соціально-економічного
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розвитку. Непередбачуваність інформації дозволяє ставити, з одного боку, питання про
непередбачуваність соціально-економічного розвитку, а з іншого - питання про можливість
інформаційного моделювання розвитку людства.
В чому полягає фундаментальна роль інформації в соціально-економічному розвитку людства?
Ймовірно, перш за все, тим, що однією з інтегративних потреб людини виступає потреба в інформації,
яка включається в усі види людської діяльності. Інформаційна діяльність становить основу механізму
розвитку соціальної інфраструктури і тому прискорює, супроводжує і завершує будь-яку діяльність у
соціально-економічному, духовному і культурному розвитку людства.
Висновок з проведеного дослідження. Інформація - загально-єдина вегетаційно-генеративна
сутність природи, суспільства і Всесвіту; універсальність її у Всесвіті та її спільність для людства
привела соціально-економічний розвиток до таких об'єднуючих світ фундаментальних
інформаціологічних принципів і цінностей: демократії, ринкової економіки, прав людини,
інформаціології, інформаціологізації, інформаціологічної глобалізації та галактизації.
Інформаціологія, як наука про відносини і кореляцію в мікро- і макроструктурах інформаціогенновакуумного і материзованого простору Всесвіту, є генералізаційним і найбільш великим природнонауковим та надзвичайно багатогранним глобально-космічним узагальненням XX століття. Будучи
фундаментальною наукою, інформаціологія безумовно є глобально-космічною наукою третього
тисячоріччя.
В подальшому буде досліджуватися проблематика ролі та змісту природної та штучної
інформації в контексті інформаціології як генералізаційної науки про інформацію в соціальноекономічному розвитку людства.
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Анотація
В статті розглянуто питання сутності інформації та інформаціології, визначено їх вплив на
соціально-економічний розвиток суспільства. Обґрунтовано, що інформаціологія - це наука про
інформацію - всебічне узагальнення усіх процесів і форм навколишнього світу, які проявляється
скрізь і всюди, в усіх об’єктах і явищах природи та суспільства.
Ключові слова: інформація, природна інформація, штучна інформація, інформаціологія,
генералізаційна наука, навколишній світ, природа, суспільство.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы сущности информации и информациологии, определено их
влияние на социально-экономическое развитие общества. Обосновано, что информациология это наука об информации - всестороннее обобщение всех процессов и форм окружающего мира,
которые проявляется везде и всюду, во всех объектах и явлениях природы и общества.
Ключевые слова: информация, природная информация, искусственная информация,
информациология, генерализацийна наука, окружающий мир, природа, общество.
Annotation
The paper considered the nature of information and informatsiolohiyi, determined their impact on
socio-economic development of society. Substantiated that informatsiolohiya - the science of information - a
comprehensive synthesis of all the processes and forms of the world, which manifests itself everywhere, in
all objects and phenomena of nature and society.
Key words: іnformation, natural information, artificial information, informatsiology, heneralizatsiyna
science, natural world, nature, society.

УДК 333.522.4:303.42

Гринкевич С.С.,
к.е.н., доц. кафедри економіки підприємства
Львівська комерційна академія
Комеліна О.В.,
д.е.н., доцент, вчений секретар
Полтавський національний технічний
університет ім. Ю. Кондратюка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО
ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Постановка проблеми. Головною виробничою силою є людина. Кожний робітник, окремі групи
людей і суспільство в цілому мають можливості та здібності до здійснення та удосконалення трудової
діяльності, суттєво підвищувати її ефективність. Узагальнюючим показником становлення та розвитку
людини в трудовій діяльності є трудовий потенціал суспільства.
Дослідження трудового потенціалу в умовах розвитку інформаційного суспільства вимагає
застосування широкого арсеналу методичного інструментарію, який дозволяє виявити тенденційні
закономірності та проблемні напрями в явищах та процесах, що детермінують його формування і
реалізацію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню трудового потенціалу в сучасних
умовах присвячені праці таких відомих вітчизняних вчених, як С. Бандур, М. Долішній, С. Злупко,
Е. Лібанова, І. Лукінов, Н. Лук’янченко, В. Мікловда, М. Новікова, В. Онікієнко, С. Писаренко,
М. Пітюлич, В. Пономаренко, У. Садова, Л. Семів, Л. Шевчук та інших. Окремі методи аналізу
трудового потенціалу використані в роботах Л. Згалат-Лозинської, С. Сембера, Н. Слівінської,
Н. Тітової та ін. Запропоновані ними інструменти дослідження трудового потенціалу доцільно
використовувати на різних рівнях функціонування трудового потенціалу та етапах його формування,
реалізації та відтворення. Більше того, вважаємо, що такі дослідження мають здійснюватись у розрізі
його компонентно-територіальної структури, поєднуючи вивчення трудового потенціалу як складної
економічної категорії, яку формують визначені складові, з прив’язкою до територіально-просторового
розташування, що, безперечно, вимагає подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення методичного інструментарію дослідження
трудового потенціалу в умовах розвитку інформаційного суспільства та виявлення особливостей його
практичного застосування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Очевидно, що методів дослідження такої
складної і комплексної економічної категорії як трудовий потенціал є дуже багато. Тому хочемо
зосередитись на найбільш важливих з них (табл. 1).
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Таблиця 1
Окремі методи дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної та
територіальної структур
І
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3

Метод дослідження
Компонентної структури
Економіко-математичні, статистичні:
Аналіз (факторний, компаративний)
Прогнозування, моделювання, каузальний метод
Групування, метод аналітичних таблиць
Балансовий метод
Методи коефіцієнтів (вагові коефіцієнти)
Методи оптимізації
Спеціальні
Ретроспективний аналіз
Методи соціологічного опитування (анкетування, експертних оцінок)
Метод класифікації

2.4

Системний метод

ІІ
1
1.1
1.2
1.3

Територіальної структури
Економіко-математичні, статистичні
Порівняльний (компаративний) аналіз
Кластерний аналіз
Таксономічний метод (ранжування)
Методи коефіцієнтів (коефіцієнт Джині на основі кривої концентрації
Лоренца)

1.4

Джерело інформації

Узагальнені
джерела
офіційної статистики
Показники
діяльності
підприємства
Узагальнені
джерела
офіційної статистики
Дані
соціологічних
обстежень
Показники
діяльності
підприємства
Узагальнені
джерела
офіційної статистики.
Дані
соціологічних
обстежень

Розглянемо спочатку основні методи дослідження компонентної структури трудового
потенціалу. Сюди відносимо економіко-математичні та статистичні методи, ключовим серед яких є
аналіз як надзвичайно важливий спосіб пізнання складних явищ та процесів, що може
використовуватись при дослідженнях як компонентної, так і територіальної структур трудового
потенціалу. Сам метод є досить диференційованим в застосуванні, що доводять висновки Л. Шевчук,
яка розподіляє напрями аналізу окремих аспектів використання трудового потенціалу за блоками [1,
с. 47-48]: понятійно-термінологічний апарат; закони економічної науки; теорії економічної науки; науки,
об’єктом вивчення яких є трудовий потенціал чи його складові; нова парадигма науки; методика
дослідження; концепція факторів використання трудового потенціалу.
Автори колективної монографії Інституту регіональних досліджень НАН України розглядають
аналіз регіонального процесу відтворення трудового потенціалу, який включає такі напрями [2, с. 164]:
діагностика протиріч регіонального процесу, його відтворення; аналіз індикаторів – пропорцій
регіонального трудового потенціалу; оцінка елементів трудового потенціалу регіону; діагностика
локальних циклів відтворення трудового потенціалу.
Таким чином, беззаперечно, що аналіз є базовим методом дослідження трудового потенціалу,
що обумовлює глибина диференціації сфери його застосування та відповідно різнобічність одержаних
результатів.
У контексті дослідження компонентної структури хочемо звернути увагу на необхідність
використання факторного та компаративного аналізу з метою визначення факторів впливу на
трудовий потенціал та порівняння окремих закономірностей його формування та використання.
Наступний важливий метод дослідження трудового потенціалу – прогнозування, що передбачає
використання величезної кількості методів, зокрема інтуїтивних і формалізованих. Прогнозування в
контексті використання трудового потенціалу як метод дослідження досить ґрунтовно дослідив
С. Сембер [3, с. 89-114]. Вчений зазначає, що, як правило, прогнозування базується на одному з двох
методів роботи з часовими рядами, а саме методі Бокса-Дженкінса, що переважно використовується
для короткострокового прогнозування, та методі із застосуванням економетричної моделі, в якій
змінна специфікується як ендогенна і є частиною всієї моделі [3, с. 89].
У дослідженні Л. Згалат-Лозинської запропонована методика прогнозування стану використання
трудового потенціалу, яка ґрунтується на аналізі впливу тенденцій демографічного розвитку на процес
формування трудового потенціалу та його якісні параметри, характеристиці та прогнозуванні змін
розподілу трудового потенціалу за сферами і галузями економіки, визначенні основних прогнозних
показників реалізації трудового потенціалу та корегуванні їх у відповідності до тенденцій
макроекономічного розвитку та змін суспільної продуктивності праці [4, с. 11].
Метод прогнозування активно застосований і в дослідженнях Н. Тітової. Автор пропонує
формулу розрахунку кількості трудоактивного населення у перспективі [5, с. 15, 17]:
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(

)

Ta = N ПЗ − N ПЗВ + N1 ⋅ J 1П + N 2 ⋅ J 2 П + Б ⋅ J гр ,
2

(1)

де N ПЗ – кількість населення працездатного віку;
2

N ПЗВ – кількість непрацездатного населення працездатного віку;
N1 , N 2 – кількість працюючих пенсіонерів і підлітків у базовому році;
J1П , J 2 П – коефіцієнт працездатності відповідно пенсіонерів і підлітків;
J гр – коефіцієнт зайнятості безробітних на громадських роботах;
Б ⋅ – кількість безробітних за базовий період.

Моделювання може застосовуватись як один з засобів прогнозування (передусім якщо це
економічне моделювання) та передбачає розробку різного типу моделей. Найбільш поширеним при
дослідженнях трудового потенціалу є економічне моделювання, що являє собою здійсненний за
допомогою математики та економетрики формалізований опис економічних процесів і явищ, структура
якого відтворює в абстрактній формі реальну картину економічного життя [6, с. 546].
Згідно узагальнення С. Сембера, при дослідженнях трудового потенціалу можуть
використовуватись такі моделі [3, с. 93-95]: історичні; моделі якісного вибору; моделі зі змінними
параметрами; моделі технічного росту, які враховують ефективність різних поколінь техніки; динамічні
моделі; моделі вибору між працею і відпочинком; економічні моделі розміщення; лінійні ймовірнісні
моделі; двосекторні моделі економічного росту; моделі економічного росту Харрода-Домара та інші.
Зокрема автор пропонує модель оптимального формування і повноцінного використання локального
трудового потенціалу (або модель повної зайнятості) [3, с. 116].
Економіко-математичні та статистичні моделі дослідження і регулювання трансформації
трудового потенціалу розроблені в дослідженні В. Приймака, зокрема: модель прогнозування
освітнього рівня населення регіону з врахуванням реформ у системі освіти; модель прогнозування
природного руху населення регіону з використанням для цього коефіцієнтів смертності; модель
динамічного програмування розрахунку плану набору у вищі навчальні заклади регіону з урахуванням
спеціальності, перерви в навчанні тощо; модель прогнозування кількості безробітних з урахуванням
сезонних змін на ринку праці; модель прогнозування зайнятості населення [7, с. 7].
Н. Слівінська пропонує економіко-математичну модель для аналізу та прогнозування зміни
чисельності зайнятих у галузях економіки регіону, що враховує вплив різноманітних чинників [8, с. 11]:

Y xi =

xi
,
2
a0 + a1xi + a2 xi

(2)

де Yxi – розрахункова чисельність зайнятих;

a0 – вільний член;
a1 , a2 – параметри регресійної моделі;
xi – чинники, що впливають на чисельність зайнятих.
У сучасних умовах гострої потреби вдосконалення управління трудовим потенціалом визначеної
території зростає цінність наукових пошуків оптимальної управлінської моделі. Спроба побудови
моделі організаційного механізму забезпечення функціонування системи управління трудовим
потенціалом на рівні промислового підприємства здійснена у докторському дослідженні М. Новікової
[9, с. 23]. Підкреслюємо необхідність більшої уваги вітчизняних вчених до цього напряму дослідження
трудового потенціалу в частині побудови управлінських моделей на різних рівнях формування та
використання трудового потенціалу.
Каузальний метод дослідження трудового потенціалу дозволяє виявити причинно-наслідкові
зв’язки та залежності в його компонентній структурі. Це дуже важливо з точки зору комплексного
підходу в розумінні його суті з глибинними взаємозалежностями складових, що його формують.
Ще один важливий метод дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної
структури – метод групування та відображення його результатів в аналітичних таблицях (простих,
групових, комбінованих), що дозволяє наочно та більш коректно відобразити, систематизувати
широкий масив інформації, яка стосується трудового потенціалу.
Особливу увагу хочемо звернути на балансовий метод дослідження трудового потенціалу. Цей
метод активно використовувався в умовах командно-адміністративної економіки, зокрема в розробці
планових балансів трудових ресурсів. Сьогодні балансовий метод в дослідженні трудового потенціалу
насамперед потрібно використовувати в побудові балансів робочої сили. Це доводять автори
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колективної монографії Н. Лук’янченко, В. Антонюк та інші з посиланням на наукові напрацювання
В. Онікієнка, які стверджують, що саме баланси дозволяють з найбільшою конкретністю аналізувати
кількісні та якісні характеристики наявних ресурсів робочої сили, виявляти резерви підвищення
ефективності їх використання, системно досліджувати основні показники ринку праці, пропорції та
взаємозв’язки між ними, структурні зрушення та тенденції розвитку, прогнозувати попит і пропозицію
праці [10, с. 31].
Досить ґрунтовно балансовий метод при дослідженні трудового потенціалу розглянуто в працях
І. Антохової [11, с. 31-46]. Автор наводить показники балансу трудових ресурсів на прикладі
Чернівецької області, які включають групи:
1. Усього трудових ресурсів, у тому числі: працездатне населення у працездатному віці; особи
старшого віку та підлітки, зайняті в народному господарстві; розподіл трудових ресурсів;
2. Усього зайняті в усіх сферах економічної діяльності (у % до трудових ресурсів), у тому числі:
зайнято в народному господарстві (без учнів); зайнято в інших сферах економічної діяльності;
3. Учні в працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва (у % до трудових
ресурсів);
4. Не зайнято працездатних осіб у працездатному віці (включаючи безробітних);
5. Повний ринок праці (у % до трудових ресурсів) [11, с. 38-39].
Таким чином, балансовий метод сьогодні може стати відмінним засобом наукових пошуків
шляхів оптимізації кількісно-якісних характеристик економічно-активного населення як основного носія
трудового потенціалу.
Група методів коефіцієнтів також є досить широкою та передбачає розрахунки різних
коефіцієнтів, у тому числі з метою приведення відповідних показників до зважених величин за
допомогою вагових коефіцієнтів. Вагові коефіцієнти важливо розраховувати в компонентній структурі
трудового потенціалу з метою пошуку оптимальних пропорцій (близьких до ідеальних) між його
складовими.
Методи оптимізації в дослідженні компонентної структури трудового потенціалу важливі з
точки зору визначення найкращого, «оптимального» рішення, виходячи з поточної ситуації. Такі
методи найчастіше застосовують щодо пошуку шляхів оптимізації чисельності персоналу (кількісні
характеристики трудового потенціалу на рівні підприємства) та підвищення ефективності
використання трудового потенціалу, виходячи з розрахункових характеристик його складових.
Ще раз підкреслюємо, що арсенал економіко-математичних та статистичних методів є
надзвичайно широким, тому ми зупинились, на наш погляд, на найбільш важливих і актуальних.
Групу спеціальних методів дослідження компонентної структури трудового потенціалу
формують методи ретроспективного аналізу, соціологічного опитування, системний, класифікації та
інші.
Ретроспективний аналіз важливий у застосуванні при дослідженнях трудового потенціалу з
використанням історико-формаційного підходу та найчастіше передбачає вивчення еволюції поглядів
на суть трудового потенціалу, особливостей його формування та реалізації в різних часових умовах
(аграрного, індустріального, інформаційного суспільства тощо).
Методи соціологічного опитування дуже важливі з точки зору відсутності необхідної
інформаційної бази офіційного характеру та дозволяють локалізувати сферу вивчення трудового
потенціалу. Такі дослідження за значенням та масштабом є досить різними. Окремі з них виконані на
більш професійному рівні із залученням кращого ресурсного забезпечення.
Метод класифікації є досить поширеним за різними напрямами наукових досліджень. При
вивченні трудового потенціалу цей метод важливий з точки зору систематизованого подання великого
об’єму інформації, що відображає його формування та використання. Даний метод, для прикладу,
застосований в дослідженні О. Гнибіденка з метою класифікації механізмів та чинників використання і
розвитку трудового потенціалу промисловості [12, с. 7-8].
Системний метод важливий у дослідженні компонентної структури трудового потенціалу як
комплексної економічної категорії, глибинне розуміння якої вимагає вивчення процесів формування й
розвитку соціально-трудових відносин у взаємозв’язку та взаємозалежності з регулюванням ринку
праці, умов праці та її оплати.
У дослідженнях територіальної структури трудового потенціалу хочемо виділити такі
методи, як порівняльний (компаративний) аналіз, кластерний аналіз, таксономічний метод
(ранжування), методи коефіцієнтів (коефіцієнт Джині на основі кривої концентрації Лоренца) та інші.
Суть порівняльного (компаративного) аналізу вже розкрито при описі методів дослідження
трудового потенціалу за компонентною структурою. При дослідженні його територіальної структури
міжтериторіальні співставлення дадуть змогу визначити закономірності формування та використання
трудового потенціалу різних адміністративно-територіальних утворень, простежуючи силу впливів
визначених факторів.
Кластерний аналіз дозволяє групувати об’єкти в однорідні групи та досить грамотно
використаний в дослідженнях В. Приймака, яким, зокрема, запропоновано методику кластеризації

166

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

регіонів за трудовим потенціалом, що враховує результати розрахунку комплексних інтегральних
показників і автоматичної багатовимірної класифікації методами кластерного аналізу [7, с. 5].
Кластеризацію та визначення рейтингу регіонів України за рівнем формування і використання
трудового потенціалу здійснено також в дослідженні О. Ольшанської [13, с. 12-13].
Метод ранжування, що передбачає послідовне розміщення складових об’єкта, застосований у
дослідженні Ю. Заволоки, яка здійснила ранжування районів Харківської області за ефективністю
трудового потенціалу [14, с. 8-14]. Даний метод також дозволяє проводити відповідні співставлення
різних адміністративно-територіальних утворень та простежувати закономірності формування і
використання трудового потенціалу.
Серед методів коефіцієнтів в дослідженні територіальної структури трудового потенціалу
хочемо відмітити коефіцієнт Джині на основі кривої концентрації Лоренца. Криву концентрації
Лоренца формують відрізки прямих, що з’єднують точки, які відповідають накопиченим часткам та
наростаючим відсоткам доходу, утворюючи ламану лінію концентрації. Чим більше ця лінія
відхиляється від діагоналі, тим більша нерівномірність розподілу та відповідно концентрація [15,
с. 121]. У нашому дослідженні з допомогою кривої можна відобразити концентрацію кількісно-якісних
параметрів трудового потенціалу.
Коефіцієнт Джині змінюється в інтервалі від 0 до 1 та показує, що чим ближче його значення до
1, тим більший рівень нерівності [15, с. 122]:
k

k

i =1

i −1

G = 1 − 2∑ d xi d yiH + ∑ d xi d yi ,

(3)

де d xi – частка і-ї групи в загальному обсязі сукупності;

d yi – частка і-ї групи в загальному обсязі ознаки;
d yiH – накопичена частка і-ї групи в загальному обсязі ознаки.
«Продуктивною» ознакою використання методів дослідження трудового потенціалу повинні бути
чітко окреслені висновки, що базуються в значній мірі на розрахункових показниках.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, методи дослідження трудового потенціалу в
умовах інформаційного суспільства є дуже диференційованими, а їх підбір залежить від наявного
інформаційного забезпечення та мети здійснюваного дослідження. Основний результат використання
методичного інструментарію полягає в кількісно-якісній оцінці трудового потенціалу, що дає змогу
визначити ефективність його реалізації та обґрунтувати пріоритетні напрями вдосконалення його
управління. Вважаємо, що в сучасних умовах вітчизняні вчені повинні особливо активно
використовувати в дослідженнях трудового потенціалу методи моделювання (зокрема побудову
управлінських моделей), а також факторного аналізу з метою визначення сили впливу екзо- та
ендогенних факторів та максимально можливого нівелювання негативного їх прояву для підвищення
ефективності використання трудового потенціалу.
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Анотація
У статті узагальнено методичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в
умовах розвитку інформаційного суспільства. Здійснено аналіз найважливіших методів дослідження
компонентної та територіальної структури трудового потенціалу, що дає змогу визначати
ефективність його реалізації та обґрунтовувати пріоритетні напрями вдосконалення управління
ним.
Ключові слова: трудовий потенціал, методи дослідження, моделювання, прогнозування.
Аннотация
В статье обобщен методический инструментарий исследования трудового потенциала в
условиях развития информационного общества. Осуществлен анализ важнейших методов
исследования компонентной и территориальной структуры трудового потенциала, который
дает возможность определять эффективность его реализации и обосновывать приоритетные
направления совершенствования управления им.
Ключевые слова: трудовой потенциал, методы исследования, моделирование,
прогнозирование.
Annotation
In the article generalized a methodical tool of research of labour potential is in the conditions of
development of informative society. The analysis of major methods of research of component and territorial
structure of labour potential which enables to determine efficiency of his realization and ground priority
directions of perfection of management by him is carried out.
Key words: labour potential, methods of research, design, prognostication.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЦІ
Постановка проблеми. За роки реформування економіки докорінно змінився характер
відтворення трудового потенціалу суспільства, рівень використання якого є віддзеркаленням того
складного положення, в якому опинилася економіка в ході структурної перебудови. Україна прагне
увійти до світової спільноти, а для цього, перш за все, необхідно змінити підходи до ролі і значення
людини з її трудовим потенціалом, звернути особливу увагу на його примноження і вдосконалення, як
це робиться у сучасному розвиненому світі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічна наука завжди приділяла значну увагу
трудовим ресурсам, їхнім потенційним можливостям у відтворювальному аспекті. Проблеми
відтворення, формування і використання трудового потенціалу розглядаються у наукових працях
зарубіжних і вітчизняних вчених: А. Сміта, Дж. Кейнса, С. Андрюшина, Ю. Одегова, А. Шаркової, О.
Крушельницької, Г. Осовської й інших науковців. Проте глибока трансформація економічної системи
радикальним чином змінила соціально-економічну ситуацію в країні, виникло багато нових проблем у
відтворенні трудового потенціалу, соціально-ринкові відносини ще не повністю сформувалися або
діють в деформованому вигляді.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні
закономірностей і особливостей відтворення трудового потенціалу в економіці, виборі теоретичної
концепції формування ринкового механізму збереження, розвитку і використання трудового
потенціалу суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. У всіх соціально-економічних умовах працівник
був і залишається вирішальним чинником виробництва. В процесі створення матеріальних благ і
духовних цінностей людина змінює свою природу, створює і накопичує професійно-кваліфікаційний
потенціал, що перетворюється на національне багатство за допомогою реалізації в праці творчих
можливостей кожної особи. У цьому сенсі праця є процесом реалізації трудового потенціалу, який є
складним поєднанням фізичних і творчих здібностей, знань, навиків, досвіду, духовних і етичних
цінностей, культурних установок і традицій. Найбільш поширеним є визначення суті трудового
потенціалу, як всієї працездатної складової суспільства, яка може прикласти свою працю в різних
сферах суспільної діяльності. Проте трансформація економічної системи викликала необхідність
постановки питання про адекватність такої концепції умовам ринкової економіки, яка, надаючи
економічну свободу, сприяє розкріпаченню людини, її трудовій активності, і саме через її діяльність
досягається рівновага в системі «виробництво-споживання».
З виникненням добровільно незайнятої частки працездатного населення, з одного боку, і права
на участь в праці осіб молодшого і старшого за працездатний вік з іншого, уявляється неправомірним
порівнювати трудовий потенціал з чисельністю працездатного населення. Вірнішим, на нашу думку,
буде підхід до виміру його на основі чисельності економічно активного населення, що дозволяє
сформулювати специфічно ринкову суть трудового потенціалу як змінну частку сукупного трудового
потенціалу суспільства, використовувану залежно від потреб ринкового економічного розвитку країни.
При цьому важливою складовою такого підходу є те, що в умовах ринкової економіки частина
трудового потенціалу суспільства завжди залишається надлишковою і не використовується в
суспільному виробництві. Така суть трудового потенціалу є більш відповідною сучасному стану
використання трудового потенціалу суспільства.
На відміну від домінування екстенсивного типу відтворення, направленого на збільшення
чисельності зайнятих практично без зміни якісних характеристик робочої сили, в ринкових,
конкурентних умовах економіка стає сприйнятливішою до технічних новацій, відповідно професійна
діяльність набуває нового змісту, залежного від рівня професійної підготовки, розвитку якості робочої
сили як передумови економічного зростання. Відбуваються глибокі перетворення продуктивних сил
суспільства, коли головна продуктивна сила – людина – набуває соціально-економічних можливостей
забезпечення свого індивідуального розвитку і, на цій основі, істотного впливу на всю економічну
систему.
Досліджуючи особливості методологічних підходів різних авторів і напрямів, на основі
функціональних і відтворювальних ознак можна виділити такі структурні складові трудового
потенціалу: демографічну; галузеву, міжгалузеву і секторальну; за статусом зайнятості; професійнокваліфікаційну; соціально-особистісну. Дане групування, яке присутнє у низки авторів, дозволяє, на

169

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

наш погляд глибоко розкрити його конструкцію, кількісні і якісні параметри, визначити відповідність
працездатного населення потребам і структурі економіки в умовах ринку.
Можна виділити такі закономірності відтворення трудового потенціалу суспільства, які
відображають як негативні, так і позитивні процеси: заробітна плата, встановлена нижче за
прожитковий мінімум втрачає відтворювальну і стимулюючу функції; через низький рівень і якість
життя відбувається деградація трудового потенціалу, погіршення його кількісно-якісних характеристик,
зростає відкрите безробіття; має місце гуманізація і соціалізація виробництва і впровадження
принципу соціальної справедливості як основи розширення інтелектуального чинника виробництва;
виникають зміни в технологічних процесах і росте потреба в нових професіях і кадрах, що володіють
сучасними знаннями і уміннями; з'являється прагнення до підвищення кваліфікації, розвитку ринку
освітніх послуг і підвищення якісних характеристик робочої сили; підвищується здібність і готовність до
дії життєвого потенціалу населення.
Виявлені закономірності відображають ситуацію, що реально склалася в країні, і яка в усіх
відношеннях є далекою від загальноприйнятих в світі параметрів якості життя населення. В даний час
на темпи соціально-економічного розвитку світової спільноти і тенденції розвитку трудового
потенціалу суспільства в умовах ринку впливає ціла низка чинників, серед яких можна особливо
виділити НТР, екологічну кризу і глобалізацію, що виявляється в наступному:
• відбувається впровадження досягнень НТП і автоматизація багатьох видів праці, що сприяє
зростанню продуктивності праці у всіх сферах суспільної діяльності; збільшується питома частка
розумової праці, що вимагає високої технічної оснащеності, зростають вимоги до освіти і професійнокваліфікаційного складу робочої сили;
• відбувається інтелектуалізація праці; інтелектуально-інформаційна праця, направлена на
придбання нових знань, здійснення відкриттів і розробок, вагомо впливає на систему управління і
ухвалення рішень; результатом інформаційної діяльності є створення нового видів зайнятості
(інтернет-торгівля, інтернет-послуги, дистанційна освіта, електронні каталоги і бібліотеки і т.ін.);
• відбувається індивідуалізація праці, з одного боку, у зв'язку із розвитком комп'ютерних
технологій (зокрема, створення робочих місць вдома), з іншого –
під впливом процесу
індивідуалізації виробництва і сфери послуг, направленої на задоволення конкретних запитів
споживачів;
• розширюється практика застосування індивідуальних трудових угод і звужується сфера дії
колективних договорів, що пов'язане також із зниженням ролі профспілок;
• посилюється необхідність взаємного обміну виробничим досвідом у всіх професій, особливо у
сфері інтелектуально-інформаційної праці;
• вивільнений час у зв'язку із зменшенням витрат на домашню працю людина більшою мірою
використовує на самовдосконалення (підвищення освітнього і культурного рівня, розвиток нових
соціальних зв'язків, появу нових інтересів);
• поява неперспективних підприємств і галузей приводить до вивільнення робочої сили,
зростання безробіття, маргіналізації великих груп населення, особливо якщо це відбувається в
якомусь певному регіоні, який перетворюється на зону занепаду; загострення соціальних проблем
підсилює регіональний сепаратизм і зростання міжетнічної напруженості;
• глобалізація призводить до вільного переміщення робочої сили, працівники готові переїжджати
в інші країни, де можна економічно найефективніше розкрити свій особистий трудовий потенціал;
• все більша переорієнтація імміграційної політики розвинених держав на залучення
висококваліфікованих працівників з країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою
приводить до масованого «витоку мізків»;
• під впливом глобальних екологічних криз погіршуються здоров'я населення і якість його життя,
загострюються соціально-трудові і міжнаціональні конфлікти.
Деградація трудового потенціалу виявляється в погіршенні здоров'я, зростанні алкоголізму,
наркоманії, криміналізації суспільства, погіршенні трудової дисципліни і продуктивності праці, зниженні
кваліфікації, і погіршенні якості освіти. Сталася переоцінка цінностей, зміни торкнулися моралі і етики,
виник фетишизм грошей. Ці негативні процеси мають під собою економічну основу – бідність
населення, яка набула тривалого, застійного характеру і охоплює значну частку населення. Бідність –
це головна проблема сучасності, яка властива всім країнам незалежно від рівня їхнього розвитку.
Нестача засобів для нормального існування стимулює пошук додаткових джерел доходу, що
підводить вже працюючих громадян до необхідності вторинної зайнятості. У теж час зростають як
запити населення (зокрема, під впливом реклами в ЗМІ), так і масштаби необхідних і додаткових
витрат (витрати на комунальні і транспортні послуги, освіту, лікування й ін.). Подолання бідності і
відновлення втрачених кількісних характеристик трудового потенціалу неможливе без усесторонньої
активізації самого працівника, його виходу за рамки винятково виконавських функцій. Різке
підвищення активності людини – ключовий елемент забезпечення економічного зростання, що є
головним пріоритетом у формуванні ефективного механізму відтворення трудового потенціалу
суспільства. Охарактеризовані основні тенденції розвитку трудового потенціалу не вичерпують всіх
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напрямів його розвитку. Але, слід зазначити, що з одного боку діють чинники, що стримують і
гальмують рівень трудового потенціалу, з іншого – що підсилюють і підвищують процес його розвитку
й ефективного використання.
Для підвищення рівня життя населення країни головну увагу необхідно приділяти відтворенню
трудового потенціалу суспільства при активній участі держави, роль якої в цьому процесі вбачається в
наступному: розробка державної політики відтворення трудового потенціалу; розробка правового і
адміністративного регулювання відтворювального процесу; залучення до сфери відтворення
трудового потенціалу недержавних структур і неурядових організацій; забезпечення координації дій
населення, державних і недержавних структур, асоціацій, союзів на принципах соціального
партнерства; розробка соціальних стандартів рівня і якості життя і їхнє впровадження у всіх секторах
економіки незалежно від форм власності; раціоналізація використання трудового потенціалу
суспільства. Серед резервів збереження трудового потенціалу можна виділити такі: зміна форм
зайнятості (тимчасова робота, робота за терміновим трудовим договором, гнучкий графік);
регулювання робочого часу (неповний робочий день, допустимі обсяги наднормових робіт); перехід до
інших видів діяльності, поєднання професій; регулювання рівня освіти і професійної підготовки,
оволодіння новими професіями і технологіями.
Оскільки державні заходи адаптаційного механізму недостатні, працівники, позбавлені
традиційних джерел існування, самостійно почали шукати нові. Це, перш за все, розвиток
самозайнятості у сфері торгівлі і послуг, посилення зовнішньої і внутрішньої міграції, робота в
тіньовому секторі економіки. Відбуваються розвиток підприємництва, становлення нових стосунків і
взаємодії між господарюючими суб'єктами, між населенням і державою.
Світовою тенденцією є глобальні зміни, що зачіпають галузеву структуру зайнятості. У західних
країнах в умовах побудови постіндустріального суспільства відбувається перелив працівників з сфери
виробництва в сферу послуг при обмеженому числі зайнятих в сільському господарстві. В Україні
просліджується така ж тенденція, яку можна назвати прогресивною. Проте не можна забувати, що в
розвинених країнах цей процес протікав поступово впродовж довгого часу у міру змін в економіці і при
серйозній регулюючій ролі держави. В Україні перерозподіл сфер зайнятості був обумовлений кризою
соціально-економічної системи і мав стихійний характер. Крім того, зміни в структурі зайнятості
відбуваються під впливом змін в структурі попиту на робочу силу. З одного боку, під впливом НТП
виникають принципово нові сфери і види діяльності, в яких затребуваною стає кваліфікована робоча
сила (робітників і фахівців). З іншого боку – зростання робочих місць у сфері торгівлі і послуг викликає
попит на малокваліфіковану робочу силу. Проте останніми роками спостерігається також стійка
тенденція збільшення попиту, як на традиційні професії, так і на нові, пов'язані з впровадженням
роботодавцями сучасних технологій.
Набір ключових галузей економіки є специфічним для кожної країни. Можна відзначити, що
окрім сировинних галузей пріоритетними видами діяльності є оброблювальна промисловість,
машинобудування, транспорт, сільське господарство, будівництво й ін. Відбувається розвиток
наукоємких напрямів, проте прорив в цій сфері практично можливий тільки в середньо і
довгостроковій перспективі. В умовах наявності надлишку робочої сили і власної сировинної бази
легка і харчова промисловість можуть забезпечити у відносно короткий термін високу зайнятість
населення і при найменших суспільних витратах – максимальний споживчий ефект.
Висновки з проведеного дослідження. Трудовий потенціал, носієм якого є працівник, є
складним і багатостороннім утворенням, яке володіє кількісними і якісними характеристиками.
Ефективне відтворення трудового потенціалу потребує системної взаємоув’язки економічних,
соціальних, демографічних складових суспільного розвитку і наявності певної суми життєвих засобів,
достатньої для відновлення здатності працівників до праці відповідно до потреб виробництва.
Зниження активності впливу держави породжує стихійність відтворення і застосування
трудового потенціалу, збільшує його втрати. З цього виходить, що трудовий потенціал суспільства
може бути реалізований лише в умовах нормальної зайнятості, яка є індикатором результативності
економічних реформ. Ефективний розподіл трудового потенціалу по сферах і галузях економіки
повинен мати на меті досягнення оптимальної структури зайнятості, що забезпечує гідний рівень
життя населення;
Напрямами удосконалення відтворення психофізіологічної складової трудового потенціалу є:
збільшення народжуваності через зростання різноманітних виплат, покращення якості медичних
послуг, формування здорового способу життя, профілактика захворювань, впровадження і розвиток
системи медичного страхування і т. ін. Напрямами удосконалення відтворення освітньоінтелектуальної і виробничо-кваліфікаційної складових трудового потенціалу є: збільшення витрат на
загальну і спеціальну освіту; інвестиції у підготовку і перепідготовку кадрів на виробництві та
створення систем корпоративного навчання; витрати на проведення наукових досліджень в галузі
праці, розвиток нестандартних форм зайнятості шляхом надання пільг і гарантій підприємницької
діяльності, удосконалення організації та поліпшення умов праці і т. ін.
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Необхідним є створення і підтримка умов для безперервного поповнення ринку праці новими
працівниками замість вивільнених, враховуючи, що новий контингент працівників в кількісному і
якісному відношенні повинен відповідати пред'явленим ринком праці вимогам. Розширене відтворення
трудового потенціалу має забезпечувати збереження рівня життя не нижче межі бідності,
недопущення надмірного збільшення тривалості робочого дня і інтенсивності праці, дотримання
обґрунтованої диференціації трудових доходів найнятих робітників залежно від професійнокваліфікаційних, ділових і інших якостей. Розвиток соціальної інфраструктури, і головне – неухильне
виконання договірних зобов'язань працівниками і роботодавцями, формування між ними відносин на
принципах соціального партнерства, створить як атмосферу довіри, так і умови для ефективного
використання трудового потенціалу в економіці.
Врахування зазначених особливостей дозволить вирішити завдання умілого використання
наявного трудового потенціалу працівників і тих можливостей, які є в суспільстві.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В
УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Глобалізація як властива риса сучасної світової економіки вимагає
адаптації національного середовища до вимог світового співтовариства. Ступінь розвитку економіки
тієї чи іншої країни та характер економічного зростання все більшою мірою визначаються
запровадженням науково-технічних досягнень та інновацій. Отже, на сьогодні, інноваційний тип
економічного розвитку стає тим підґрунтям, що визначає економічну могутність країни та її місце у
міжнародному поділі праці. Відтак запровадження в Україні інвестиційно-інноваційної моделі
економічного зростання є об’єктивною необхідністю, альтернативою якій може стати занепад
національної економіки. Все це і обумовлює актуальність досліджень, пов’язаних з особливостями
розвитку інноваційної сфери.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми, що стосуються інноваційного типу
економічного розвитку завжди перебували в полі зору вчених-економістів, а саме Балабанової І.Т.,
Бузько І.Р., Гальчинського А.С., Гейця В.М., Євтушевського В.А., Мельник М.В., Пересади А.А. та ін.
Проте, не зважаючи на наявність значної кількості публікацій, присвячених дослідженню питань
розвитку інноваційної сфери України та на глибину даних досліджень, окремі проблемні аспекти
залишаються невирішеними і вимагають подальших наукових пошуків.
Постановка завдання. Метою даної статті є з’ясування сучасного стану розвитку інноваційної
сфери в Україні та розробка заходів економічної політики держави з метою активізації інноваційних
процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку інноваційної сфери в
Україні слід визнати таким, що не відповідає потребам економіки та рівневі розвитку інноваційних
процесів у промислово розвинених країнах. Продовжує зростати зношеність основних засобів та
виробничої інфраструктури, залишається низьким технологічний рівень виробництва, зумовлюючи
його високу енерго- та матеріаломісткість. Із загального обсягу капіталовкладень в економіку України
лише 10-15% спрямовується на фінансування інноваційних і науково-технічних процесів [3, с. 217].
В Україні прийнято цілу низку законів, що регулюють інвестиційну та інноваційну діяльність,
проте динаміка залучення інвестицій та впровадження інноваційних продуктів свідчить про відсутність
позитивного досвіду їх застосування.
Основними причинами такої складної ситуації в Україні є:
• відсутність дієвих засобів державної підтримки інноваційної сфери;
• скорочення реальних обсягів фінансування науково-технічного комплексу;
• спрямування суб’єктів господарювання на товарно-продуктові, а не на ресурсні та технікотехнологічні нововведення;
• недооцінка ролі людських ресурсів;
• зниження платоспроможного попиту населення і відповідно “вузькість” ринків;
• низький рівень рентабельності підприємств;
• висока частка збитковості суб’єктів господарювання;
• нерозвиненість інституційних інвесторів;
• збільшення обсягів інтелектуальної міграції тощо.
З метою здійснення оцінки стану інноваційної діяльності в Україні, перш за все, проаналізуємо
результативність функціонування вітчизняних промислових підприємств, що впроваджували інновації
(рис. 1, табл. 1).
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1

Складено автором за [4]

Рис. 1. Частка вітчизняних промислових підприємств, що впроваджували інновації
у 2000-2010 рр., %1

Як видно з рис.1 частка інноваційно-активних підприємств у загальній їх кількості протягом
аналізованого періоду була незначною та не характеризувалася стійкою тенденцією до зростання.
Якщо у 2000 році вона становила 14,8 %, то у 2006 р. – 10 % , у 2007 році збільшилася до 11,5 %, у
2009 році знизилась до 10,7 %, досягнувши у 2010 році рівня 2007 року. Така нестійка тенденція
пояснюється тим, що початковими редакціями деяких законів України (зокрема, Закону України “Про
податок на додану вартість”, Закону України “Про інвестиційну діяльність”, Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств”) були передбачені значні пільги, спрямовані на стимулювання
інноваційної діяльності підприємств. Проте, починаючи з 2003 року, дія цих пільг була тимчасово
призупинена Законами України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік. У 2005 році
положення про пільги щодо оподаткування вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку,
технологічних парків у своїй більшості були вилучені.
Варто зауважити, що більшість показників впровадження інновацій у розрізі їх видів у 2006 році
відносно попереднього суттєво знизилися, що пов’язано із відміною цілого ряду пільг, котрі були
передбачені для інноваційних підприємств (табл. 1). Так, кількість впроваджених нових технологічних
процесів зменшилася на 663 одиниці або на 58 %, кількість інноваційних видів продукції – на 744
найменування або на 63 %.
Таблиця 1
Види інновацій, що впроваджувалися вітчизняними промисловими підприємствами
у 2005-2010 рр.
Рік
Вид інновацій
Впроваджено нових технологічних
процесів, од.
у т. ч.
маловідходні, ресурсозберігаючі
Освоєно виробництво інноваційних
видів продукції, найменувань, з них
нові види техніки
Частка реалізованої інноваційної
продукції в загальному обсязі
промислової, %
1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1808

1145

1419

1647

1893

2043

690

424

634

680

753

479

3152

2408

2526

2446

2685

2408

657

786

881

758

641

663

6,5

6,7

6,7

5,9

4,8

3,8

Складено автором за [4]

Протягом 2006-2009 років спостерігається стійка позитивна динаміка аналізованих показників,
окрім освоєння нових видів техніки, спад за якими у 2009 порівняно 2008 роком склав 15%. Однією з
причин скорочення впровадження нових видів техніки, нових технологій є вичерпання наукового
заділу, який не поповнюється через занепад прикладної та галузевої науки. Збільшуються обсяги
інтелектуальної еміграції. Щорічно з України емігрує 36 докторів і 105 кандидатів наук. Частка робіт
виконана вітчизняними науковцями
на замовлення зарубіжних фірм внаслідок зниження попиту
вітчизняної сфери матеріального виробництва зросла з 11 до 21 % [6, с. 9].
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Щодо частки реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, то слід відзначити, що вона є незначною. У 2008 році даний показник становив 5,9 %, у
2009 – 4,8 %, а у 2010 – лише 3,8%. Як бачимо, відзначається зниження частки інноваційної продукції
у 2010 році порівняно з 2007 роком, яке склало 2,9%. За даними міжнародних фінансових організацій,
Україна належить до країн із дуже низьким рівнем високотехнологічної продукції в експорті (5%), тоді
як у середньому цей показник у світі досягає 21% (Філіппіни 65, США 32, Ірландія 41, Росія 13%) [2, с.
40].
Аналіз структури фінансових ресурсів вітчизняних промислових підприємств інноваційного
характеру протягом 2005-2010 років дозволяє констатувати, що абсолютна величина інноваційних
витрат з 2005 до 2008 року мала тенденцію до зростання (табл. 2).
У 2009 році у зв’язку з фінансовою кризою ця величина різко зменшилася – на 4044,3 млн. грн.
або більше ніж на третину. Загалом за 2005-2010 роки загальна сума витрат на реалізацію інновацій
зросла більше ніж у 1,5 разу. На перший погляд представлені дані відбивають позитивні тенденції,
проте, якщо порівняти розмір інноваційних витрат промислових підприємств із розміром їх
операційних витрат, то останні у 2010 році були більшими аж у 128 разів [4].
Аналіз структури інноваційних витрат у 2010 році показує, що найбільшу частку серед витрат
інноваційного характеру склали витрати на придбання машин та обладнання, пов’язаних з
упровадженням інновацій (62,7%), друге місце посідають інші витрати (23,1%), третє – витрати на
дослідження та розробки (12,4%). Витрати на придбання нових технологій складають лише 1,8% від
загальної суми витрат на реалізацію інновацій.
Таблиця 2
Структура фінансових ресурсів вітчизняних промислових підприємств, інвестованих у
інноваційну діяльність у 2005-2010 рр.
Рік
Вид витрат
Загальна сума витрат на
реалізацію інновацій, млн. грн.
у % до загальної суми
у т.ч. за напрямами
ü дослідження та розробки, млн.
грн.
у % до загальної суми витрат
ü придбання нових технологій,
млн. грн.
у % до загальної суми витрат
ü підготовка виробництва до
впровадження інновацій, млн. грн.
у % до загальної суми витрат
ü придбання
машин
та
обладнання
пов'язані
з
упровадженням інновацій, млн.
грн.
у % до загальної суми витрат
ü інші витрати
у % до загальної суми витрат
1
Складено автором за [4]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5751,6

6160,0

10850,9

11994,2

7949,9

8045,5

100

100

100

100

100

100

612,3

992,9

986,5

1243,6

846,7

996,4

10,6

16,1

9,1

10,4

10,7

12,4

243,4

159,5

328,4

421,8

115,9

141,6

4,2

2,6

3,0

3,5

1,5

1,8

991,7

954,7

–

–

–

–

17,2

15,5

_

_

_

_

3149,6

3489,2

7471,1

7664,8

4974,7

5051,7

54,8
754,6
13,2

56,6
563,7
9,2

68,9
2064,9
19,0

63,9
2664,0
22,2

62,5
2012,6
25,3

62,7
1855,8
23,1

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності протягом 2005 – 2010 років були
власні кошти суб’єктів господарювання (рис. 2). Так, у 2009 році на реалізацію інноваційних проектів
вітчизняними промисловими підприємствами було спрямовано 5169,4 млн. грн., що на 2094,6 млн.
грн. менше ніж у 2008 році у зв’язку з фінансовою кризою.
Як бачимо з рис. 2, частка коштів, що виділяється з державного та місцевого бюджетів на
інноваційну діяльність протягом аналізованого періоду була незначною і коливалася в діапазоні 0,5 –
2,8%. У 2010 році вона склала 1,1% загального обсягу грошових коштів, спрямованих на фінансування
інноваційної діяльності підприємств.
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1

Рис. 2. Структура фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні
у 2005-2010 рр., %1
Складено автором за [1, с. 31]

Недостатній рівень фінансування державою науково-технічної сфери призвів до зниження
частки обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт вартості ВВП у 2004 – 2010 роках. У
2010 році дана частка в Україні наблизилась до рівня видатків СРСР початку 50-х років та склала 0,9%
[4]. Зокрема, у 1950 році наукоємність ВВП в СРСР дорівнювала 0,99% [5, с. 30]. Такий обсяг
бюджетних асигнувань на науку обумовлює загрозу втрати Україною можливостей розвивати свою
економіку на інноваційних засадах. Особливо небезпечний такий рівень науково-технічної діяльності у
контексті інтеграції української економіки у європейський простір. Тим більше, що Концепцією науковотехнологічного та інноваційного розвитку України, прийнятою Верховною Радою України ще у 1999
році передбачалося довести мінімальний обсяг бюджетних асигнувань на науку у 2000 році до 1,7%
ВВП, у 2003 – до 2,5% [5, с. 32].
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищевикладене, варто зауважити, що
інноваційна діяльність в Україні хоча і характеризується деякими позитивними абсолютними
показниками, проте розвивається досить повільними темпами. Досі в країні практично не створено
сприятливих умов для її здійснення. Практичне впровадження інвестиційно-інноваційної моделі
економічного зростання вимагає здійснення наступних заходів державної політики:
• застосування різних моделей інноваційного розвитку залежно від специфіки сфери економічної
діяльності;
• поліпшення інвестиційного клімату в Україні за допомогою стимулювання інвестиційних
процесів (звільнення від оподаткування інвестиційних витрат);
• визначення критеріїв віднесення підприємств до інноваційних з метою запобігання зловживань
пільгами;
• запровадження монетарних важелів стимулювання інновацій (застосування методики
часткової компенсації відсотків, сплачуваних підприємствами за кредити на потреби інноваційного
розвитку);
• контроль за обсягами еміграції наукових кадрів, які отримали освіту за кошти державного
бюджету;
• введення жорсткого контролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів;
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• впорядкування існуючого законодавства, що регулює інноваційну діяльність, з метою його
поліпшення для стимулювання цієї діяльності.
Отже, необхідним є посилення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Лише
за умови технологічного переоснащення і розвитку наукоємних галузей виробництва Україна зможе
забезпечити бездефіцитний бюджет, досягти стабільних темпів економічного зростання та стати
повноправним членом Європейського співтовариства.
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Анотація
Охарактеризовано сучасний стан впровадження інновацій в Україні. Визначено основні
проблеми розвитку інноваційної сфери та окреслено шляхи їх подолання.
Ключові слова: інноваційна сфера, інноваційно-активні підприємства, види інновацій,
інноваційна продукція.
Аннотация
Дано характеристику современного состояния внедрения инноваций в Украине. Определено
основные проблемы развития инновационной сферы и очерчены пути их преодоления.
Ключевые слова: инновационная сфера, инновационно-активные предприятия, виды
инноваций, инновационная продукция
Anotation
The current state of introduction of innovations in Ukraine is carried out the characteristic. The basic
problems of development of innovative sphere are defined and ways of their overcoming are outlined.
Key words: Innovative sphere, innovatively active enterprises, kinds of innovations, innovative
production.
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ФОРМИ ПРОЯВУ ДЕВІАНТНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Постановка проблеми. На фоні домінантного значення здоров’я населення для забезпечення
реалізації стратегії побудови соціальної держави, соціально-демографічної політики, гарантування
національної безпеки тощо, розв’язання проблеми здоров’я дітей та молоді є надзвичайно
актуальним. Це є першочерговим завданням нашої країни, адже основною проблемою насьогодні
залишається девіантна поведінка підростаючого покоління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорії формування девіації викладені у працях
таких вчених, як Г.Беккер, Ю.Волков, Е.Гофман, В.Добреньков, Е.Дюркгейм, Е.Ериксон, О.Змановська,
Р.Мертон, Ф.Ніцше, Н.Смелзер, З.Фрейд та ін.
Суттєвий внесок у дослідження проблеми здоров’я населення було зроблено вітчизняними
вченими, зокрема Б.Білобровим, Ю.Вороненко, О.Голяченко, О.Грішновою, Л.Красніковою, І.Курило,
Е.Лібановою, О.Макаровою, C.Пирожковим, Н.Рингач, А.Сердюк, В.Стешенко, В.Таралло та ін.
Аналізу стану дитячого здоров’я присвячені праці Л.Засипки [1], Т.Кульчицької [2], Р.Мойсеєнко [3].
Проте поява песимістичних тенденцій до погіршення стану здоров’я дітей і молоді на фоні невтішних
прогнозів ООН щодо чисельності населення нашої країни, посилення девіації зумовлюють
необхідність подальших досліджень в цьому напрямку.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності поняття «девіантна
соціалізація», проведення аналізу форм девіантної соціалізації молоді та наслідків протікання цього
процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. В широкому змісті слова «соціалізація» – це
процес засвоєння і подальшого розвитку індивідом соціально-культурного досвіду, тобто трудових
навичок, знань, норм, цінностей, традицій, що накопичувалися і передавалися від покоління до
покоління, а також процес введення індивіда в систему суспільних відношень і формування у нього
соціальних якостей. При цьому передавання усвідомленого досвіду, навчання різним формам і
способам діяльності здійснюються через виховання і вплив зовнішнього середовища [4, с. 441.]. Тобто
соціалізація – це і засвоєння соціального досвіду, і його «перерозподіл» та «адаптація» від найвищого
суспільного рівня до рівня особистісних установок, орієнтацій [5, c. 193].
Беручи до уваги те, що поняття «девіація» тлумачиться в найширшому розумінні слова як
«відхилення» [6, с. 278], то девіантна соціалізація трактується нами як соціально небезпечне
відхилення соціалізації від перебігу такого процесу, який вважається нормальним чи соціально
прийнятним. Тобто, маються на увазі такі форми поведінки, які базуються на деструктивній, відносно
цивілізаційних завдань розвитку суспільства, культурі та суперечать морально-цивілізаційним
цінностям. Не можна не погодитися з дослідниками, які вважають, що соціальне самовизначення
детермінує особливості поєднання життєвих цілей індивіда, соціальної групи із суспільними
потребами.
Розвинуте соціальне самовизначення є усвідомленням особою соціальних позицій, які вона
займає в різних спільнотах, - складових елементах соціальної структури, а також усвідомленням нею
шляхів і перспектив подальшого соціального просування, зумовленого зростанням її фахового і
загального культурного потенціалу, об'єктивними можливостями для його реалізації [7, с. 493.].
Оскільки найрізноманітніші аспекти соціального самовизначення тісно взаємозв’язані із системою
орієнтацій, що реалізуються потім у виборі професії, здобутті певного рівня освіти та кваліфікації,
забезпечення того чи іншого місця праці й проживання та ін., то девіантне соціальне самовизначення
пов’язане, в першу чергу, з девіаціями у орієнтаціях. В результаті цього окрема людина чи група
людей є орієнтованими на девіантні соціальні позиції, що в кінцевому рахунку може стати суттєвою
загрозою існуванню цілого суспільства.
Найбільшого впливу суспільства зазнають діти та молодь, адже вони мають ще не достатньо
сформований світогляд і не в змозі об’єктивно оцінити та відокремити моральне та аморальне, тому
досить легко піддаються негативному впливу оточення, звідси і прояви аморальної поведінки.
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Основними формами прояву девіантної поведінки молоді є алкоголізм, наркоманія, злочинність.
Як свідчать статистичні дані, кожен четвертий українець, який страждає від алкоголізму, є особою у
віці до 35 років [8]. Так, на початку 2011 року на диспансерному обліку з діагнозом хронічний
алкоголізм і «біла гарячка» (гострі алкогольні психози) перебувало трохи більше 600 тисяч осіб,
чверть з яких складають молоді люди.
Як зазначає заввідділом профілактики та лікування наркоманії Інституту неврології, психіатрії та
наркології Академії медичних наук України Ігор Лінський, серед дітей до 17 років всього 39 осіб
перебувають на обліку як хронічні алкоголіки, а молодих людей у віці від 15 до 35 років – 136476 осіб.
3034 тисячі осіб серед підлітків і дітей від 0 до 17 років так отруїлися, що потрапили на прийом до
лікаря [8].
За останніми соціологічними опитуваннями, 76% підлітків (віком від 14 до 16 років) мають досвід
вживання слабоалкогольних напоїв, найпопулярнішим з яких є пиво. За неофіційними даними, пивних
алкоголіків серед загальної кількості хворих у деяких областях налічується третина, а в деяких навіть
половина. За результатами досліджень, 22% школярів і студентів середніх та вищих навчальних
закладів вживають спиртні напої практично щодня, або щонайменше кілька разів на тиждень, і в
першу чергу це стосується пива та слабоалкогольних напоїв. Загалом останніми роками пивний
алкоголізм в нашій країні різко зріс, що не може не викликати занепокоєння, адже він зумовлює грубі
порушення діяльності мозку і ендокринних органів; у жінок, як правило, настає безпліддя, а в чоловіків
призводить до імпотенції.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, три роки тому Україна стала лідером зпоміж 41 країни світу за кількістю підлітків, які регулярно вживають алкоголь, - 40 % дітей.
Катастрофічною реалією життя українського суспільства стала дитяча безпритульність,
масштаби якої зростають великими темпами. Так, за інформацією Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту, протягом І кварталу 2010 року служби у справах дітей разом із підрозділами
кримінальної міліції у справах дітей під час рейдів щодо запобігання дитячій бездоглядності та
безпритульності виявили 5318 безпритульних дітей. За оцінками різних експертів, кількість
безпритульних дітей становить близько 40 тисяч [9].
Загальновідомо, що переважна більшість безпритульних дітей вживають алкогольні напої,
наркотичні речовини та стають жертвами сексуального насилля. Життя і здоров’я таких дітей постійно
перебуває під загрозою, а збільшення їх чисельності становить певну небезпеку для суспільства, адже
вони найбільшою мірою зорієнтовані на девіантну поведінку.
За дослідженнями соціологів, головними причинами поширення явища дитячої безпритульності
й бездоглядності, як правило, стають загальнодержавні фактори (недосконала державна соціальна
політика щодо захисту й підтримки сімей із дітьми, бідність населення), з яких випливають
внутрішньосімейні: алкоголізм та наркоманія в родинах, поширення агресії відносно дітей,
налаштування їх на девіантну поведінку з метою отримання доходу (жебракування, крадіжки,
проституція).
Крім того, першопричинами цієї проблеми є інститут родини, низький рівень морального і
духовного розвитку батьків, культури народження і виховання батьків, а в подальшому – і дітей в цих
сім’ях. Тож питання дитячої безпритульності слід розглядати через призму внутрішньосімейних
відносин, які формуються під впливом загальнодержавних факторів.
У нашій державі діє певна система соціального захисту і підтримки безпритульних дітей,
зокрема вирішенням цієї проблеми займається низка державних і благодійних організацій, однак
вирішуються вони на недостатньому рівні, про що свідчить зростаюча кількість бездомних дітей.
Висновки з проведеного дослідження. Серйозною державною проблемою є пошук
ефективних методів зменшення і попередження в майбутньому алкоголізму та наркоманії,
безпритульності серед молоді, що потребує посиленої уваги медиків, педагогів, психологів,
представників ряду відомств та влади. Для вирішення цього питання також необхідно залучати
представників громадських організацій, благодійні фонди, які могли б надавати фінансову та
матеріальну допомогу. Крім того, слід приділяти значну увагу соціальному, матеріальному,
моральному становищу сучасної сім’ї, заохочувати до здорового способу життя, створення
повноцінної родини, яка свідомо та відповідально ставитиметься до питання народження і виховання
дитини. Це, в свою чергу, сприятиме зниженню проявів девіантної поведінки у молоді, масштаби якої
сьогодні становлять загрозу існуванню української нації.
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Статтю присвячено питанням дослідження форм прояву девіантної поведінки молоді на
сучасному етапі розвитку українського суспільства. Розкрито сутність поняття «девіантна
соціалізація» та проаналізовано наслідки протікання цього процесу.
Ключові слова: молодь, девіація, девіантна поведінка, девіантна соціалізація, алкоголізм,
безпритульність.
Аннотация
Статья посвящена вопросам исследования форм проявления девиантного поведения
молодежи на современном этапе развития украинского общества. Раскрыта сущность понятия
«девиантное
социализация»
и
проанализированы
последствия
протекания
этого
процесса.Ключевые слова: молодежь, девиация, девиантное поведение, девиантная
социализация, алкоголизм, беспризорность.
Annotation
This article is devoted to the study of manifestations of deviant behavior of youth at the present stage
of development of Ukrainian society. The essence the concept of "deviant socialization" and analyzed the
effects of leakage of the process.
Key words: young people, deviation, deviation conduct, deviation socialization, alcoholism,
homelessness.

УДК 346.7:37.014.5

Шевчук А.В.,
к.е.н., докторант
Інститут регіональних досліджень НАН України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПОЛЕ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ
ПРОЦЕСІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Нормативно-правове регулювання традиційно залишається
надзвичайно важливим та пріоритетним методом державного управління різних сфер людської
діяльності. Регулювання освітніх процесів правовими методами (з прямим та опосередкованим
впливом) – надзвичайно складний процес, що вимагає ґрунтовних теоретико-методологічних
напрацювань, врахування зарубіжного досвіду та чіткого окреслення цільової направленості
очікуваних результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми нормативно-правового поля реалізації
освітніх процесів досліджуються у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема:
О.Власюка, І.Гнибіденка, О.Грішнової, Т.Драгунової, Е.Лібанової, О.Малиновської, О.Піскуна,
С.Пирожкова, О.Позняка, І.Прибиткової, М.Романюка, О.Хомри, П. Скотта, Дж. Кнайта, Р. Патора,
В. Бергсдорфа та ін. Проте стрімкий розвиток нових видів освітніх послуг та постійна необхідність
перекваліфікації робочої сили актуалізують необхідність подальших досліджень у цьому напрямку.
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Постановка завдання. Мета даної публікації – дослідити нормативно-правове регулювання
освіти в умовах трансформації освітнього процесу та становлення інформаційного суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нормативно-правове поле реалізації освітніх
процесів в Україні формують нормативно-правові документи, прийняті на різних управлінських рівнях,
що регламентують відносини в освітній сфері, відповідають національним інтересам та нормам
міжнародного права.
Відповідно до рівня прийняття того чи іншого документу, його розробником можуть виступати
визначені інституції – державні та недержавні. Державні інституції здебільшого здійснюються
організаційне й ресурсне (фінансове, матеріально-технічне) забезпечення затвердження та
впровадження нормативно-правових документів, а недержавні структури (громадські організації,
освітні та наукові заклади, суб’єкти підприємницької діяльності, окремі фізичні особи) через різні
форми соціального партнерства можуть вносити конструктивні пропозиції щодо різних аспектів
нормативно-правового регулювання освітньої сфери. Особливу увагу хочемо звернути, що на
загальнодержавному рівні такими розробниками також можуть бути міністерства, яким підпорядковані
заклади освіти, зокрема це:
- Міністерство внутрішніх справ України;
- Міністерство аграрної політики та продовольства України;
- Міністерство культури України;
- Міністерство фінансів України;
- Міністерство охорони здоров’я України та інші.
Нажаль, якісні характеристики вітчизняного законодавства щодо регулювання освітніх процесів
традиційно викликають величезну кількість проблемних питань. Насамперед, проблеми виникають на
стику необхідності конвергенції положень нормативно-правових документів з положеннями документів
Європейського Співтовариства, а також стосовно ефективності їх впровадження.
Другий проблемний момент стосується здебільшого програм з цільовим фінансуванням.
Нажаль, в Україні вже нормою стало прийняття відповідної програми, у тому числі в освітній сфері, з
недотриманням її положень в частині фінансування. Більше того, якщо програма фінансується понад
50%, то це вже вважається успішним впровадженням.
Очевидно, що за такого стану справ потрібно чітко окреслити пріоритетні заходи в сфері
нормативно-правового регулювання освітніх процесів з врахуванням сучасних трансформацій в
умовах розвитку інформаційного суспільства. Для цього спочатку проведемо огляд чинних
нормативно-правових документів, згрупувавши їх для конкретизації аналізу за окремими групами, а
також розглянемо низку важливих положень, зокрема щодо процесу розроблення, затвердження та
впровадження документів, що дасть нам можливість окреслити пріоритети вдосконалення у
вітчизняному законодавстві.
Стратегічним завданням нормативно-правового поля реалізації освітніх процесів в Україні
повинно бути створення оптимальних умов реалізації інтелектуально-трудового потенціалу нації.
Виклики сьогодення стимулюють новітні підходи щодо конкретизації концептуальних засад
нормативно-правового регулювання освітніх процесів в Україні. Це наглядно відображено в табл. 1, де
чітко простежується відмінність підходів за різними напрямками управління освітою в попередніх
умовах індустріального суспільства (більшість з них досі мають місце в українських реаліях) та
сучасних умовах становлення і розвитку інформаційного суспільства.
Як вже зазначалось вище, якісні характеристики вітчизняного законодавства регулювання
освітніх процесів в Україні бажають бути значно кращими. Більшість проблем, що призводять до
такого стану справ, розпочинаються з моменту розроблення документу. Огляд представлених на
розгляд проектів у Верховну Раду України щодо регулювання освітніх процесів демонструє, що
більшість з них носять суто політичний характер, відзначаються лобістським спрямуванням на ту чи
іншу політичну силу, в зв’язку з чим у подальшому спостерігаємо низьку частку затвердження
законопроектів.
Вважаємо, що механізм розроблення, прийняття та впровадження в дію якісного нормативноправового документу в освітній сфері повинен відбуватись за схемою, що передбачає етапи
розроблення, попереднього розгляду, затвердження, впровадження, моніторингу виконання та оцінки
результатів, кожен з яких включає величезний спектр дій, що призводить до досить ресурсозатратного
процесу.
Освітня сфера є досить комплексною за глибиною та охопленням різних напрямків освітньої
діяльності, тому нормативно-правове поле реалізації освітніх процесів включає регулювання не лише
освіти, але й дотичних сфер людської діяльності. Тому в огляді нормативно-правового законодавства
освітніх процесів доцільно розділяти законодавство загальної дії та законодавство спеціальної дії.
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Таблиця 1
Освітня сфера в інформаційному суспільстві та основні напрямки впливу на неї
Ознака в освітній
сфері

Індустріальне
Інформаційне
суспільство
суспільство
Узагальнені прояви

Основні напрямки впливу держави

Стратегічне
значення освіти

Отримання
базових знань
для
трудової
діяльності

Отримання не обхідних
знань
для
реалізації
особистісного потенціалу з
перспективою професійного зростання

Освітній процес

Майже завжди
обмежений

Майже
завжди
безперервний

Доступність освіти

Обмежена

На високому рівні

Методи навчання

Традиційні
з
спрямуванням
на дисципліну
та
несуперечливіс
ть

Новітні
особистісним
підходом,
використанням
комп’ютерних
технологій

Методи оцінювання

Стандартні
згідно
усталених
методик

Гнучкі з врахуванням
особистісних
характеристик

Умови навчання

Базово
необхідні
(задовільні)

Сприятливі
необхідним
матеріальнотехнічним
забезпеченням

Повага, страх

Взаємоповага,
рівність

Повага, страх

Взаємоповага,
рівність

Домінанти у
стосунках «батькидитина»
Домінанти у стосунках «виховательвихованець»,
«вчитель-учень»,
«викладач-студент»

з

з

Нормативно-правове
регламентування
пріоритетів
розвитку
держави
(економічного,
демографічного,
інтелектуального
тощо),
створення
сприятливих умов навчання
Нормативно-правове
регламентування
можливості
безперервної
освіти.
Матеріально-технічне забезпечення такого
процесу
Нормативно-правове
регламентування
права людини на навчання, у тому числі
на здобуття вищої освіти за рахунок коштів
держави та іншого пільгового сприяння.
Контроль за недопущенням відмови в
прийнятті в освітні установи, якщо це не
передбачено законодавством
Нормативно-правове
регламентування
використання визначеного інструментарію
в
навчальному
процесі.
Ресурсне
(фінансове,
матеріально-технічне)
забезпечення
впровадження
новітніх
методик
навчання.
Кримінальна
відповідальність
за
порушення
у
навчальному процесі
Нормативно-правове
регламентування
критеріїв оцінювання знань. Ресурсне
(фінансове,
матеріально-технічне)
забезпечення
використання
автоматизованих
пристроїв,
що
залучаються до контролю (виміру) знань
Нормативно-правове
регламентування
базових умов навчання, ліцензування,
стандартизація, акредитація. Ресурсне
(фінансове,
матеріально-технічне)
забезпечення, сприяння покращенню умов
навчання
Нормативно-правове
регламентування
взаємовідносин через ювенально-правові
положення
Нормативно-правове
регламентування
взаємовідносин.
Кримінальна
відповідальність за порушення

Законодавство загальної дії детермінує загальні освітні процеси, виходячи з потенціалу
держави, яку формують демографічна, економічна, природна, інтелектуальна, духовно-культурна,
інноваційна та інші складові. Сюди включаємо такі важливі нормативно-правові документи, як:
1) Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР [1];
2) Кодекс законів про працю України, затверджений Законом УРСР від 10.12.1971 року [2];
3) Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового
потенціалу України на період до 2017 року від 22.07.2009 року №851-р;
4) Загальнодержавні стратегії: Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року від
24.06.2006 року №879 [3]; Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом
європейської інтеграції» на 2004-2015 роки від 28.04.2004 року №493/2004 [4]; Державна стратегія
регіонального розвитку до 2015 року від 21.07.2006 року №1001; Стратегія національної безпеки
України від 12.02.2007 року №105/2007; Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу від
11.06.1998 року №615/98;
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5) Загальнодержавні програми (у тому числі з цільовим фінансуванням): Програма економічних
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава» [5]; Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки від
28.01.2009 року №41 [6]; Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» від
01.09.1998 року №963а/98 [7];
6) Закони загальнодержавного рівня, що регламентують відносини в інформаційному просторі:
Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року №2657-XII; Закон України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 року №1977-XII; Закон України «Про науково-технічну
інформацію» від 25.06.1993 року №3322-XII.
Більш детально хочемо зупинитись на положеннях Конституції України, що стосуються освітньої
сфери. Конституція України – основний закон країни, що закладає концептуальні підходи в управлінні
освітою, а її положення лягають в основу всіх нормативно-правових документів, які регламентують
освітні процеси в Україні. Положення Конституції України, що прямо стосуються освітньої сфери (є ще
такі, що безпосередньо впливають через регламентування інтелектуальної, трудової діяльності, щодо
найвищої цінності людини тощо) та їх тлумачення в умовах розвитку інформаційного суспільства
вказано в табл. 2.
Таблиця 2
Положення Конституції України, що регламентують освітні процеси*
№
з/п
1

Положення
Стаття 53. Кожен має право на освіту

1.1

Повна загальна середня освіта є обов’язковою

1.2

Держава забезпечує: доступність і безоплатність
дошкільної,
повної
загальної
середньої,
професійно-технічної, вищої освіти в державних і
комунальних навчальних закладах; розвиток
дошкільної,
повної
загальної
середньої,
позашкільної,
професійно-технічної,
вищої
і
післядипломної освіти, різних форм навчання;
надання державних стипендій та пільг учням і
студентам

1.3

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу
освіту в державних і комунальних навчальних
закладах на конкурсній основі

1.4

2

3

4

Громадянам, які належать до національних
меншин, відповідно до закону гарантується право
на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної
мови у державних і комунальних навчальних
закладах або через національні культурні
товариства
Стаття 24. Рівність прав жінки і чоловіка
забезпечується: наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і
культурній діяльності, у здобутті освіти і
професійній підготовці, у праці та винагороді за неї
Стаття 92.
Виключно законами
України
визначаються: основи соціального захисту, форми
і
види
пенсійного
забезпечення;
засади
регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї,
охорони дитинства, материнства, батьківства;
виховання, освіти, культури і охорони здоров’я;
екологічної безпеки
Стаття 116. Кабінет Міністрів України забезпечує
проведення фінансової, цінової, інвестиційної та
податкової політики, політики у сферах праці й
зайнятості населення, соціального захисту, освіти,
науки і культури, охорони природи, екологічної
безпеки і природокористування

Тлумачення з врахуванням викликів інформаційного
суспільства
Це основоположна стаття, яка базово детермінує
можливість
людини
навчання,
розвитку,
реалізації
особистісного інтелектуального потенціалу
Особа без повної загальної середньої освіти не може бути
конкурентоспроможною в умовах розвитку економіки знань,
коли інтелектуальна складова трудового потенціалу стає
домінантною
Держава повинна створювати сприятливі умови для
поетапного здобуття освіти її громадян з метою
продукування нової генерації інтелектуальної еліти,
висококваліфікованих спеціалістів та робітничих кадрів
відповідно до потреб регіональних ринків праці. Для цього
забезпечується доступ до необхідної для здобуття знань
інформації, базова матеріальна особистісна захищеність
Держава повинна створити рівні умови для здобуття якісної
вищої освіти для всіх соціальних груп населення незалежно
від їх матеріального рівня, а ґрунтуючись на рівні
особистісних інтелектуальних здібностей
Держава повинна нівелювати прояви дискримінації прав
національних меншин щодо навчання рідною мовою з
дотриманням мовних пріоритетів національного характеру,
формувати в глобальному просторі імідж країни з рівними та
достатніми умовами для саморозвитку особистості
незалежно від громадянства
Жінки мають такі ж самі можливості формування та
реалізації особистісного інтелектуального потенціалу, як і
чоловіки, а також можуть виступати генераторами ідей, що
спрямовані на подальший поступ людства
Значення освітніх процесів для соціально-економічного
розвитку країни в умовах переходу до інформаційного
суспільства обумовлює регламентування відносин освітньої
сфери базового спрямування виключно законодавством
найвищого рівня
Значення освітніх процесів для соціально-економічного
розвитку країни в умовах переходу до інформаційного
суспільства
обумовлює
необхідність
управління
відносинами освітньої сфери найвищим державним органом
виконавчої влади

1

* Складено автором на основі джерела: [ ]
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У сучасних умовах політико-економічних реформ особливого стратегічного значення набуває
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава», яка одним з напрямків підвищення стандартів життя передбачає
реформу систему освіти [5].
Законодавство спеціальної дії передбачає більш прямий вплив на освітні процеси та включає в
себе комплекс нормативно-правових документів різних управлінських рівнів. Законодавство
спеціальної дії систематизуємо за групами:
І. Законодавство загальнодержавного рівня;
ІІ. Законодавство регіонального рівня;
ІІІ. Законодавство міжнародного рівня (міжнародні нормативно-правові документи, ратифіковані
Україною).
Законодавство загальнодержавного рівня включає:
- нормативно-правові документи базового спрямування – основоположні, домінантні до
виконання документи, що передбачають регулювання освіти на різних етапах її здобуття. Сюди
належать:
− Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року №1060-XII;
− Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-III;
− Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року №651-XIV;
− Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року №1841-III;
− Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 року №103/98-ВР;
− Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 року №2984-III;
- нормативно-правові документи, що регламентують конкретні заходи державної освітньої
політики.
Очевидно, що перелічити всі нормативно-правові документи загальнодержавного рівня в розрізі
вказаних груп неможливо з точки зору об’ємності матеріалу, проте наведені їх приклади підкреслюють
комплексність нормативно-правового регулювання освітніх процесів в Україні та, як наслідок,
складність контролю за різновекторністю їх проявів.
Щодо законодавства регіонального рівня регулювання освітніх процесів в Україні, то тут слід
відзначити, що місцеві органи державної влади (територіальні органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування) володіють визначеними компетенціями прийняття рішень, спрямованих на
розвиток інтелектуально-освітнього простору регіону та міжрегіонального співробітництва в сфері
освіти. Нормативно-правове поле реалізації освітніх процесів на регіональному рівні в Україні повинне
відповідати Державній Стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, обласним стратегіям
розвитку, загальнодержавним пріоритетам та положенням законодавства, що регламентує владні
повноваження регіонів на загальнодержавному рівні (Закони України «Про стимулювання розвитку
регіонів» від 8 вересня 2005 року №2850-IV, «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року
№280/97-ВР, «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року №586-XIV). Групу
нормативно-правових документів регіонального рівня формують:
- регіональні програми, затверджені рішеннями сесій обласних рад;
- інструкції, положення, накази місцевих органів державної влади, що володіють компетенціями
регулювання в сфері освіти;
- угоди про співробітництво з освітніми, науковими структурами;
- угоди про міжрегіональне співробітництво в сфері освіти;
- накази на преміювання в освітній сфері.
Окрему увагу хочемо звернути на законодавство міжнародного рівня, яке формують міжнародні
нормативно-правові документи, що ратифіковані Україною. До цієї групи відносимо наступні важливі
документи:
− Спільну декларацію міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти»
(Болонья, 19.06.1999 року) від 19.06.1999 року;
− Рекомендацію Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення Європейської
кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життя» від 23.04.2008 року
№2008/C111/01;
− Комюніке Конференції Міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти
«Загальноєвропейський простір вищої освіти – Досягнення цілей» (Берген, 19-20.05.2005 року) від
20.05.2005 року;
− Комюніке конференції міністрів вищої освіти Європи (Берлін, 19.09.2003 року) від 19.09.2003
року [8] та інші.
При дослідженні трансформації освіти в умовах побудови інформаційного суспільства також
важливо враховувати положення нормативно-правових документів, що регламентують цей важливий
етап еволюційного розвитку людства та економічних відносин. Тут найбільш важливими
законодавчими актами загальнодержавного рівня виступають:
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− Доктрина інформаційної безпеки України, затверджена Указом Президента України від
8.07.2009 року №514/2009;
− Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки» від 09.01.2007 року №537-V;
− Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства (Окінава, 22.07.2000 року).
Отже, складність та об’ємність нормативно-правового поля реалізації освітніх процесів в Україні
ще раз підкреслює необхідність використання особливих підходів до управління сферою освіти, що
підсилюється її значенням для розвитку інтелектуально-трудового потенціалу країни. Аналіз
документів нормативно-правового регулювання освіти в Україні за різними управлінськими рівнями
дав змогу нам окреслити основні проблемні напрямки дії таких документів та визначити пріоритетні
заходи з удосконалення вітчизняного законодавства. Традиційно у наукових дослідженнях вітчизняних
вчених, в якій б галузі знань вони не здійснювались, питання недосконалості нормативно-правового
регулювання посідає ключове місце. Нажаль, не є виключенням і освітня сфера. Тому вважаємо, що в
сучасних умовах інтеграції України в Європейський освітній простір, розвитку інформаційного та
громадянського суспільства вкрай гостро постає питання нівелювання основних негативних проявів у
площині нормативно-правового поля. Для цього домінантно необхідно здійснити наступні крокі, які
полягають в наступному:
І. усунення політизації управлінських рішень у сфері освіти. Проблема освіти є дуже близькою
кожній людині, тому часто виступає предметом політичних маніпуляцій та заполітизованих гострих
безплідних дискусій, особливо в передвиборчий період;
ІІ. усталеність стратегічних напрямків реформ у сфері освіти. Часті зміни влади з кардинально
полярними підходами до управління освітою спричиняють періодичні переорієнтації вітчизняного
законодавства, за результатом чого спричиняються значні часові та ресурсні (людські, матеріальні,
фінансові) втрати та, що гірше, виникають диспропорції у взаємозв’язку освітнього процесу з іншими
напрямками людської діяльності, зокрема трудової;
ІІІ. постійний моніторинг ефективності впровадження нормативно-правових документів з
обов’язковим висвітленням його результатів в засобах масової інформації. Ще раз підкреслюємо, що
більшість державних та регіональних програм з цільовим фінансуванням за основною частиною
передбачених статей носять суто декларативний характер. Постає питання не наявності необхідної
програми, а ефективності її впровадження, адже формальне існування відповідного документу не
спричиняє достатній цілеспрямований вплив на об’єкт фінансування. Більше того, за умов неповного
фінансування, вибіркові фінансові ресурси не дозволяють забезпечити оптимальний та очікуваний
ефект від даного рішення;
IV. налагодження соціального партнерства у сфері освіті. Це надзвичайно важливий момент,
адже лише тісна співпраця органів державної влади з недержавними управлінськими структурами
(передусім освітніми, а також науковими, громадськими та підприємницькими) дасть змогу останнім
декларувати свої інтереси з їх наближенням до владного апарату.
Поряд з головними домінантами вдосконалення вітчизняного нормативно-правового поля
реалізації освітніх процесів в Україні, існує величезна кількість більш локалізованих проблемних
питань. Серед них – тривалий розгляд низки важливих законопроектів (як от Закону України «Про
кредитування на здобуття вищої освіти», Концепції Державної цільової програми розвитку професійнотехнічної освіти на 2011-2015 роки, Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти
на період до 2017 року), неперіодичність прийняття галузевих програм (наприклад, Державна
програма розвитку освіти чи Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і
науці» діяли лише до 2010 року).
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, усе це дає підстави стверджувати про
вкрай необхідну увагу науковців, інших недержавних інститутів до вищевикладених питань та
необхідність використання всіх важелів впливу на органи державної влади, з метою покращання
існуючої сьогодні ситуації, яка здебільшого виникає через фінансування освіти за «залишковим»
принципом та політизацію управлінських рішень.
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Анотація
В статті проведено аналіз нормативно-правового поля регулювання освіти, що дало змогу
окреслити основні проблемні напрямки дії нормативно-правових документів та визначити
пріоритетні заходи з удосконалення вітчизняного законодавства.
Ключові слова: освіта, нормативно-правове поле, закон, стратегія.
Аннотация
В статье проведен анализ нормативно правового поля регуляции образования, которая дала
возможность очертить основные проблемные направления действия нормативно правовых
документов и определить приоритетные мероприятия по усовершенствованию отечественного
законодательства.
Ключевые слова: образование, нормативно правовое поле, закон, стратегия.
Annotation
In the article an analysis is conducted of the normatively legal field of adjusting of formation of, which
enabled to outline basic problem directions of action of normatively legal documents and define priority
measures on the improvement of domestic legislation.
Key words: education, normatively legal field, law, strategy.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ
ПОРТФЕЛЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУ
Постановка проблеми. В посткризових умовах вітчизняні банки повинні змінювати своє
ставлення до інвестиційної діяльності, нарощувати вкладання коштів в найперспективніші галузі
економіки – енергетику, машинобудування, електроніку, переробку сільськогосподарської продукції.
Та, на сьогодні, банки надають перевагу проектам із коротким терміном окупності, а основну частину
кредитних вкладень, у тому числі й довгострокових, все ж спрямовують у посередницький сектор. За
умов обмеженості інвестиційних ресурсів актуальною постає проблема нарощення обсягів та
оптимізації структури портфелю реальних інвестицій банку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління інвестиційним портфелем
банку є предметом ґрунтовних наукових досліджень, результати яких опублікували в своїх наукових
роботах такі вітчизняні та зарубіжні учені-економісти, як: І. О. Бланк, Т. А. Васильєва, О. В. Васюренко,
О. Д. Вовчак, А. П. Вожжов, Т. В. Майорова, Г. Марковіц, Л. О. Примостка, В. Г. Сословський, У. Шарп
та інші [1-6].
Визначаючи теоретичну та практичну цінність вищенаведених досліджень, виявлені деякі
питання, що все ще потребують подальшої розробки, а саме поглибленого дослідження вимагають
питання контролю за станом та структурою портфелю в умовах динамічно поновлюваної інформації.
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Постановка завдання. Метою даної статті є розробка комплексу моделей, які описують
структурні зміни та призначені для інформаційного забезпечення моніторингу портфеля реальних
інвестицій банку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальний аналіз інвестиційної діяльності
українських банків показав, що обсяги наданих в економіку України кредитів постійно збільшуються [7],
при цьому зростає також питома вага довгострокових кредитів (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягу та питомої ваги кредитів, наданих банками в економіку України
(за цільовими вкладеннями)
Та, незважаючи на прогресивні зміни в динаміці та структурі банківських інвестиційних кредитів,
їх обсяг залишається замалим, а структура за строками та видами діяльності – недостатньо
диверсифікованою. Вона не відповідає цілям забезпечення розвитку економіки за інвестиційноінноваційною моделлю, яка передбачає вкладення основних довгострокових кредитних інвестицій у
наукомісткі, високотехнологічні галузі.
Тобто, детальне дослідження узгодженості потреб реального сектору та здійсненого банками
фінансування у розрізі секторів економіки не показало їх повну збалансованість, що дозволило надати
узагальнену оцінку щодо невідповідності української банківської системи потребам реального сектора
економіки.
Вирішити виявлену проблему можна через відповідне управління інвестиційним портфелем
банків. З цією метою розглянемо більш детально структуру портфелю реальних інвестицій банку та
виявимо особливості, які виступають в якості інформаційного забезпечення його моніторингу.
Кожен банк, що займається інвестиційною діяльністю, має в своєму портфелі певну сукупність
інвестиційних проектів, яким притаманні специфічні якості та характеристики.
Розглянемо типову структуру портфелю реальних інвестицій банку на прикладі Світового банку
(рис. 2). [8].
База інвестиційних проектів в портфелі Світового банку налічує 14202 проекти за період з 1947
року й до кінця травня 2011 року. Всі проекти, що містяться в даній базі характеризуються багатьма
даними, основними з яких є: номер проекту, його назва, регіон, країна, дата затвердження та закриття
проекту, вартість проекту, його статус та сектор економічної діяльності, до якого відноситься
інвестиційний проект.
Як видно з рис.2, динаміка структури інвестиційного портфелю Світового банку у розрізі секторів
економіки не є сталою. Вона динамічно змінюється на протязі проаналізованого періоду. Станом на
01.01.2011 року пріоритетними секторами економіки є транспорт, енергетика й гірничодобувна
промисловість та водопостачання, каналізація й захист від паводків (профінансовано інвестиційних
проектів на суму – 56854,14 млн. дол., 11279,59 млн. дол. та 32961,22 млн. дол. відповідно) [8]. Тобто,
на відміну від українських банків, Світовий банк інвестує проекти розвитку саме реального сектору
економіки, а не торгівлю (яка є пріоритетною на протязі досліджуваного періоду у всіх
областяхУкраїни).
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Рис. 2. Динаміка структури інвестиційного портфелю Світового банку у розрізі секторів
економіки
Розглянемо детальніше українські інвестиційні проекти в портфелі Світового банку.
Фінансування українських інвестиційних проектів Світовим банком розпочалось з 1994 року. Тобто
досліджуваним періодом будемо вважати проміжок часу з 1994 року й по 2011 рік.
При аналізі динаміки українських інвестиційних проектів в портфелі Світового банку у розрізі
секторів економіки (рис. 3) виявлено, що пріоритетними секторами на 01.01.2011 року виявились
промисловість й торгівля (944 млн. дол. США), енергетика й гірничодобувна промисловість (612,5 млн.
дол. США) та сільське господарство, рибальство та лісове господарство (350,51 млн. дол. США) [8].
Ця ж тенденція підтвердилась й при узагальненні обсягів профінансованих проектів за весь
досліджуваний період, хоча в деякі окремо взяті роки структура українських інвестиційних проектів в
портфелі Світового банку у розрізі секторів економіки істотно змінювалась (див. рис. 3). В проміжок
часу з 1994 по 1996 рр. та з 1999 по 2002 рр. проекти, що відносяться до сектору сільське
господарство, рибальство та лісове господарство на фінансувались зовсім.
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Рис. 3. Динаміка українських інвестиційних проектів в портфелі Світового банку у розрізі
секторів економіки
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З рис. 3 видно, що представлена в динаміці структура не є сталою та однорідною, в ній
виділяються критичні точки, в яких з’являються нові сектори, чи зникають вже існуючі. Наглядно вони
зображені на рис. 4 Відповідні критичні точки можна виділити й на рис. 2, тобто в структурі всього
інвестиційного портфелю Світового банку.
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Рис. 4. Критичні точки в динамічній структурі українських інвестиційних проектів
в портфелі Світового банку
При цьому важливим постає питання щодо періодичності виникнення критичних точок, тобто до
визначення оптимального періоду щодо перегляду стану та структури портфелю з метою виявлення
резервів для його оптимізації.
На прикладі українських проектів видно, що між критичними точками існує проміжок часу в 1-3
роки, що ж стосується узагальнення всього портфелю Світового банку, то таким періодом виявляється
5-10 років.
Цікавою виявилась динаміка структури інвестиційних проектів Китаю в портфелі Світового банку
(рис. 5). За досліджуваний період (1982-2011 рр.) критичних точок майже не виявлено, що говорить
про більш виважену стратегію щодо розвитку країни. На противагу українським проектам, їх структура
виявилась більш сталою та орієнтованою саме на реальний сектор економіки.
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Рис. 5. Динаміка інвестиційних проектів Китаю в портфелі Світового банку
у розрізі секторів економіки
При проведенні аналізу портфелю реальних інвестицій Світового банку особливої уваги
заслуговує ще й така категорія, як статус проекту. Складові портфелю можуть приймати наступні
статуси: активний проект, закритий проект, відхилений проект та проект, що розглядається.
Відповідні статуси мають проекти в портфелі будь-якого досліджуваного банку та з часом один й
той самий проект може мати різний статус.
З початку кожен інвестиційний проект має статус проекту, що розглядається. Далі, за
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позитивного результату, проект отримує статус активного, або, відповідно при не задоволенні вимог,
що висуваються до інвестиційного портфелю банку, отримує статус відхиленого. В свою чергу, проект,
що має статус активного по закінченні строку його реалізації отримує статус закритого.
Результат аналізу українських інвестиційних проектів в портфелі Світового банку за статусами
наведено на рис. 6 [8].
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Рис. 6. Динаміка кількості українських інвестиційних проектів в портфелі Світового
банку за їх статусами
На рис. 6 наведено динаміку кількості українських інвестиційних проектів в портфелі Світового
банку за їх статусами, а саме: кількість на 01.01 кожного року активних проектів; проектів, що в цьому
році закриваються та відхилених проектів. Що ж стосується проектів, які мають статус того, що
розглядається, то їх статистику не наведено з причини того, що кожен з вищенаведених проектів має
такий статус на стадії їх відбору до інвестиційного портфелю банку.
З вищенаведених рисунків можна зробити загальний висновок щодо структури портфелю
реальних інвестицій Світового банку – за всіма досліджуваними параметрами вона не є статичною,
динамічно змінюється в часі та потребує відповідного інформаційного забезпечення для моніторингу.
Ті ж висновки розповсюджуються на динаміку зміни структури інвестиційного портфелю будь-якого
банку.
Портфелі реальних інвестицій банків різняться метою формування, обсягами розміщених
ресурсів, кількістю профінансованих проектів, галузевим спрямуванням за секторами економіки і таке
інше, та незмінним залишається результат впливу на нього динамічно поновлюваної інформації. Тому
далі більш детально розглянемо цей вплив за допомогою розробленого комплексу моделей, які
описують структурні зміни та призначені для інформаційного забезпечення моніторингу портфеля
реальних інвестицій банку.
Припустимо, що інвестиційний портфель банку сформовано. Вплив динамічно поновлюваної
інформації на стан цього портфелю можна зобразити графічно (рис. 7).
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S – структура інвестиційного портфелю;
t – момент часу.

Рис. 7. Динаміка змін станів та структури інвестиційного портфелю під впливом динамічно
поновлюваної інформації
Відповідно до наведеного графіку, S – це структура інвестиційного портфелю. Їй притаманні
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багато різних характеристик, таких як: сума інвестиційних проектів, кількість проектів, середнє
значення NPV, середній період окупності, розмірами проектів, сектор економічної діяльності, ризики
(сума сформованих резервів), мета інвестування і так далі.
Припустимо, що на момент часу t1 інвестиційний портфель банку має структуру S1. Як вона
зміниться в момент часу t2? Припустимо, що S1 = S2 (див. рис. 7), та чи залишиться ця рівність в
момент часу t3? З рис. 7 видно, що S2 ≠ S3 та S3 ≠ S4.
Невідповідність структури інвестиційного портфелю банку у різні моменти часу доведена на
прикладі інвестиційного портфелю Світового банку. На його ж прикладі було відзначено, що кожен
інвестиційний проект має відповідний йому статус. Процес призначення та зміни статусів
інвестиційному проекту можна зобразити з використанням елементу методу Марківських цепів [6] –
графів станів (рис. 8).
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Рис. 8. Граф станів інвестиційних проектів
На визначений момент часу t існує певний потік до банку інвестиційних проектів з відповідним
пакетом документів. На цьому етапі кожен з них отримує статус Р1 – проект в стадії розгляду. Після
проведення відповідної перевірки проекту на відповідність встановленим вимогам портфелю
реальних інвестицій банку проект може отримати задовільну відповідь щодо його фінансування і
статус Р2 – проект активний, або незадовільну відповідь щодо його фінансування і статус Р3 – проект
анульований. В разі позитивної відповіді після закінчення строку його реалізації проект отримує статус
4
Р – проект закритий. Відповідно проекти, що отримали незадовільну відповідь можуть бути
доопрацьовані та знову надійти до розгляду.
При розгляді вищенаведеного процесу необхідно враховувати величину λ, що характеризує
інтенсивність переходу з одного стану до іншого, бо на кожний момент часу t існує як імовірність
переходу до іншого стану, так і імовірність того, що проект залишиться в незмінному стані. Тому
важливим постає проблема щодо вирішення завдання вибору відповідного проміжку часу, через який
треба переглядати портфель з метою виявлення резервів щодо його оптимізації.
Саме тому якщо фінансово-кредитна організація (банк) збирається продовжувати свою
діяльність, то він має адекватно реагувати на зміни, що відбуваються. А якщо окрім виживання перед
банком постають завдання розвитку та досягнення перших позицій на ринку, то для оперативного
реагування на економічну ситуацію необхідно здійснювати постійний моніторинг портфеля реальних
інвестицій банку.
Висновки з даного дослідження. Проаналізувавши динаміку структури портфелю реальних
інвестицій на прикладі Світового банку виявлено її залежність під впливом зовнішніх та внутрішніх
факторів. На основі проведеного дослідження розроблено комплекс моделей для інформаційного
забезпечення моніторингу портфеля реальних інвестицій банку, що визначають критичні точки в його
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структурі. Це підтверджує необхідність періодичного перегляду інвестиційної стратегії банку та
відповідності їй проектів, які перебувають в стадії розгляду або на даний момент часу є активними.
Одержані результати є важливим етапом для вирішення нагального питання активізацій
взаємодії банківського і реального секторів економіки, що і надалі є актуальним та слугуватиме
напрямком подальших досліджень.
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Анотація
У статті проаналізовано структуру інвестиційного портфеля на прикладі Світового банку.
На основі проведеного дослідження запропоновано комплекс моделей, які описують структурні
зміни в портфелі та призначені для інформаційного забезпечення моніторингу портфелю реальних
інвестицій банку.
Ключові слова: портфель реальних інвестицій банку, інформаційне забезпечення,
управління, моніторинг.
Аннотация
В статье проанализирована структура инвестиционного портфеля на примере Мирового
банка. На основе проведенного исследования предложено комплекс моделей, которые описывают
структурные изменения в портфеле и предназначены для информационного обеспечения
мониторинга портфелю реальных инвестиций банка.
Ключевые слова: портфель реальных инвестиций банка, информационное обеспечение,
управление, мониторинг.
Annotation
There is analyzed the structure of investment portfolio by the example of the World Bank in the article.
Based on the research is proposed of complex models which describe the structural changes in the portfolio
and for information providing of monitoring of the real bank investments portfolio.
Key words: real bank investments portfolio, information, management, monitoring.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми. Важливим напрямом економічного і соціального розвитку регіонів та
країни в цілому є підвищення ефективності функціонування господарського комплексу кожного регіону
на основі раціонального використання його природно-ресурсного, екологічного, виробничого та іншого
потенціалу. Одним із шляхів досягнення цього є забезпечення інноваційного розвитку санаторнокурортного господарства (СКГ), що, в свою чергу, вимагає відповідного нормативно-правового
забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом інноваційна діяльність в Україні
регулюється низкою нормативно-правових актів різної юридичної сили - від законів до локальних
нормативно-правових, серед яких Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони
України, Укази Президента України, Постанови Кабінету міністрів України, Накази Державного
агентства України з інвестицій та інновацій. Незважаючи на достатньо велику кількість законодавчих
актів, нормативно-правових урядових актів, різноманітних відомчих документів, в Україні не вироблено
ефективної системи правового забезпечення інноваційної діяльності.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз нормативно-правової бази розвитку санаторнокурортного господарства України задля пошуку шляхів його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ми поділяємо точку зору Р.А. Кучеренка [1], що
нормативно-правова база інноваційної діяльності в Україні є доволі суперечливою, окрім того,
неповною мірою відповідає засадам економіки, що ґрунтується на знаннях. Адже, до цього часу
відсутня ефективна правова основа захисту прав інтелектуальної власності, функціонування
венчурного капіталу як ринкового інституту; процедури створення окремих суб'єктів інноваційної
діяльності безпідставно ускладнені. Крім того, законодавчо не встановлені критерії інноваційності
проектів і розмежування інвестиційних та інноваційних проектів. Недостатньо внормовані питання
об'єктивної експертизи та конкурсних засад бюджетного фінансування наукових, науково-технічних,
інноваційних програм і проектів. Так, Закон України «Про державні цільові програми» передбачає
обов'язкове проведення державної експертизи проектів державних цільових програм згідно з нормами
законодавства, які відсутні [1].
Недосконалість правової бази інноваційної діяльності посилює практика призупинення окремих
статей чинних законів законодавчими або підзаконними актами. Це підтверджується тим, що при
прийнятті законів України про державний бюджет на поточний або наступний роки набула поширення
практика ігнорування законодавства або призупинення дії статей законів, які стосувалися фінансової
підтримки інноваційної діяльності (в т.ч. і окремих положень ЗУ «Про інноваційну діяльність», ЗУ «Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» тощо [1].
Зазначимо, що відсутність державної підтримки виконання програм науково-технічного та
інноваційного розвитку, невизначеність правового інструменту залучення недержавних інвестицій з
метою розвитку економіки, у тому числі механізму забезпечення розвитку державно-приватного
партнерства, недосконалість законодавства щодо розвитку інноваційної діяльності призвела до
погіршення стану багатьох галузей економіки, зокрема їх технічної та технологічної відсталості,
зношеності основних фондів, низького рівня використання виробничих потужностей, їх високої енергота ресурсоємності, відсутності або низького рівня впровадження інновацій. У зв’язку із цим було
прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 389 «Про затвердження
Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» [2]. У ній визначено, що
пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти, є паливноенергетичний, агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси та транспортна
інфраструктура. На жаль, сюди не віднесено санаторно-курортний комплекс, від функціонування якого
залежить покращення і примноження здоров’я населення, що в кінцевому результаті формує якісний
людський капітал, без якого неможливим буде інноваційний розвиток згаданих галузей економіки.
Вважаємо, що інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства є однією із нагальних
проблем сьогодення, що пов’язана із недостатнім законодавчим і нормативно-правовим
забазпеченням; матеріально-технічною базою, що погіршується через недостатність бюджетного
фінансування; відсутністю реклами й системи інформування населення про переваги лікування на
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вітчизняних курортах; недостатнім рівнем розвитку інфраструктури курортів; значним скороченням
проведення науково-дослідницьких робіт в області застосування різних рекреаційних ресурсів з метою
лікування та профілактики. Все це потребує інвестицій та інноваційних рішень.
На регіональному рівні інноваційна діяльність регулюється правовими документами, що можна
згрупувати наступним чином [3]:
1) документи програмного характеру (стратегії, концепції, програми) загальнодержавного,
галузевого та регіонального рівнів (Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року,
Державна цільова економічна програма «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 20092013 роки, Державна цільова програма розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення
реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки,
Державна цільова науково-технічна та соціальна програма «Наука в університетах» на 2008-2012
роки, Програми науково-технічного розвитку на період до 2020 року);
2) закони України, які передбачають компетенцію місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування у галузі інноваційної діяльності (Закон України «Про місцеві державні
адміністрації» від 09.04.1999 р., Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997
р., Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р., Закон України «Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р.).
Аналіз наведених вище нормативних актів свідчить, що законодавче визначення повноважень
місцевих органів влади не відзначається чітким розподілом, наявне дублювання, неузгодженість
понять, спостерігається «конкуренція компетенцій» та інші недоліки, на що постійно звертають увагу у
своїх дослідженнях науковці [4]. Все це породжує безвідповідальність і відсутність продуманих та
обґрунтованих ініціатив місцевих органів публічної влади в галузі створення регіональних інноваційних
систем;
3) підзаконні акти Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, що регулюють окремі
питання реалізації регіональних інноваційних проектів, створення місцевої інноваційної
інфраструктури, подання звітності тощо;
4) рішення та розпорядження місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в
галузі інноваційної діяльності.
Хоча належне регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні сьогодні має дуже
велике значення для України, на її шляху до інноваційного розвитку, крім прийняття нормативних
актів, потрібно проводити ще й відповідні реформи, зокрема адміністративну. Неможливо запровадити
сучасні правові інститути при збереженні застарілої системи публічної влади на місцях. Місцеве
самоврядування в Україні запроваджене лише на низовому територіальному рівні – села, селища,
міста, на регіональному рівні продовжує існувати система прямого державного управління; характер
розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади призводить до виникнення «конкуренції компетенцій»; органи місцевого самоврядування
сьогодні обмежені у праві самостійно визначати свої владні адміністративні структури, вони практично
вичерпно перелічені у згаданому Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»; однією з
головних проблем лишається нереалізованість принципу фінансової автономії місцевого
самоврядування [3].
В Україні санаторно-курортна галузь регулюється низкою нормативно-правових актів. Оцінка
нормативно-правового поля санаторно-курортної діяльності здійснена в публікаціях [5; 6; 7; 8; 9].
Основними документами, що регулюють дану галузь є: Закони України «Про курорти», «Основи
законодавства України про охорону здоров'я», «Загальне положення про санаторно-курортний
заклад», Концепція розвитку санаторно-курортної галузі, Стратегія розвитку туризму і курортів.
У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. № 1107 «Подолання впливу
світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» [10] передбачено створення умов
для гармонійного розвитку людини шляхом забезпечення надання високоякісних і доступних медичних
послуг. Завданням Уряду в цьому напрямку є забезпечення гармонійного розвитку, високої
працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають
на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, одним із шляхів
розв’язання якого є розроблення Державної програми розвитку санаторно-курортної галузі на 20102020 роки. На жаль даної програми ще не розроблено, хоча вона мала б сприяти інноваційній
діяльності санаторно-курортних закладів, залученню коштів Державної інноваційної фінансовокредитної установи для здійснення заходів регіональних і інноваційних програм у санаторно-курортній
сфері.
У Концепції розвитку санаторно-курортної галузі наголошується на тому, що у процесі
реформування санаторно-курортної галузі досягнення науки вбачаються рушійною силою, що
забезпечує всебічне обґрунтування необхідності перебудови галузі, визначення прогнозних потреб
населення у санаторно-курортному лікуванні, медичній реабілітації та оздоровленні, а також
розроблення заходів щодо їх поліпшення [11]. Проте інновації тут не розглядають, хоча вони також є
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рушійною силою розвитку будь-якої економічної системи та підвищення рентабельності суб’єкта
господарювання.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. № 1088-р було схвалено Стратегію
розвитку туризму і курортів в Україні, яка є недосконалою. Про це наголошує О.П. Савоста, оскільки
об'єднання термінів «курорти» і «туризм» у рамках однієї стратегії розвитку є не зовсім коректним.
Враховуючи те, що курорти - це території, а туризм - це діяльність, більш правильним було б
поєднання понять «санаторно-курортна галузь» і «туризм» [8].
Крім того, Стратегія не визначає перспектив розвитку особливо цінних природних територій
України і взагалі не оперує терміном «курорт» у тому значенні , яке було визначено Законом України
«Про курорти», а саме: курорт - освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що
має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об'єктами
інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики
захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні [8].
До органів, які здійснюють управління в курортній галузі України, належать: Кабінет Міністрів
України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань діяльності курортів,
Рада Міністрів АР Крим, обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інші
органи виконавчої влади. Так, серед основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері
діяльності курортів можна виділити [10]:
- реалізацію державної політики в галузі діяльності курортів;
- установлення норм і правил користування природними лікувальними ресурсами;
- організацію ведення державного обліку природних лікувальних ресурсів, лікувальнооздоровчих місцевостей і курортів;
- затвердження режиму округів і зон санітарної охорони курортів державного значення;
- затвердження порядку ведення моніторингу природних територій курортів і порядку створення
та ведення Державного кадастру природних територій курортів України і Державного кадастру
природних лікувальних ресурсів України.
Основними повноваженнями органів місцевого самоврядування у сфері діяльності курортів
визначено [10]:
- затвердження місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального
використання та охорони природних лікувальних ресурсів;
- погодження видачі дозволів на користування природними лікувальними ресурсами
державного значення;
- здійснення контролю за використанням природних лікувальних ресурсів;
- оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення.
Із цього випливає, що органи місцевого самоврядування визнані органами, які повинні
управляти курортами місцевого значення, але водночас законом не встановлено, які органи
уповноважені управляти курортами державного значення. Не визначено також і повноваження
районних державних адміністрацій у сфері курортів, незважаючи на те, що Постановою Кабінету
Міністрів України від 15.05.2003 р. № 727 було затверджено Типове положення про відділ з питань
туризму і курортів саме районної державної адміністрації [8].
Мають місце правова неврегульованість земельних питань, що є однією із найгостріших
проблем курортів. Земельне законодавство України визначає, що до земель оздоровчого призначення
належать такі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть
використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей. Але землі, які використовуються
для організації відпочинку населення, ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів,
дитячих таборів, є землями рекреаційного призначення [10].
Безумовно доволі актуальним є твердження О. В. Демиденко, що невизначеність критеріїв
віднесення ділянок до земель оздоровчого та рекреаційного призначення призводить як до
недостовірного оцінювання наявності земель цих категорій в Україні, так і до уповільнення процесів
переведення в цю категорію земельних ділянок, зайнятих природними лікувальними ресурсами,
санаторіями, закладами відпочинку тощо [10].
Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що нормативно-правова база
санаторно-курортної галузі через неточності та суперечності уповільнює процес розвитку санаторнокурортного господарства, не містить положень для його інноваційного розвитку.
В нормативно-правових актах відсутнє визначення понять «санаторно-курортне господарство»,
«інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства», «санаторно-курортні інновації»,
«регіональні санаторно-курортні кластери» і т.п. Для врегулювання цього питання необхідно внести
зміни до чинних та розробити нові нормативно-правові акти, зокрема «Стратегію інноваційного
розвитку санаторно-курортної сфери України».
Таким чином, попри теоретичні напрацювання для здійснення інноваційного розвитку
санаторно-курортного господарства необхідним є ще досконале правове забезпечення та відповідний
орган державної влади з питань розвитку курортів.
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Анотація
У статті проведено аналіз нормативно-правової бази розвитку санаторно-курортного
господарства України. Доведено, що існуючий рівень нормативно-правового забезпечення через
неточності та суперечності уповільнює процес розвитку санаторно-курортного господарства.
Обґрунтовано необхідність внесення змін до чинних та розробки нових нормативно-правових актів.
Ключові слова: нормативно-правова база, санаторно-курортне господарство, інноваційний
розвиток.
Аннотация
В статье проведен анализ нормативно-правовой базы развития санаторно-курортного
хозяйства Украины. Доказано, что существующий уровень нормативно-правового обеспечения за
неточностей и противоречий замедляет процесс развития санаторно-курортного хозяйства.
Обоснована необходимость внесения изменений в действующие и разработке новых нормативноправовых актов.
Ключевые
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нормативно-правовая
база,
санаторно-курортное
хозяйство,
инновационное развитие.
Annotation
The article analyzes the legal framework development of spa facilities in Ukraine. Proved that the
existing level of legal support due to inaccuracies and inconsistencies slows the development of spa
facilities. The necessity of amendments to existing and developing new regulations.
Key words: legislature, spa facilities, innovative development.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМКИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ НА
КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. У сучасних умовах важливого значення набуває вдосконалення
інвестиційного планування на вітчизняних промислових підприємствах як основи успішного розвитку
самих суб’єктів господарювання, так і національної економіки в цілому.
Світова глобалізація вітчизняної економіки, сучасні реалії функціонування вітчизняних
підприємств, зокрема жорстка конкуренція, потребують якісно нових підходів до планування
інвестиційної діяльності. Ухвалення управлінських рішень щодо інвестицій є найбільш складним і
важливим завданням управління, тому виникає необхідність інтеграції діяльності всіх учасників
інвестиційного процесу на підприємстві, яку можливо реалізувати тільки через ефективну систему
планування інвестиційною діяльністю у межах сучасної організаційної структури управління
підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній економічній літературі значна увага
приділена дослідженню окремих аспектів проблем інвестиційного планування, про що свідчать праці
І. Бланка, О. Ястремської, В. Хобти, О. Фіщенко, О. Ємельянова та ін. Практичні рекомендації щодо
реалізації заходів з вдосконалення інвестиційного планування за окремими напрямками відображені у
працях вітчизняних науковців [1-9]. Однак, досвід функціонування вітчизняних підприємств, зокрема,
кондитерського сектору харчової промисловості, свідчить про недостатній рівень розвитку системи
інвестиційного планування на них. Особливо це стосується невеликих виробників кондитерської
продукції, які є практично в кожному регіоні. Тому актуальність проблем інвестиційного планування та
необхідність розширення діапазону наукового дослідження в цій сфері зумовлює об’єктивну
необхідність в подальшій розробці теоретичних та прикладних засад удосконалення інвестиційного
планування на вітчизняних кондитерських підприємствах.
Постановка завдання. Метою статті є застосування комплексного підходу до визначення
основних напрямків вдосконалення інвестиційного планування на кондитерських підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі економічного розвитку перед
керівниками вітчизняних підприємств стоїть завдання пошуку такого стилю управління, в основі якого
лежить вміння організувати, згрупувати колектив, делегувати повноваження, здійснювати пошук нових
можливостей, вміння залучати і використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з різних
джерел, досягаючи бажаного результату за мінімальних витрат, забезпечення належного рівня якості
планових робіт.
За результатами проведених нами досліджень можна стверджувати, що вдосконалення
інвестиційного планування доцільно здійснювати комплексно, одночасно за різними організаційноекономічними напрямками (рис.1), що підпорядковані єдиному стратегічному задуму, орієнтованому
на ефективне використання власних інвестиційних ресурсів підприємства та пошук можливостей
залучення позичкових коштів, задоволення потреб споживачів, успішну реалізацію інвестиційної
політики підприємства.
Запропонований комплексний підхід до вдосконалення інвестиційного планування охоплює такі
напрямки:
1. Вдосконалення кадрової політики. Роботу з вдосконалення інвестиційного планування на
підприємствах пропонуємо починати реалізації заходів саме цього напрямку, який, на нашу думку, є
найважливішим, а саме здійснити:
- підбір кваліфікованого керівного складу підприємства;
- підвищення кваліфікації персоналу та його навчання в галузі інвестиційного планування;
- запровадження дієвої системи мотивації працівників.
Навчання керівників і фахівців передбачено здійснювати як безупинний процес протягом усього
періоду їхньої роботи. Кожен працівник певну частину робочого часу повинен присвячувати
підвищенню кваліфікації, оволодінню сучасними досягненнями науки, техніки, культури і передового
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досвіду управління підприємствами.
Стратегічний підхід (SWOT –
АНАЛІЗ зовнішнього і
внутрішнього середовища
функціонування
підприємства)

Застосування системного
підходу при проведенні
інвестиційного планування
на підприємстві

Інформаційне забезпечення
інвестиційного планування
на підприємстві (створення
власної інформаційної бази)

Вдосконалення кадрової
політики підприємства

Напрямки вдосконалення
інвестиційного
планування на
кондитерському
підприємстві «ТерА»

Інноваційний підхід
(планування інвестицій у
впровадження технологічних
інновацій)

Маркетинговий підхід
(визначення потреб
споживачів та їх врахування
при розробці інвестиційного
плану)

Забезпечення праців-ників
технічними засо-бами,
програмним забезпеченням
та методичною літерату-рою
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інвестиційного планування

Оптимізація організаційної
структури підприємства

Рис.1. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення інвестиційного планування на
кондитерському підприємстві
(власна розробка автора)
Намічено забезпечити особисту відповідальність і зацікавленість кадрів у підвищенні
кваліфікації. Керівництво підприємства повинно поставити в пряму залежність результати роботи і
винагороду за неї від підвищення кваліфікації і фахового росту працівника.
У трудовому колективі промислового підприємства повинна діяти ефективна система обліку,
узагальнення і реалізації пропозицій управлінського персоналу щодо вдосконалення інвестиційного
планування по кожному з окремих напрямків.
2. Застосування системного підходу при здійсненні інвестиційного планування (побудова
системи інвестиційного планування на концептуальних засадах, окреслених у попередніх
дослідженнях [4], з дотриманням послідовності проведення інвестиційного планування, з
використанням усіх елементів системи інвестиційного планування).
Вирішальним чинником, що впливатиме на організацію системи інвестиційного планування
підприємства, є обов’язкове зіставлення вигод від її функціонування і витрат на її створення. Тобто,
необхідно враховувати, що складність організації системи інвестиційного планування безпосередньо
пов’язана з вартістю її створення та збитками у випадку її відсутності. Кошторис на організацію і
функціонування системи інвестиційного планування містять також витрати, пов’язані з навчанням та
підвищенням, у разі потреби, кваліфікації працівників. Проте слід пам’ятати, що в сукупності усі
витрати мають забезпечувати їх віддачу.
3. Побудова системи інвестиційного планування на засадах стратегічного планування (SWOT –
аналіз інвестиційних можливостей підприємства – визначення сильних і слабких сторін, а також
можливостей і загроз; формулювання цілей інвестування на основі розробленої стратегії
підприємства).
4. Маркетингові заходи на кондитерському підприємстві слід проводити за напрямками:
- вивчення наявних і потенційних ринків збуту продукції підприємства;
- розробки нових і вдосконалення вже існуючих видів продукції (розширення асортименту) ;
- покращення якості продукції, смакових властивостей та упаковки;
- постійний контроль за підвищенням якості обслуговування клієнтів;
- активізація роботи із залучення нових споживачів продукції.
Застосування маркетингового підходу до організації виробництва в діяльності вітчизняних
кондитерських підприємств дозволяє вирішити проблеми найбільш раціональним шляхом: своєчасно
виявляти ринкові можливості і використовувати їх, спланувати і організовувати виробництво з
урахуванням передбачуваних тенденцій споживчого попиту.
Для забезпечення підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю, на наш
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погляд, необхідно особливу увагу сконцентрувати на маркетинговій складовій інвестиційного
планування, яка сприятиме активізації внутрішніх та зовнішніх резервів роботи підприємства,
сприятиме ефективному залученню зовнішніх ресурсів і дасть змогу оптимізувати структуру інвестицій
підприємства.
5. Оптимізація організаційної структури підприємства забезпечує вдосконалення організації
процесу інвестиційного планування завдяки врахуванню низки чинників: розміру і фінансового стану
підприємства; обсягу інвестиційних ресурсів, що планується вкласти в розвиток підприємства;
забезпеченістю кваліфікованим управлінським персоналом; технічним, програмним та методичним
забезпеченням інвестиційного планування; специфікою виготовлення і збуту продукції тощо. Тобто, всі
вищенаведені чинники повинні бути враховані при оптимізації організаційної структури підприємства
відповідно до умов проведення інвестиційного планування.
Так, наприклад, на малих підприємствах, для яких характерна проста лінійна організаційна
структура управління, створювати окремий відділ з планування інвестицій немає сенсу. Функції такого
відділу через незначні обсяги інвестицій може виконувати власник малого підприємства або його
директор.
На середніх підприємствах, що використовують у своїй роботі переважно лінійно –
функціональну структуру управління, функції інвестиційного планування можуть виконувати
спеціально підготовлені в сфері інвестиційного планування один - два працівники підприємства, які,
при потребі, можуть залучати інших фахівців з усіх функціональних підрозділів. Такий підхід дає
можливість професійно виконати планову роботу без обтяження організаційної структури
підприємства додатковим підрозділом. При потребі, можна залучити до процесу інвестиційного
планування консалтингову фірму.
Таким чином, успіх інвестиційного планування залежить від рівня його організації, тобто, від
вміння вищого керівництва налагодити та впорядкувати інформаційно – методологічне забезпечення,
так як організація інвестиційного планування повинна базуватися на системі методів і засобів, що
забезпечуватимуть її оптимальне функціонування.
6. Інноваційний підхід (планування інвестицій у впровадження технологічних інновацій).
Стратегічним завданням на етапі інвестиційного планування вітчизняних кондитерських підприємств
має стати впровадження сучасних інноваційних технологій як фактору прискореного розвитку
національної харчової промисловості, основної умови успішного проведення конкурентної боротьби як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Забезпечення позитивної тенденції приросту обсягів
кондитерської продукції вимагає постійного техніко-технологічного оновлення підприємств. Варто
зазначити, що інноваційною вважається та кондитерська продукція, що є абсолютно новою на ринку
або зазнала істотних технологічних змін при виготовленні. Не належить до інноваційної кондитерської
продукції продукція старого асортименту, що була модифікована з використанням нових смакових
добавок або продукція нова для даного підприємства, але вже давно відома на ринку кондитерських
виробів.
Тобто, від вибору ще на етапі інвестиційного планування інноваційного напрямку здійснення
інвестицій залежить конкурентоспроможність вітчизняної кондитерської продукції на світовому та
національному продовольчих ринках, а також міжнародне визнання і підтримка на перспективу іміджу
України як експортера якісної, натуральної, а, отже безпечної і корисної кондитерської продукції.
7. Технічне та методичне забезпечення процесу інвестиційного планування. Сьогодні світова
практика менеджменту інвестиційної діяльності володіє безліччю методичних рекомендацій з розробки
бізнес-планів окремих інвестиційних проектів на промислових підприємствах. Проте суттєві відмінності
в умовах ведення господарської діяльності різних країн та особливості роботи підприємств кожної з
галузей вітчизняної промисловості обумовлюють необхідність індивідуального підходу до вибору
методики здійснення інвестиційного планування на конкретному підприємстві.
Найкращим варіантом, на нашу думку, буде розробка на основі передового зарубіжного та
вітчизняного досвіду власного методичного забезпечення з врахуванням організаційно-економічних
особливостей роботи підприємства та умов ведення діяльності. Звичайно, проведення такого виду
робіт потребує відповідного технічного забезпечення, тому керівництво підприємства повинно подбати
про належний рівень технічних засобів, що дозволить якісно і швидко підготувати, провести та
проконтролювати процес інвестиційного планування.
Особливу увагу при розробці власного методичного забезпечення слід звернути на
використання методів економіко-математичного моделювання в практиці інвестиційного планування
кондитерського підприємства.
В сучасних умовах автоматизації усіх процесів обов’язковим елементом комплексного
інвестування є побудова економіко-математичної моделі оптимізації процесу планування інвестиційної
діяльності на підприємстві. Використання економіко-математичних методів на практиці дає можливість
вибрати серед аналізованих інвестиційних проектів оптимальний варіант і може багатократно
використовуватись протягом всього періоду інвестиційного планування та для подальшого
оперативного управління і моніторингу реалізації цілей комплексного інвестування.
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8. Інформаційне забезпечення. Сьогодні підприємство, яке має у своєму розпорядженні добре
налагоджену систему інформації про внутрішнє і зовнішнє ділове середовище, можна назвати
інноваційним. Система інформації про зовнішнє і внутрішнє ділове середовище допомагає
підприємству чутливо реагувати на всі зміни в середовищі, оперативно оновлювати продуктову гамму
і технології, відслідковувати динаміку потреб і смаків покупців (споживачів).
На великих та середніх підприємствах варто створювати інфотеку – систему джерел інформації,
що включає постійно оновлювані дані внутріфірмової звітності, передплатні загальноекономічні і
спеціалізовані видання, бази даних на паперових і електронних носіях, корисні адреси в глобальній
мережі Інтернет.
В інфотеку кондитерської фабрики пропонуємо включити такі блоки інформації:
1) Внутріфірмова інформація:
- стратегія розвитку підприємства;
- дані про збут кондитерської продукції, одержані від працівників відділу збуту;
- бухгалтерська звітність підприємства та фінансова документація;
- інформація щодо формування портфелю замовлень, одержана від її продавців
(дистриб’юторів);
- попередній досвід роботи з покупцями продукції та постачальниками сировини.
- власні дослідження попиту на продукцію підприємства, одноразові обстеження певної цільової
аудиторії тощо.
2) Інформація про зовнішнє середовище містить дані про:
- стан економічної кон’юнктури в цілому в країні та на світових ринках;
- політична та економічна ситуація в країні та світі;
- митні обмеження (якщо підприємство експортує свою продукцію або купляє імпортну
сировину);
- доступність банківських кредитів (коротко- та довгострокового позикового капіталу);
- стан та перспективи розвитку кондитерської галузі (рівень конкуренції в галузі, вільні ніші,
динаміка обсягів виготовленої (реалізованої) кондитерської продукції, ціни на вітчизняну та імпортну
сировину (цукор, какао-боби, борошно, рослинні та тваринні жири, горіхи), динаміка цін на
кондитерську продукцію, рівень споживання продукції населенням тощо);
- сприяння розвитку конкуренції в галузі з боку держави, частку підприємства на ринку;
- покупців і конкурентів, їх чисельність;
- маркетингові дослідження ринків спеціалізованими компаніями.
Тому, на нашу думку, запорукою успіху сучасного промислового підприємства, яке планує свою
інвестиційну діяльність з метою досягнення стратегічних цілей, атрибутом ефективного управління
інвестиційної діяльністю є досконала інформаційна база та методичне забезпечення процесу
інвестиційного планування. Постійні зміни в зовнішньому оточенні підприємств призводять до того, що
процес прийняття інвестиційних рішень стає щоразу складнішим. Необхідним є систематичне
спостереження за внутрішніми і зовнішніми змінами, а також оцінка їх впливу на можливості розвитку
підприємств, секторів та галузей економіки.
Таким чином, основою для прийняття ефективних управлінських рішень в процесі
інвестиційного планування на кондитерських підприємствах є формування системи інформаційного
забезпечення, що дозволить вирішити наступні проблеми:
- згладжування негативного впливу зовнішнього середовища;
- зменшення витрат часу на прийняття управлінських рішень щодо інвестування та покращення
їх якості;
- встановлення довгострокових залежностей між факторами зовнішнього середовища, що
раніше не були виявлені;
- збільшення можливостей використання конкурентних переваг підприємства на основі
одержаної із зовнішніх джерел інформації (вивчення і аналіз діяльності конкурентів на ринку
кондитерських виробів);
- створення власної структурованої інформаційної бази;
- виявлення нових напрямків діяльності, нових ринків збуту (формування оптимального
асортименту продукції та покращення якості кондитерських виробів);
- використання науково-технічних досягнень, вдосконалення технології виробництва через
реалізацію стратегічних цілей інвестиційного планування з оновлення основних фондів
кондитерського виробництва.
На основі аналізу інформації про стан середовища функціонування підприємства керівництво
приймає ефективні управлінські рішення щодо інвестування.
Висновки з проведеного дослідження. Запропоновано для умов обмежених власних
фінансових ресурсів найбільш прийнятну концепцію планування інвестиційної діяльності,
застосування якої сприятиме оптимізації процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній
сфері підприємства, ефективнішому використанню обмежених інвестиційних ресурсів, зниженню
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потреби в ресурсах, що залучаються, позитивній динаміці основних показників фінансової діяльності
підприємства.
Добре організований процес інвестиційного планування дозволить скоротити тривалість періоду
планування інвестиційної діяльності та підвищити якість планових інвестиційних рішень; зменшити, а в
окремих випадках, усунути негативний вплив зовнішнього середовища підприємства; використати усі
ринкові можливості, що на даний час відкриваються перед підприємством.
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Анотація
У статті запропоновано комплексний підхід до вдосконалення інвестиційного планування,
окреслено його основні напрямки та обґрунтовано необхідність реалізації заходів по кожному з них.
Ключові слова: інвестиційне планування, кадрова політика, інформаційне забезпечення,
організаційна структура, маркетингові заходи.
Аннотация
В статье предложен комплексный подход к совершенствованию инвестиционного
планирования, очерчено его основные направления и обоснована необходимость реализации
мероприятий по каждому из них.
Ключевые слова: инвестиционное планирование, кадровая политика, информационное
обеспечение, организационная структура, маркетинговые мероприятия.
Annotation
In the article the complex going is offered near perfection of the investment planning, outlined him
basic directions and the necessity of realization of measures is reasonable on each of them.
Key words: Investment planning, personnel policies, information, organizational structure, marketing
efforts.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку конкурентоспроможної економіки
формування інноваційної моделі розвитку сільського господарства відіграє дуже важливу роль. На
сьогоднішній день, конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції визначається не
розмірами трудових, природних чи фінансових ресурсів, а використанням сучасних інноваційних
технологій. Найімовірніше що в найближчі роки будуть підвищувати рівень свого життя ті країни, котрі
забезпечать всебічний розвиток професійних навичок та талантів своїх громадян, зуміють краще за
інших впроваджувати інноваційну продукцію, використовувати нові знання, практичні досягнення та
сучасні технології. Для досягнення поставленої мети пропонується використовувати ринкові важелі,
що забезпечать дієве впровадження та масове поширення передових технологій, збільшення
виробництва конкурентоспроможної інноваційної сільськогосподарської продукції на світовому ринку.
Державна інноваційна політика є основою докорінних змін, що орієнтується на активний, динамічний
інноваційний розвиток та пошук інноваційної моделі розвитку сільського господарства, котра
забезпечить стійке економічне зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним підґрунтям у дослідженні проблеми
формування інноваційної моделі розвитку сільського господарства стали праці зарубіжних вченихекономістів Й.-А. Шумпетера, Р. Нельсона, Р. Солоу, П. Друкера. Вагомий внесок у дослідженні
інноваційної моделі розвитку конкурентоспроможного сільського господарства зробили вітчизняні
вчені С.А. Володін, О.І. Дацій, О.В. Крисальний, М.І. Кисіль, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, О.Г. Шпикуляк та
інші.
Однак проблема підвищення інноваційності сільського господарства залишається ще далеко не
розв’язаною, зберігає актуальність, відповідно вимагає продовження наукового дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є висвітлення проблем формування інноваційної моделі
розвитку сільського господарства та обґрунтування шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Україна за своїм природно-ресурсним
потенціалом, історично сформованим образом світового сприйняття та особливостями ментальності є
Аграрною країною. Це – головний орієнтир, без усвідомлення та прийняття якого на державному рівні
дії по реформуванню галузі сільського господарства неможливі. В Аграрній країні інші галузі та
політики підпорядковуються основній галузі. В сільгоспвиробництві є великий перелік проблем, які
протягом значного часу вирішувались прямим шляхом «є проблема – є варіант її вирішення». Це
звичний підхід до вирішення проблем. Але локальне рішення не може покращити функціонування
системи в цілому. Необхідна комплексна система реформ: «є проблеми – є комплекс дій по реалізації
системи реформ». Визначення орієнтирів для реформ та розвитку сільського господарства України
базується на розумінні можливих варіантів шляхів подальшого розвитку сільського господарства та
усвідомленні причин саме таких підходів до подальших дій. [1]
Характеризуючи особливості формування інноваційної моделі розвитку аграрного виробництва
слід визначитися щодо сутності поняття «модель».
Інноваційна модель є особлива система відносин, інститутів та інституцій, які створюють
відповідні умови здійснення науково-технічного прогресу в межах і під впливом визначеної державної
інноваційної політики. [2]
На думку Зянько В.В., інноваційна модель розвитку економіки – це концепція, в якій визначені
пріоритети та обґрунтовані якісні і кількісні критерії інноваційного напряму розвитку економіки, що
покладені в основу стратегічної інноваційної політики держави. Пріоритетом у формуванні
інноваційної моделі сільського господарства повинні стати розвиток освіти й науки, науково-технічний
прогрес та фінансування інноваційних проектів. [3]
В сучасній економіці вирішальну роль у формуванні національної інноваційної моделі розвитку
сільського господарства, повинна відігравати цілеспрямована державна інноваційна політика. Для
вирішення цієї проблеми необхідно створити таку інноваційну модель що забезпечить економічне
зростання на основі нововведень науково-технічного прогресу. Суть полягає в створенні інноваційного
рівноправного партнерства державної влади та бізнесу. Державна влада буде підтримувати систему
освіти та науки, забезпечить вільний доступ до результатів наукових досліджень, створить умови для
їх використання на платній основі, необхідну інноваційну інфраструктуру, систему підготовки
кваліфікованого персоналу та нормативно-правову базу для стимулювання інноваційної діяльності. А
суб’єкти бізнесу візьмуть на себе фінансовий ризик на ринку інноваційної продукції. Особливістю
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даного партнерства має бути взаємна довіра та надійні гарантії, що закріплюються законодавчо.
Метою формування інноваційної моделі розвитку сільського господарства є забезпечення стійкого
економічного розвитку держави на базі ефективного використання інноваційної продукції та
поширення й реалізація нових знань. [5]
Основою інфраструктури інноваційної моделі розвитку сільського господарства є технопарки
(дослідницькі та промислові), технополіси, інкубатори, центри високих технологій, кластерні
утворення, венчурні фірми, інноваційні аграрні центри, наукові установи. Вони призначені для швидкої
передачі розробок у виробництво, впровадження високотехнологічних і конкурентоспроможних видів
сільськогосподарської продукції.
Джерелами формування інноваційної моделі є обмін інноваційною діяльністю, інноваційні
інтереси, що направлені на покращення соціально-економічного стану за рахунок інновацій та потягу
до новизни, інноваційні цінності, що знаходять практичне застосування в інноваційних стратегіях
суб’єктів підприємницької діяльності.
Основні проблеми щодо впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку сільського
господарства, пов’язані з відсутністю належного ринкового і державного регулювання:
1. Підтримка надається переважно галузям нижчих технологічних укладів, які можуть бути
конкурентоспроможними на зовнішньому ринку винятково за рахунок дешевої робочої сили.
2. Відсутність попиту на високотехнологічну вітчизняну продукцію на внутрішньому і особливо
зовнішньому ринках. Існуюча система організації виробництва і ефективність менеджменту
підприємств неадекватні завданням інноваційного розвитку.
3. Відсутні ефективна система підвищення кваліфікації і досвід організації роботи працівників в
умовах інноваційного розвитку.
4. Стан виробничої бази більшості галузей народного господарства є незадовільним, що
зумовлено критичною фізичною та моральною зношеністю основних фондів.
5. Вітчизняні підприємства не надають уваги формуванню ефективних структур, що
спеціалізуються на зборі, зберіганні та обробці науково-технологічної та економічної інформації з
метою її оперативного використання.
6. Терміни патентування нововведень залишаються надто тривалими.
7. Скорочення наукового кадрового потенціалу в поєднанні з обмеженням доступності якісної
освіти.
8. Відсутній законодавчий механізм дієвого захисту інтелектуальної власності, а також
об'єктивної інформації про наявний інтелектуальний потенціал країни.
9. У своєму інноваційному розвитку вітчизняні підприємства вимушені розраховувати в
основному на власні фінансові ресурси. Як державні, так і недержавні фінансові інституції в Україні
дуже слабко орієнтовані на інвестування інновацій. [4]
Галузь сільського господарства України все ще знаходиться на етапі зародковості у формуванні
інноваційної моделі розвитку, адже продовжується структурна перебудова, особливо щодо створення
ринкового інституціонального середовища господарювання. У формуванні інноваційної моделі
розвитку сільського господарства, визначальну роль відіграє створення моделі наукових досліджень в
аграрній науці, яка базується на інтеграції, інноваціях та інвестиціях. Інтеграція передбачає створення
єдиного циклу взаємовідносин учасників – «держава – наука – бізнес – виробництво – споживання» [2]
Висновки з проведеного дослідження. Інноваційна модель є особлива система відносин,
інститутів та інституцій, які створюють відповідні умови здійснення науково-технічного прогресу в
межах і під впливом визначеної державної інноваційної політики.
Існує ряд проблемних питань, які стримують інноваційний розвиток сільського господарства,
який є основою підвищення конкурентоспроможності галузі.
Усунення існуючих проблем формування інноваційної моделі розвитку сільського господарства
дозволить забезпечити стабільний розвиток агропромислового комплексу та забезпечить приріст ВВП
через виробництво науково місткої продукції.
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ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОГО РЕСУРСУ ЯК СКЛАДОВОЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Традиційно земля була об’єктом капіталовкладень консервативних
інвесторів, які мінімізують ризик та планують отримувати прибуток в довгостроковій перспективі.
Сучасні процеси нарощування земельних банків агрохолдингами, взаємодія механізмів
кредитування та ринку землі, перспективи створення Державного земельного іпотечно-інвестиційного
банку наголошують на особливій складовій інвестиційного потенціалу підприємства - земельному
ресурсі.
Сьогодні об’єктом інвестиційної привабливості аграрних інвесторів являється 43,0 млн. га угідь
сільськогосподарського призначення з різними критеріями якості та цінності, що вимагають при
здійсненні капіталовкладень оптимальної оцінки вартості землі та доходу від користування нею. Саме
такі показники і вирізняють інвестиційний потенціал підприємств з різним земельним банком та
вказують на вибір найбільш перспективного напряму для інвестування.
Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Серед вчених, які здійснили оцінку сучасного
ринку землі та виокремили земельний ресурс як об’єкт для інвестування, слід відмітити наукові
напрацювання В. Андрійчука, П. Гайдуцького, М. Дем’яненка, А. Даниленка, В. Заяца, С. Корюнова, Е.
Крилатих, В. Мессель-Веселяка, К. Панкової, Б.Пасхавера, П. Саблука, А. Стельмащука, М. Федорова.
Поряд з цим, зазначимо, що наявні результати досліджень пов’язані в більшій мірі з оцінкою
потенціалу ринку землі в цілому, а не земельного потенціалу кожного окремого підприємства, що
потребує більш детального вивчення.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування оцінки земельного ресурсу як складової
інвестиційного потенціалу сільськогосподарського підприємства в контексті її вартості та доходів від
користування нею.
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Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Державного агентства земельних
ресурсів України загальна площа сільськогосподарських угідь на початок 2010 року становить 41569,4
тис. га, у тому числі ріллі – 32478,4 тис. га, що відповідно становить 68,9% та 53,8% від земельного
фонду держави. Такі обсяги земельного ресурсу вказують на значний потенціал держави в сфері
сільського господарства та створюють можливість для залучення інвестицій в саме цей сегмент
ринку [7].
Будь-який інвестор, здійснюючи капіталовкладення в земельну ділянку, оцінює рівень доходу від
її використання, на який впливають як її якісні показники (родючість, розораність, місцезнаходження),
так і кількісні (площа). Вагомим орієнтиром є і строк окупності інвестицій, який визначається терміном
капіталізації у 33 роки, що відповідає 3% платі за користування кредитом [6]. Такий низький рівень
процентної ставки зумовлюється тим, що, на відміну від інших засобів виробництва, земля являється
найбільш стабільним об’єктом вкладення капіталу та є незамінною складовою у сфері виробництва.
Зазначимо, що грошову оцінку не слід ототожнювати з ціною землі, оскільки перша
використовується як вартість капіталу в сільському господарстві (об’єкт інвестицій), а друга
формується при купівлі-продажу з урахуванням нормативної грошової й експертної (стосовно окремої
земельної ділянки на місцевості) оцінки земель (інструмент залучення інвестицій).
Виходячи із зазначеного, вважаємо, що домінантним у прийнятті рішення щодо інвестування є
визначення грошової вартості землі з позиції її рентабельності, що виражається у рентному доході, від
її використання [4, с. 11].
В міжнародній практиці виокремлюють ряд інших підходів щодо визначення грошової оцінки
землі (табл. 1).
Таблиця 1
Систематизація підходів щодо визначення грошової оцінки землі*
Параметри
Ринкова
оцінка

Зміст підходу
Передбачає
оцінку угідь за їх
ринковою
вартістю

Переваги
Справедливість
оцінки

Недоліки
Можливі випадки, коли дві
однакові за
характеристиками ділянки
матимуть різну оцінку

Тривалий
Не враховує реальний
термін
Рентна оцінка
рівень рентних доходів в
використання в
поточному періоді
Україні
Враховує
Високий рівень складності
Оцінка угідь за
витрати по
при проведенні
Витратна
розміром витрат
освоєнню
розрахунків, відсутність
оцінка
на їх освоєння
ділянки
практичного використання
Оцінка угідь на
Базується на
Орендна
основі орендної
оцінці реальної Орієнтація на податкове
оцінка
плати за їх
дохідності
законодавство
використання
ділянки
*Джерела [2, c.5; 3, c.34; 4, c.12; 5, c.101; 6; 9, c.154; 10]
Оцінка угідь за
розміром
рентних доходів

Прийнятність застосування
Неприйнятна, в зв’язку з
відсутність ринку землі
(мораторій на операції
купівлі - продажу земель)
Використовується при
оцінці
сільськогосподарських
угідь
Неприйнятна, через
складність розрахунків та
можливість значних
похибок
Неприйнятна, оскільки
земельний податок
визначає розмір орендної
плати, а не навпаки

Оцінюючи реалії галузі, загальноприйнятий рівень рентабельності у розмірі 35 % (10) при
визначенні диференціального рентного доходу є відносно високим. Зазначимо, також і те, що така
ставка відсотка є однаковою як при розподілі прибутку від вирощування сільськогосподарських
культур при прийнятій нормі прибутку на вкладений капітал та при отриманні рентних дохідів
землекористувачами понад встановлену норму прибутку. Виходячи з цього, помітною є залежність від
встановленого рівня прийнятої норми прибутку, тому що саме така частина буде вважатися рентою,
та визначатиме частку повернених інвестицій.
Для обґрунтування оптимального рівня рентабельності, який слід застосовувати при обчисленні
розміру
рентних
доходів,
проаналізуємо
показники
ефективності
господарювання
сільськогосподарських підприємств Ярмолинецького району Хмельницької області, що представлені в
таблиці 2.
Як свідчать дані таблиці 2, протягом 2006-2010 років рівень рентабельності основної діяльності
по сільськогосподарських підприємствах був значно нижчим від передбаченого чинною методикою
грошової оцінки угідь. Проте, необхідно уточнити, що в основу методики грошової оцінки
сільськогосподарських земель покладено визначення диференціального рентного доходу від
вирощування зернових культур, рівень рентабельності яких протягом 2006-2010 років у
сільгосппідприємствах Ярмолинецького району Хмельницької області мав відхилення від
встановленого методикою - 35 % (лише 2009 року він був суттєво нижчим).
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Таблиця 2
Показники ефективності господарювання господарств Ярмолинецького району
Хмельницької області, млн. грн.*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Відхилення
2010 від 2006
6171,4
9359,1
9040,3 10647,4 12810,0
6638,6
145723,7 113305,7 67913,1 74188,3 74827,7
70896,0
57803,1 50585,1 53828,6 59857,7 78599,1
20796,0
4241,1
2920,3
3352,3 4038,0 6380,6
2139,4
2,7
4,9
6,3
6,8
7,1
4,5
10,3
19,3
14,0
12,3
12,2
1,9

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Прибуток від операційної діяльності
Середньорічна вартість основних засобів
Середньорічна вартість оборотних коштів
Розмір амортизаційних відрахувань
Норма прибутку, %.
Загальний рівень рентабельності, %.
Рівень рентабельності виробництва
32,5
34,7
41,2
21,4
34,9
2,4
зернових,%.
*
Розраховано за узагальненими даними річної фінансової звітності сільгоспвиробників Ярмолинецького
району Хмельницької області

Проведені на базі обраної сукупності сільгоспвиробників розрахунки засвідчили, що
застосування при визначенні рентних доходів рівня рентабельності в розмірі 35 % відповідає нормі
прибутку у розмірі близько 8,7%: (70896,0 (основні засоби) + 20796,0 (оборотні кошти)) х 0,087) /
(2139,4 (амортизаційні відрахування) + 20796,0 (оборотні кошти)) = 0,35
Застосування 21 %-ого рівня рентабельності відповідає нормі прибутку близько 5,2 % (70896,0 +
20796) х 0,21 / (2139,4+20796,0).
Виходячи з розрахунків, очевидною є досить висока норма прибутку за діючої методики оцінки
земель при державному стимулюванні розвитку сільськогосподарського виробництва. Зазначимо, що
окремі дослідники вважають, що зменшувати базовий рівень рентабельності (для даного району
мінімальний рівень 21%) для визначення диференціальних рентних доходів не слід [4, с. 16]. Адже
рівень рентабельності, який застосовується для їх обчислення за діючою методикою, стосується
виключно зернових культур, прибуток від реалізації яких використовується сільгосппідприємствами
для відшкодування збитків по вирощуванню менш рентабельних культур та від виробництва продукції
тваринництва.
Нами було обчислено суму нормативного рентного доходу за економічною оцінкою
вирощування основних сільськогосподарських культур на основі діючої методики грошової оцінки
земель [6]. Причому, розміри рентних доходів з метою порівняння обчислено для нормативного рівня
прибутку, що відповідає діючій методиці (35%), а також для мінімуму у 21 % цього показника.
Розрахунок розмірів рентних доходів від використання сільськогосподарських угідь проводився
на базі сукупності господарств Ярмолинецького району Хмельницької області, яка включала близько
48 сільськогосподарських підприємств різних форм власності з домінантою зернових культур в
продукції, станом на початок 2010 р.(табл. 3).
Таблиця 3
Розрахунок рентних доходів за економічною оцінкою вирощування
*
зернових культур, 2010 р.
№
п/п

За економічною оцінкою вирощування:
цукрові
зернові
соняшник
буряки
36,5
18,2
222,6
49,92
78,30
20,25
35,52
46,89
20,86
1053,44
853,40
4643,44
1480,43
1425,06
4507,65
71,2
59,9
103,0
368,70
298,69
1625,20
1422,14
1152,09
6268,64
96,1
80,8
139,7
58,29
272,97
х
1,17
3,49
х
3,9
19,2
222,6
110,96
315,64
20,25

Показники

Середня урожайність зернових, ц/га.
Середньорічна ціна реалізації 1 ц, грн.
Повна собівартість 1 ц зернових, грн.
Середні витрати на 1 га, грн.
Виручка з 1 га зернових, грн.
Частка витрат у виручці з 1 га, %
Необхідний (нормативний) рівень прибутку (35%),грн.
Сума витрат і нормативного прибутку, грн.
Витрати + нормативний прибуток у % до виручки з 1 га
Диференціальний рентний дохід, грн.
Диференціальний рентний дохід в натурі, ц/га.
Диференціальний рентний дохід у % до виручки з 1 га
Диференціальний рентний дохід при рівні прибутку 35%
Диференціальний рентний дохід при рівні прибутку 35%, у %
7,5
22,1
20,86
до виручки
*
Розраховано за даними зведених річних звітів сільськогосподарських підприємств Ярмолинецького
району Хмельницької області відповідно до діючої методики оцінки сільськогосподарських угідь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Розмір рентних доходів визначався на основі економічних результатів вирощування основних
сільськогосподарських культур, а саме зернових, соняшника та цукрового буряка, посіви яких
займають 95 % у загальній структурі посівних площ господарств району. Зазначимо, що витрати на
вирощування і продаж зернових розподілялись на гектар посівної площі відповідно до їх частки в
структурі загальних витрат на вирощування і реалізацію продукції зазначених культур. Аналогічно
доходи від реалізації зернових в загальній структурі доходів умовно прийнято за 100% [1, c. 34].
Як свідчать дані табл. 3, розрахункова сума рентних доходів є найбільшою від вирощування
соняшника та становить 272,97 грн., при співставленні її з виручкою – найвищий показник у цукрових
буряків, а саме 222,6 % віддачі, при порівнянні з прибутком при мінімізованій ставці (21%) – найвища
віддача у культури соняшника (351,64%). Таким чином існуюча прив’язка до зернових культур при
визначенні грошової оцінки вказує на опущення якісної характеристики віддачі земельного ресурсу від
посіву тієї чи іншої культури, яка має різний рівень прибутковості, а отже не може бути зведена до
єдиного показника та вимагає комплексної оцінки диференціального рентного доходу від кожної
культури, що прийнятна для вирощування інвестором.
Таким чином, розмір диференціального рентного доходу, обчисленого за трьома основними
культурами, суттєво відрізняється від диференціального рентного доходу, обчисленого лише по
зернових. Тому, на нашу думку, з метою забезпечення більш точного визначення диференціального
рентного доходу для цілей інвестування, слід враховувати розрахункові рентні доходи від
вирощування та реалізації не тільки зернових, що передбачено діючою методикою оцінки
сільськогосподарських угідь, але й інших двох-трьох культур, за умови, якщо вони займають значне
місце в структурі посівних площ та структурі валової продукції рослинництва (в залежності від
природно-економічної зони).
Зокрема, найбільше місце в структурі посівних площ Ярмолинецького району Хмельницької
області (близько 90 %) займають зернові, тоді як площі культур цукрових буряків (4%) та соняшника
(2,7%) є незначними. При такому співвідношенні посівів, можливе абстрагування зернових від інших
сільгоспкультур та виконання 35% норми рентабельності, яка не призведена до суттєвої похибки при
грошовій оцінці землі [8].
Отже, діючий порядок визначення грошової оцінки землі має певні недоліки. Насамперед, чинна
методика оцінки угідь не враховує реальний рівень рентних доходів. Водночас, земельне інвестування
повинно враховувати зміни в дохідності використання угідь, тоді як нинішня оцінка рентних доходів
базується на їх розрахунку двадцятирічної давності, тому здійснення індексації є недоцільним.
Вважаємо, що індексація грошової оцінки угідь, особливо протягом тривалого періоду, не може
забезпечити відображення реальних розмірів рентних доходів, які отримують аграрні підприємства.
Зокрема, такий підхід до уточнення оцінки земельних угідь для інвестиційних цілей не враховує
поліпшення властивостей угідь чи погіршення якості ґрунтів, що обов’язково має знайти відображення
при прийнятті рішення щодо здійснення капіталовкладень.
Отже, актуалізується вдосконалення порядку визначення грошової оцінки землі як оцінки
інвестиційного ресурсу, шляхом уточнення підходів до оцінки рентних доходів в цілому. Існуючий
підхід до обчислення оцінки землі не враховує потребу в ресурсах для проведення землеохоронних
робіт, що мають значний дефіцит у фінансуванні, починаючи з 2000 року.
Висновки з проведеного дослідження. Для забезпечення об’єктивності процесу інвестування,
вважаємо доцільним переглянути ставку показника нормативної рентабельності при визначенні
диференціальних рентних доходів з метою їх окупності. Диференціацію розрахованого рентного
доходу по районах та земельних ділянках доцільно здійснювати на підставі економічної оцінки угідь,
яка повинна враховувати якісні показники (бонітетну оцінку землі, місце розташування, посівні
культури тощо).
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Анотація
Проаналізовано перспективи становлення земельного ресурсу як пріоритетного об’єкта для
інвестування з позиції рентабельності капіталовкладень в нього. Розглянута методика грошової
оцінки землі, її види. Обґрунтована сутність рентного доходу, визначена його роль в капіталізації
землі.
Ключові слова: інвестиції, інвестування, земля, грошова оцінка землі, рентабельність,
рентний дохід.
Аннотация
Проанализированы перспективы становления земельного ресурса как приоритетного
объекта для инвестирования с позиции рентабельности капиталовложений в него.
Рассматриваемая методика денежной оценки земли, ее виды. Обоснована сущность рентного
дохода, определена его роль в капитализации земли.
Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, земля, денежная оценка земли,
рентабельность, рентный доход.
Annotation
Analyzed the prospects for the establishment of land resources as a priority item for investment from
the perspective of return on investment in it. The method of monetary valuation of the land, its forms.
Reasonable nature of rental income, defined his role in the capitalization of land.
Key words: investigation, investment, land, cash value of land, return, rental income.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Сучасні ринкові відносини зумовлюють формування нових підходів до
системи управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання. Важливе місце у цій
системі займає управління фінансовими ресурсами. Для забезпечення безперебійного виробництва та
раціонального використання грошових коштів, як фінансових факторів підвищення рівня прибутковості
підприємства, необхідно забезпечити функціонування науково обґрунтованої та чітко відпрацьованої на
практиці системи бухгалтерського обліку, яка є джерелом інформації для прийняття управлінських
рішень. Завдяки досконалій організації обліку та внутрішнього контролю за використанням фінансових
ресурсів підвищуються можливості своєчасного реагування на негативні явища, що виникають при
здійсненні господарських операцій та прийняття управлінських рішень.
Передумовою ефективного розвитку будь-якого вітчизняного підприємства, незалежно від форми
власності, є функціонування системи внутрішнього контролю. Однак на практиці виникає багато питань
та проблем. Як відомо, внутрішній контроль присутній на кожному підприємстві (організації), але
ефективність його забезпечується не завжди. Так, невеликі підприємства найчастіше не мають
достатнього персоналу, матеріальних ресурсів та рівня знань управлінців для організації необхідної
системи внутрішнього контролю. Великі підприємства, навіть володіючи достатньою базою, можуть бути
погано керовані, і, як наслідок, досить великі затрати, понесені на організацію контролю, не дадуть
бажаних результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку внутрішнього контролю в
Україні присвятили свої праці багато авторів, зокрема Баюра Д.О. [1], Дорош Н.І. [4], Корінько М.Д. [2],
Пантєлєєв В.П. [7], Шевчук В.О. [9], Футорангська Ю.М. [8] та інші. Однак реалії сьогодення засвідчують
про невирішеність багатьох питань щодо організація внутрішнього контролю в системі управління
фінансовими ресурсами на підприємствах.
Постановка завдання. Метою статті є дослідити стан внутрішнього контролю на підприємствах
України, визначити основні проблеми розвитку внутрішнього контролю та обґрунтувати пропозиції щодо
удосконалення його організації і підвищення ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукової та економічної літератури показав,
що визначення внутрішнього контролю науковцями дається по-різному, але, на нашу думку, найбільш
повним є таке: внутрішній контроль – це система заходів, визначених управлінським персоналом
підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного використання усіма
працівниками своїх обов'язків по забезпеченню та здійсненню господарських операцій [3]. Внутрішній
контроль визначає закономірність цих операцій і їх економічну доцільність для даного підприємства.
Д.О.Баюра вважає, що внутрішній контроль є створення ефективного процесу оцінки й
управління ризиками, впровадження необхідних контролів, спрямованих на підвищення ефективності
операцій, вірогідності фінансової звітності й дотримання законодавства [1].
Розкриваючи науковий контроль як науку, В.О. Шевчук вважає, що «Контроль як наука – це
множина… знань, які є предметом і наслідком діяльності певного кола дослідників» [9].
Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча розглядають внутрішній контроль як функцію управління, яка є
засобом зворотного зв'язку між об’єктом управління й органом управління, інформуючи про дійсний
стан об’єкта і фактичне виконання управлінських рішень. Внутрішній контроль – це процес, який
забезпечує відповідність конкретного об’єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на
успішне досягнення поставленої мети [5].
Подолання суспільно-економічної кризи, необхідність стабілізації економіки потребують
суттєвого підвищення ролі інформаційного, технологічного, методичного, організаційного та іншого
забезпечення управління галузями національної економіки України. У зв’язку з цим зростають потреби
удосконалення контрольних функцій на всіх рівнях управління, що відіграє важливу роль в управлінні
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економікою, особливо в умовах її сучасного трансформування, забезпечуючи господарські суб’єкти та
державні органи необхідною інформацією для прийняття оптимальних рішень і досягнення
поставлених завдань розвитку економіки країни [10].
Зміна суті та функціонального наповнення менеджменту для прийняття ефективних
управлінських рішень має значний вплив на діяльність підсистем управління, які його забезпечують.
Це насамперед стосується фінансово-господарського та внутрішньогосподарського контролю, які
обґрунтовують достовірність прийняття управлінських рішень. В умовах ринкового середовища
зростає ризик прийняття неефективних рішень, що також обумовлює необхідність удосконалення
існуючої системи контролю та його складових.
Систему внутрішнього контролю Н.І. Дорош визначає як політику та процедури підприємства,
спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок та відхилень від норм, які
можуть з’явитись у фінансових звітах [4, с. 218].
Організація внутрішньогосподарського контролю передбачає: встановлення мети (завдання)
контролю; побудову організаційної структури контролю та її зв'язок з організаційною структурою
управління підприємством в цілому; вибір головних параметрів, актуальних для діяльності
підприємства; створення на підприємстві підрозділу з внутрішньогосподарського контролю;
інформаційне забезпечення контролю; виконання контрольних заходів; технологію отримання даних;
планування контролю; систему норм і нормативів, внутрішніх стандартів, внутрішньої звітності [7].
Система внутрішнього контролю – це політика і процедури внутрішнього контролю, прийняті
управлінським персоналом суб'єкта господарювання з метою забезпечення правильного та ефективного
ведення господарської діяльності, збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам, а також
виявлення їх, забезпечення точності і повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної
фінансової інформації.
Слід зазначити, що ступінь складності щодо організації внутрішнього контролю відповідає
організаційній структурі підприємства, чисельності управлінського персоналу та іншого персоналу,
розгалуженості мережі відокремлених підрозділів, ступеню централізації бухгалтерського обліку та інших
характеристик підприємства.
У процесі здійснення працівниками контролю ставиться сім основних завдань: повнота обліку
даних, точність обліку даних, законність господарських операцій, повнота записів, точність ведення
записів, збереження бухгалтерських документів, захист активів.
Я.А. Гончарук та В.С. Рудницький відповідно до мети виділяють такі основні завдання
внутрішнього контролю: попередження здійснення незаконних та економічно недоцільних
господарських операцій на стадії прийняття управлінських рішень (попередній контроль);
попередження виникнення відхилень, що порушують встановлений нормативними та плановими
документами режим функціонування об’єкта; визначення фактичного стану об’єкта або його частини
на певний момент; контроль процесів, що відбуваються на підприємстві; виявлення і діагностика
проблем в організації при зміні зовнішнього та внутрішнього середовища; контроль розробки і
реалізації тактичних цілей окремими структурними підрозділами, оцінка їх відповідності стратегічним
напрямкам діяльності підприємства; перевірка виконання прийнятих управлінських рішень; оцінка
якості здійснення планування, обліку, організації, аналізу; стимулювання мотивації, тобто основних
функцій системи управління, які передують прийняттю управлінських рішень; контроль за виконанням
функціональних обов’язків як конкретних виконавців, так і функціональних підрозділів, центрів
відповідальності, керівників усіх рівнів управління; надання кваліфікованої допомоги управлінському
персоналу щодо прийняття ефективних управлінських рішень; експертна оцінка стратегічних
напрямків розвитку підприємства [3, с. 184-185].
Впровадження і підтримка на належному рівні системи внутрішнього контролю мають
забезпечити виконання таких основних завдань: належне санкціонування угод і операцій; реєстрація
інформації шляхом ведення системного бухгалтерського обліку; фактичний контроль доступу до
активів; періодичне проведення інвентаризації активів [4, с. 220].
Систему внутрішнього контролю доцільно якісно організовувати стосовно досягнення
поставленої мети й завдань, з одного боку, та щодо її економічної ефективності – з іншого.
Внутрішньогосподарський контроль має особливе значення на підприємствах та їх об’єктах, де
зосереджуються величезні потоки матеріальних цінностей і коштів, а також у функціональних відділах
бухгалтерій, де здійснюється перевірка й обробка облікової документації [6].
Ефективно діюча система внутрішнього контролю не виникає випадково. На її формування
впливає ряд неодмінних умов, серед складових яких є: якість управління, тобто здатність керівництва
ефективно планувати та контролювати роботу; кваліфікація персоналу і його здатність чітко
додержуватися посадових інструкцій; наявність трудових ресурсів (необхідна умова для поділу і
ротації обов'язків); якість внутрішнього аудиту.
Чотири вищенаведених фактори взаємозалежні. Цілком ймовірно, що адміністрація
підприємства прагне залучити кращий персонал, визнає необхідність планування та контролю, а
також забезпечує необхідні ресурси для досягнення цілей. Адміністрація, прагнучи найбільш
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продуктивно використовувати час на управління і розвиток підприємства, делегує основну частину
відповідальності внутрішньому аудитові. Служба внутрішнього
аудиту готова прийняти таку
відповідальність. Таким чином, названі фактори визначають якість керування. При відсутності
перерахованих вище факторів ефективність внутрішнього контролю не буде досягнута.
Внутрішній контроль здійснюється безперервно. Окремі контрольні заходи проводяться в
залежності від виникнення такої необхідності. Керівництво підприємства самостійно встановлює склад,
терміни і періодичність процедур щодо контролю. Головний принцип організації внутрішнього контролю
– доцільність та економічність. Усі документи внутрішнього контролю мають абсолютно конфіденційний
характер.
Внутрішній контроль розподіляється на попередній, поточний і наступний.
Попередній контроль передує фінансово-господарській операції або процесу, діє до їх
здійснення. Це дає можливість заздалегідь обґрунтувати економічну доцільність та вірогідність тієї чи
іншої операції, своєчасно усунути недоліки, запобігти недоцільним витратам, безгосподарності і
марнотратству. В умовах ринкової економіки об’єктом попереднього контролю є комерційні угоди,
договірні зобов’язання, цінні папери (акції, сертифікати, векселі тощо) та інші виробничі, переробні,
реалізаційні, розрахункові операції та операції з попереднього оформлення відповідних документів. У
сучасних умовах важливу роль відіграє попередній контроль під час прийняття управлінських рішень,
коли потрібно завчасно оцінити операції із заготівлі, виробництва та реалізації з точки зору їх законності,
доцільності й економічності.
Поточний контроль на підприємствах здійснюється на стадії завершення тих чи інших
господарських чи фінансових операцій на певних ділянках виробництва, зберігання та реалізації
продукції.
Це дозволяє своєчасно впливати на негативні операції з метою їх усунення. Поточний контроль з
боку керівників і фахівців бухгалтерських служб підприємств має особливе значення під час
оформлення та аналізу грошових, розрахункових, виробничих та інших операцій, підписання документів
і надходження їх до бухгалтерії. Для цього керівники підприємств та їх відділів зобов’язані не формально
підписувати документи, а глибоко вникати в їх зміст, аналізувати суть фінансово-господарських операцій
та показників.
Наступний контроль здійснюється відповідно до Закону України «Про контрольно-ревізійну
службу в Україні» шляхом проведення ревізій і тематичних перевірок фінансово-господарської
діяльності підприємств. На відміну від попереднього та поточного, наступний контроль передбачає
перевірку господарських операцій після їх здійснення. Тому його ефективність у поточній господарській
діяльності підприємств менша, ніж попереднього і поточного. Але наступний контроль характеризується
більш повним і глибоким підходом до вивчення фінансово-господарської діяльності. Він здійснюється на
державному рівні, і це дає можливість забезпечити всебічну і комплексну перевірку правильності і
законності фінансово-господарських операцій на підприємствах, виявляє порушення і зловживання, які
інколи можуть приховуватись системою поточного контролю.
В сучасних умовах внутрішній контроль набуває дедалі більшого значення. І питання це не лише
теоретичне, оскільки за ним стоїть практична діяльність із розробки законодавства у сфері контролю.
Внутрішній контроль фіксує та відслідковує дотримання суб’єктами контролю вимог чинних
законодавчих та нормативних актів щодо ефективності та цільового використання бюджетних або
власних коштів, збереження майна; правомірність та ефективність використання фінансових,
матеріальних і трудових ресурсів, достовірність бухгалтерського обліку і звітності; виявляє факти
розкрадання активів господарюючого суб'єкта.
В системі управління внутрішньогосподарський контроль не є надзвичайним заходом, а
невід’ємною частиною управління, тому що не можна здійснювати управління без систематичного
контролю за фінансовими ресурсами, їх раціональним використанням, операціями і процесами, які
пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції. У свою чергу, внутрішній контроль є системою
постійного спостереження за ефективністю використання майна господарського суб’єкта, законністю і
доцільністю господарських операцій та процесів, збереженням фінансових ресурсів. Разом з тим, цей
контроль є складовою частиною ринкового механізму, одним з прийомів перевірки виконання
прийнятих рішень, найважливішою функцією управління економікою.
У сучасних умовах необхідно забезпечувати повсякденний і дійовий контроль за збереженням
фінансових ресурсів, а також оперативно одержувати достовірну інформацію, необхідну для
прийняття управлінських рішень.
Висновки з проведено дослідження. Дослідженням виявлено необхідність реформування
системи державного управління, що започаткована в Україні, змінити підходи щодо поняття «контроль» і
наблизити його до європейських тлумачень. Система контролю повинна бути спрямована на
виправлення порушень та недопущення їх в подальшому. Система фінансового контролю на місцеву
рівні повинна мати постійний характер. Необхідно побудувати ефективну систему фінансового контролю
в Україні, яка б забезпечувала стабільний стан фінансово-бюджетної дисципліни в регіонах.
З цією метою запропоновано розробити та схвалити на законодавчому рівні оновлену сучасну
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модель системи фінансового контролю в Україні.
На державному рівні. Органам влади необхідно здійснити низку системних заходів, які б
дозволили стабілізувати фінансово-бюджетну дисципліну на місцевому рівні. Зокрема доцільно:
розробити та прийняти закон про фінансовий контроль; підготувати зміни до Бюджетного кодексу
України та Кодексу України про адміністративні правопорушення; створити внутрішній державний аудит
в органах місцевої виконавчої влади, при цьому, розмежувати функції інспектування (ревізії) та аудиту;
вжити відповідних заходів щодо впровадження системи муніципального фінансового контролю та аудиту
на регіональному та місцевому рівні; посилити відповідальність керівників на всіх рівнях управління та
чітко встановити її межі в законодавстві; запровадити оцінку ризиків при проведенні державних аудитів і
фінансового управління та прозорий механізм планування проведення контрольних заходів.
На рівні підприємства. Рекомендуємо створити відділ внутрішнього аудиту. Доцільність
створення такого відділу на підприємствах обґрунтовується тим, що це дозволить керівництву
здійснювати ефективний контроль за окремими підрозділами, виявляти резерви виробництва і найбільш
перспективні напрямки розвитку, а також давати рекомендації фінансово-економічним та
бухгалтерським відділам стосовно покращення результатів їх роботи.
З метою посилення контролю особливу увагу необхідно приділити перевірці економічної
ефективності і доцільності операцій підприємств, обґрунтованості управлінських рішень.
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Анотація
В статті розкрито сутність внутрішнього контролю, його організацію в системі управління
фінансовими ресурсами. Розглянуто проблеми функціонування внутрішнього контролю на
підприємстві та запропоновано пропозиції по їх вирішенню, як на державному рівні, так і рівні
підприємства.
Ключові слова: фінансові ресурси, внутрішній контроль, система внутрішнього контроль,
організація, управління, підприємство.
Аннотация
В статье раскрыта сущность внутреннего контроля, его организацию в системе
управления финансовыми ресурсами. Рассмотрены проблемы функционирования внутреннего
контроля на предприятии и предложены предложения по их решению, как на государственном
уровне, так и ровные предприятия.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, внутренний контроль, система внутреннего
контроль, организация, управление, предприятие.
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Annotation
In the article are expose essence of internal control, its organization in control system by financial
resources. The problems of functioning of internal control are considered on an enterprise and suggestions are
offered on their decision, both at state level and even enterprises.
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enterprise.
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ІНФОРМАЦІЙНА МІСТКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇЇ
РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Вивчення впливу різних теорій звітності на сучасну модель звітності,
вживану в Україні, дозволяє відзначити, що причиною вдосконалення фінансової звітності завжди
була і є необхідність отримання якісної інформації, яка дозволила б удосконалювати процес
управління. Сучасні вчені й практики визначають, що управління – це усвідомлена цілеспрямована
діяльність людини, за допомогою якої вона підпорядковує своїм інтересам елементи зовнішнього
середовища, тобто громадськість, живу і неживу природу, техніку [1, с. 4]. Менеджмент, як сучасна
система управління підприємствами, діюча в умовах становлення ринкової економіки, припускає
створення умов, необхідних для їх ефективного функціонування і розвитку виробничо-господарської
діяльності. Йдеться про таку систему управління (принципи, функції, методи, організаційні структури),
яка породжена об’єктивною необхідністю і закономірностями розвитку ринкових відносин
господарювання, пов’язаними з орієнтацією підприємства на попит і потреби ринку, на запити
індивідуальних споживачів. Але проблеми процесу виробництва і реалізації продукції, відносин з
постачальниками і покупцями, з працівниками підприємства, необхідність прогнозування послідовності
науково-технічного прогресу – все це ускладнює систему управління і вимагає подальшого розвитку як
теоретичних, так і практичних її аспектів. Загальновідомо, що на якість управління впливають такі
чинники: загальний і спеціальний рівень знань в управлінській сфері; можливість використання цих
знань на практиці; уміння своєчасно ухвалювати управлінські рішення (рис.1).
Загальний і
спеціальний рівень
знань в
управлінській галузі

Можливість
використання цих
знань на практиці

Фактори

Фактори
Якість управління

Вміння своєчасно приймати управлінські
рішення

Рис. 1. Взаємозв’язок чинників, що впливають на якість управління
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Загальний і спеціальний рівень знань має пряму залежність від інформаційного забезпечення
системи управління. Можливість використання цих знань залежить від наявності своєчасного
оснащення і технології виробництва, кваліфікації робітників, забезпеченості оборотними активами і від
багатьох інших чинників. В основі ухвалення правильних управлінських рішень повинні лежати
результати порівняльного, фактичного й прогнозного аналізу господарської діяльності.
На управлінські рішення впливають: масштаби, кількість, структура проблем, які розв’язуються;
зв’язок між ними; методи управління; організаційні принципи; складність управлінської роботи, частина
її самостійності та ступінь відповідальності; ризикованість рішень, відповідальність суб’єктів й об’єктів
управління, а також зацікавленість в досягненні мети.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління та його інформаційного
забезпечення присвячено багато економічної літератури. Тільки за останні роки були опубліковані
значні роботи І.М. Гєрчикової, В.Р. Весніна, Р.Л. Дафта, А.А. Мазараки, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакової,
Б.О. Райзберга, Р.О. Фатхутдінова, С.І. Агужена, В.П Савчука, І.А. Бланка, В.В. Ковальова,
А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна, В.А. Анташова, Г.В. Уварової, І.Т. Балабанова та ін.
Функції управління розглядаються ними по-різному. Так, І.М. Гєрчикова вважає, що функціями
управління є маркетинг, планування і контроль [2, с. 141]. На перше місце серед функцій вона ставить
маркетинг, який передбачає вибір мети, зв’язок мети з ресурсами, пошук раціональних форм та
інструментів збільшення ефективності, а також ухвалення рішень. Але слово marketing переводиться
як ринок, а за своїм складом – це сучасна система управління виробничою і збутовою діяльністю
підприємств, яка спрямована на стимулювання збуту та максимізацію прибутку.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження окремих проблемних питань, які
стосуються інформаційної місткості фінансової звітності. Для досягнення поставленої мети
поставлено завдання здійснити обґрунтування ролі інформаційної місткості фінансової звітності в
управлінні підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг – це не функція управління, а система
управління в цілому, яка має окремі функції. І вже абсолютно не можна погодитися з переліком
властивостей, якими автор наділяє контроль як функцію управління. Вона відзначає, що “до функції
контролю належать: збирання, обробка й аналіз інформації про фактичні результати господарської
діяльності всіх підрозділів фірми, порівняння їх з плановими показниками, виявлення відхилень та
аналіз причин цих відхилень” [2, с.205].
Проте, збирання й обробка інформації про результати діяльності підприємства – це властивості,
які притаманні бухгалтерському обліку, інша справа, що при обробці економічної інформації
паралельно контролюється правильність віддзеркалення операцій за допомогою застосування як
бухгалтерських методів – подвійного запису на рахунках, так і безпосередньо контрольних. Можна
погодитися з І.М. Гєрчиковою в тому, що функції управління і методи їх реалізації не є незмінними і
раз і назавжди сформованими. Дійсно, вони можуть модифікуватися, заглиблюватися,
ускладнюватися і до них з часом можуть бути пред’явлені нові вимоги.
Б.О. Райзберг і Р.О. Фатхутдінов до функцій управління відносять аналіз, прогнозування,
планування, організацію процесів, облік і контроль, мотивацію та оперативне регулювання [3, с. 80].
Але вони не визначають пріоритетів серед перерахованих функцій.
М.Х. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі в роботі “Основи менеджменту” (1994) до функцій
управління відносять: стратегічне планування, оцінку й аналіз господарської діяльності, дослідження
сильних та слабких сторін господарювання і реалізацію стратегічної мети [4, с.255]. Але вони не
вважають функціями управління облік і контроль.
Інші учені до функцій управління відносять розробку стратегії розвитку, створення ефективних
інформаційних систем, здійснення аналізу, планування, стимулювання реалізації управлінських
рішень і контроль щодо їх реалізації [5, с.77-80]. Перелік цих функцій управління вже має деяку
систематизацію. Але виникає питання, як можна здійснювати розробку стратегії розвитку, якщо немає
інформації про оснащеність оборотними активами, заборгованість покупців, зобов’язання перед
постачальниками, можливості розвитку підприємства і т.д., а саме цю інформацію можна отримати з
бухгалтерського обліку.
Отже, критичний аналіз різних точок зору відносно дослідження функцій управління дозволяє
констатувати, що функції управління представлені неоднозначно, відрізняються одна від одної за
смисловим складом, а також мають і деякі загальні негативні ознаки: всі автори перераховують
функції в безсистемному порядку. Вони визнають, що функції управління мають зв’язок між собою,
але єство цього зв’язку чітко не визначається, і не приділяється належної уваги їх пріоритетному
значенню. В зв’язку з цим особливо актуальним є рішення проблем з’ясування ступеню
співвідношення й тісноти взаємозв’язку основних функцій системи управління.
Успішне подолання поставлених проблем можливе за умови чіткого представлення всієї
системи управління підприємством і ролі інформаційного забезпечення як функції в цій системі. Для
того, щоб зрозуміти місце інформаційного забезпечення в системі управління підприємством,
зазначимо, що остання являє собою формування та організацію всього виробничо-господарського і
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фінансово-економічного процесу, а також координацію та регулювання різних її елементів. Процесний
підхід широко використовується в даний час. Відповідно до нього процес управління є системою
загальних функцій управління. При цьому окремі стадії управлінського процесу є логічними зв’язками
й утворюють комплекс управлінського циклу, для якого характерний прямий та зворотній зв’язок, що
постійно повторюється. На основі економічних характеристик функцій управління можна виділити 5
загальних: планування; організація; мотивація; облік; контроль. Вказані первинні функції поєднані
зв’язуючими процесами: комунікації та ухвалення рішення. При цьому під комунікацією розуміють
процес обміну інформацією. Представлена на рис. 2 послідовність стадій управлінського процесу
описує його класичну схему і показує, що стадії протікають циклічно і в їх основі лежить процес
комунікації.

Процес комунікації (на основі інформаційної підсистеми обліку)
СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ
Мета

Пошук
альтерн

Прогнозування

Оцінка

Організація
та мотивація
Облік

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ)

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ)

Планування

Контроль

Реалізація
рішень
Мета і т.д.

Процес комунікації (на основі інформаційної підсистеми обліку)
Рис. 2. Організаційно-циклічна модель взаємозв’язку та послідовності реалізації функцій в
загальній системі управління підприємством відповідно до процесного підходу [5, c. 78]
Загальновідомо, що система управління може ефективно функціонувати тільки за наявності
інформаційного забезпечення. Система інформації є організованою сукупністю даних про внутрішні і
зовнішні умови бізнесу і про його бажаний стан.
Представлена модель системи управління показує всі функції від первинної мети до наступної,
а потім все починається з початку по спіралі від найнижчої мети до найвищої: знову збирається
інформація, яка аналізується, потім розробляють проект рішення, здійснюють його реалізацію, потім
вимірюють результати і здійснюється постановка нової мети.
Отже, інформаційна система, що забезпечує весь процес руху і розвитку системи управління,
носить початковий характер, тобто має всі ознаки пріоритетності.
Інформаційна система займає особливе і важливе місце серед інших систем, оскільки вона як
губка вбирає всі зміни, що відбуваються в інших системах. Інформаційна система є формою
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організації інформаційного забезпечення управління або якої-небудь її частини. Вона включає всі
види інформації, носіїв, комплекс засобів для отримання, передачі, зберігання та виготовлення
документів, канали зв’язку.
Задача інформаційної системи – забезпечити нормальне протікання інформаційних процесів
для задоволення потреби управління в інформації.
Формування інформаційної системи на підприємстві має здійснюватися так, щоб були задіяні та
враховані всі аспекти його фінансово-господарської діяльності.
У зв’язку з цим першочерговою задачею є забезпечення оптимізації взаємозв’язків і залежності
інформаційних потоків між всіма основними функціями управління, що дасть можливість отримання
корисної інформації, необхідної для ухвалення економічних рішень.
Роль і значення фінансової звітності в інформаційному забезпеченні підприємства визначається
ступенем запитуваності інформації, яка формується системою управління – рис. 3.

Комунікаційний
процес

Планування

Інформаційна підсистема управління
Організація

Процес обміну
економічною
інформацією

Мотивація

Облік

Фінансова звітність

Контроль

Рис. 3. Місце фінансової звітності в інформаційному забезпеченні
системи управління [2, c. 170]
Необхідно визнати, що облікова і, особливо, звітна інформація – це основа для ухвалення
важливих управлінських рішень як усередині підприємства, так і поза ним. Особливу важливість при
цьому має саме фінансова звітність, оскільки нею можуть користуватися як внутрішні користувачі, так і
зовнішні. Вона забезпечує кількісну інформацію для реалізації функцій: планування; організації;
мотивації; контролю.
Для реалізації функції планування вона є основою складання фінансових планів.
Для реалізації функцій організації та мотивації фінансова звітність є інформаційним
забезпеченням оцінки й діагностики діяльності підприємства і пошуку шляхів та перспектив його
подальшого ефективного розвитку.
Для функції реалізації рішень інформація фінансової звітності необхідна для зіставлення з
даними фінансового плану і, як наслідок, коректування подальшої діяльності.
Облікова й звітна інформація дозволяють ухвалювати певні управлінські рішення, оскільки:
1. Надають інформацію, яка дає можливість ухвалити управлінське рішення. Більшість цих
рішень, незалежно від їх суті, базується на фінансових розрахунках. Облік і фінансова звітність
забезпечують ці розрахунки необхідною базисною інформацією та надають аналітичну орієнтацію про
можливі дії та наслідки альтернатив, які розглядатимуться.
2. Розкривають економічні наслідки раніше ухвалених рішень. Навіть коли рішення недавно
ухвалене і лише починає впроваджуватися в життя, воно вже може помітно впливати на справи
підприємства. Цей вплив може мати вирішальний характер, тому наслідки ухвалених рішень повинні
бути своєчасно доведені до зацікавлених осіб, щоб вони постійно мали інформацію про проблеми, які
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існують і виникають. Таким чином, надається можливість здійснювати зворотний зв’язок: фінансові
звіти підприємства, які періодично складаються для зацікавлених осіб, містять в собі відомості про
економічні наслідки раніше ухвалених рішень.
Для реалізації функції контролю інформація фінансової звітності необхідна з метою формування
уявлень про ступінь досягнення стратегічної мети підприємства.
Фінансові звіти є головним джерелом необхідної інформації на постійній основі. Ця інформація
забезпечує зворотний зв’язок за кожним ухваленим рішенням – рис.4.
Вхідна інформація
для осіб, які
приймають
рішення

Процес
прийняття
рішень

інформація

Розгляд
альтернатив

Фінансові оцінки

Рішення
прийнято

Різноманітна

Реалізація
рішень

Дії виконані
Ресурси
використані
Результати
отримані

Система обліку та
фінансової
звітності

Збір даних та їх
класифікація
Аналіз, оцінка й
документування

ФІНАНСОВІ
ЗВІТИ
Зворотнийзв’язок

Власна оцінка та
роз’яснення

Нові та
переглянуті
рішення

Рис. 4. Оборот звітної інформації в процесі ухвалення і реалізації управлінських рішень
Отже, в умовах ринкової економіки фінансова звітність господарюючих суб’єктів стає основним
засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення управління. Не
випадково концепція зіставлення і публікації звітності є наріжним каменем системи національних
стандартів в більшості економічно розвинутих країн. Будь-яке підприємство в тому або іншому ступені
постійно потребує додаткових джерелах фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів,
привертаючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об’єктивного інформування їх про свою
фінансово-господарську діяльність, тобто в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки
привабливими будуть опубліковані фінансові результати, що показують поточний і перспективний
фінансовий стан підприємства, настільки висока вірогідність отримання додаткових джерел
фінансування.
Проте, бухгалтерський облік і фінансова звітність як підсистема інформаційного забезпечення
управління підприємством має ряд недоліків, які обмежують його інформаційну місткість. До таких
недоліків слід віднести, перш за все, грошовий вид всіх активів. Інформація за межами грошового
віддзеркалення випадає зі сфери уваги фінансової звітності. Недоліком фінансової звітності також
можна вважати:
– нестабільність грошової одиниці, особливо під час інфляційних процесів. Тому,
відпрацьовуючи стратегію розвитку господарства, треба прогнозувати грошове визначення активів з
урахуванням індексу інфляції;
– оцінку необоротних і оборотних активів за цінами їх придбання (хоча до останніх за новими
правилами обліку можна застосовувати правило якнайменшої оцінки), яка не завжди відповідає
ринковій (поточній) ціні. Цей недолік пов’язаний з попереднім, а також з кон’юнктурними явищами на
ринку товарів і послуг;
– несвоєчасність надання інформації користувачам з причини періодичності її складання
відповідно до законодавства (квартал, рік). Даний недолік розв’язується за допомогою комп’ютеризації
облікового процесу, тобто інформація може бути отримана у будь-який час.
Ще треба відзначити і такий недолік, як нереальне представлення інформації, що є наслідком
суб’єктивізму тих, хто її складає. Часто фінансова звітність показує ту інформацію, яка є вигідною для
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власника. Особливо це торкається тих власників, у яких значна частина економічного потенціалу їх
підприємств знаходиться в тіні.
Дослідження питань суб’єктивізму при складанні фінансової звітності дозволило встановити, що
існує два види її перекручування: вуалювання та фальсифікація [6, с. 383].
Під вуалюванням слід розуміти всі перекручування фінансової звітності в межах, дозволених
законодавством, тобто в рамках самостійно розробленої підприємством облікової політики.
Під фальсифікацією розуміється застосування таких облікових прийомів, які не передбачені
законодавчими документами. Вуалювання і фальсифікація може привести до різних наслідків
відносно об’єктивності інформації фінансової звітності - рис. 5.
Дослідженнями встановлено, що фальсифікація виникає у випадках:
– коли певний користувач видає свою суб’єктивну мету за мету об’єктивну, навіть якщо така
звітність більш ясно, правильно, точно й об’єктивно, з погляду користувача, може відображати
майновий стан підприємства, але вона складена без урахування вимог регламентів.

Фінансова звітність

Фальсифікація

Вуалювання

Інформація звітності
необ’єктивна, але
відповідає вимогам
законодавства

Інформація
звітності
об’єктивна та
відповідає
вимогам
законодавства

Одночасно

Інформація звітності
об’єктивна, але не
відповідає вимогам
законодавства

Інформація звітності
необ’єктивна і не
відповідає вимогам
законодавства

Рис. 5. Класифікація перекручувань інформації фінансової звітності [7, c.18]
Виникнення таких ситуацій говорить про недосконалість законодавчих документів і спонукає
відноситися до них критично, а в цьому, у свою чергу, криється потенціал удосконалення фінансової
звітності;
–
коли адміністрація навмисно перекручує дані звітності з метою:
1) ввести в оману акціонерів щодо величини отриманого прибутку для створення можливості
виплати додаткових премій (завищення прибутку) або виплат підвищених дивідендів, або навпаки, їх
мінімізації, що приводить до збільшення сум, які залишаються у власному розпорядженні (заниження
прибутку);
2) обману робітників і службовців за рахунок зниження бази виплати відповідних премій;
3) дезинформації кредиторів щодо платоспроможності (або ліквідності) підприємства;
4) дезинформації податкових органів для приховання сум до оподаткування.
Проте, не можна не відзначити той факт, що якщо навіть при формуванні фінансової звітності не
вдавалися ані до вуалювання, ані до фальсифікації, то все одно неможливо досягти об’єктивності
звітних даних, оскільки чим більш точно виміряний кількісно один показник, тим менш точно
обчислений інший показник, пов’язаний з ним. Не дивлячись на перераховані недоліки, інформація
фінансової звітності разом із статистичними даними і даними управлінського обліку складає
найважливіший елемент інформаційного забезпечення системи управління підприємством.
Розвиток ринкових відносин і законодавство, що постійно змінюється, підвищують вимоги до
управління економікою, до організації та методики ведення бухгалтерського обліку і, зрештою, до
формування даних, які відбиваються в звітних формах.
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Оскільки через безліч об’єктивних і суб’єктивних причин фінансова звітність не може адекватно
відображати фінансове положення підприємства можна визначити основні напрями вдосконалення
фінансової звітності з метою підвищення її корисності для суб’єктів управління. Пріоритетними
напрямами повинні стати питання визначення ступеню впливу на інформативність фінансової
звітності, принципів обліку її складання, якісних характеристик, оцінки статей [8, c.56].
Висновки з даного дослідження. Проведене дослідження дозволило:
–встановити, що формування інформаційної системи на підприємстві повинно враховувати всі
аспекти його фінансово-господарської діяльності і забезпечувати оптимізацію взаємозв’язків і
залежності між всіма основними функціями управління, що дасть можливість використовувати дані
для досягнення поставленої мети;
– обгрунтувати організаційно-циклічну модель послідовності реалізації функцій в загальній
системі управління підприємством, встановити їх ієрархічність, прямий і зворотний зв’язок в умовах
реалізації управлінських рішень;
– прогнозувати основні напрями вуалювання і фальсифікації даних фінансової звітності, що дає
можливість в перспективі одержувати об’єктивну інформацію.
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Анотація
В статті розглянуто окремі проблемні питання, які стосуються інформаційної місткості
фінансової звітності. Обґрунтовано роль інформаційної місткості фінансової звітності в управлінні
підприємством. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення фінансової звітності з метою
підвищення її корисності для суб’єктів управління.
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звітність,
інформаційна
місткість
фінансової
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інформація, інформативність фінансової звітності.
Аннотация
В статье рассмотрены отдельные проблемные вопросы, касающиеся информационной
емкости финансовой отчетности. Обгрунтовано роль информационной емкости финансовой
отчетности
в
управлении
предприятием.
Определены
приоритетные направления
совершенствования финансовой отчетности с целью повышения ее полезности для субъектов
управления.
Ключевые слова: финансовая отчетность, информационная емкость финансовой
отчетности, информационного обеспечения системы управления, информационные системы,
отчетная информация, информативность финансовой отчетности.
Annotation
The paper considers some issues relating to the information capacity of the financial statements.
Substantiates the role of information capacity of financial reporting in enterprise management. The priorities
in improving financial reporting in order to increase its usefulness for business management.
Keywords: financial statements, the information capacity of the financial statements providing
information management systems, information systems, reporting information, informative financial
statements.
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УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ В УМОВАХ КРИЗИ
Постановка проблеми. У процесі здійснення виробничої та комерційної діяльності в
підприємства виникає дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями продукції,
акціонерами, персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами тощо. В умовах кризи неплатежів
особливо зростає роль ефективного управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її
повернення та попередження безнадійних боргів. Отже, постає актуальне питання, щодо розробки
нової методики управління поточною дебіторською заборгованістю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми дебіторської
заборгованості присвячено праці вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, зокрема: Ф.Ф.
Бутинця [3], О.С. Бондаренко [1], С.Ф. Голова, В.М. Костюченко [4], Л. Городянської [5], В.С. Леня [7],
Н. Матициної [8], О. Контрощикової [6], В. Сопко [12], А.М. Поддєрьогіна [9], І.І.Сахарцевої [11],
О.В. Боровицької [2] та інших. У цих працях розкриваються більшою мірою загальні аспекти
формування дебіторської заборгованості та її оцінки, а тому детальне вивчення питання дебіторської
заборгованості давно є на часі.
Постановка завдання. Завданням даного дослідження є визначення основних напрямів
формування політики управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансовоекономічної кризи.
Виклад основного матеріалу. Згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", дебітори – це
юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми
грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [10]. Відповідно, дебіторська заборгованість – це
сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.
Виникнення дебіторської заборгованості – це об'єктивний процес, який зумовлений існуванням
ризиків при проведенні взаєморозрахунків між контрагентами за результатами господарської операції.
Проте на її розмір та структуру впливає ряд факторів, які можна поділити на дві основні групи:
зовнішні та внутрішні.
Зовнішні фактори практично не залежать від діяльності підприємств і обмежити їх вплив досить
складно (рис.1). Внутрішні – залежать від того, наскільки організовано управління дебіторською
заборгованістю в межах діяльності підприємства (рис.2).
Зовнішні фактори

Ефективність грошовокредитної політики
центрального банку

Рівень інфляції

Податкова політика в
країні

Кредитна політика банків
та інших фінансових
установ

Рівень
конкурентоспроможності
галузі

Вимоги до сертифікації
продукції

Види розрахунків, що
застосовуються в галузі

Обмеження щодо цінової
політики в галузі

Обсяг ринку та рівень
його насиченості

Рис. 1. Склад зовнішніх факторів, що визначають розмір дебіторської заборгованості
дебіторської заборгованості
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Дебіторська заборгованість покупців – це фактично безвідсоткова позика контрагентам. Її рівень
визначається підприємством за умовами розрахунків зі своїми клієнтами. Якщо ці умови є суворими,
то зменшується обсяг продажу товарів через те, що покупці не мають можливості придбати товар в
кредит і, відповідно, зменшується величина дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів. З
іншого боку, якщо розрахункові умови послаблюються, з’являється більше замовників, зростає
товарооборот і сума дебіторської заборгованості.
Внутрішні фактори

Кредитна політика
підприємства

Облікова політика
щодо резервів
сумнівних боргів

Методи обліку і аналізу,
контролю, дебіторської
заборгованості на
підприємстві

Стратегія та план
розвитку підприємства

Види розрахунків, що
застосовуються в межах
підприємства

Податкова політика в
країні

Професіоналізм фінансового
менеджера, який займається
управлінням
дебіторською
заборгованістю

Методи встановлення і
розрахунку ціни на
готову продукцію.

Використання програмних
продуктів, що формують
управлінську інформацію по
дебіторській заборгованості.

Рис. 2. Склад внутрішніх факторів, що визначають розмір дебіторської заборгованості
Послаблення розрахункових умов, що збільшує дебіторську заборгованість покупців, має свої
переваги і недоліки. Так, з одного боку – це зростання обсягу продажу товарів та прибутку, а з іншого
– збільшення суми безнадійних боргів та додаткові фінансові витрати через наявність на балансі
дебіторської заборгованості [7, С. 36-37].
Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується значним уповільненням
платіжного обороту, що викликає зростання дебіторської заборгованості на підприємствах. Тому
важливим завданням фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською
заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації
боргу. У сучасній господарській практиці поточна заборгованість класифікується за такими видами
(рис. 3).
Серед перерахованих видів найбільший обсяг поточної дебіторської заборгованості підприємств
припадає на заборгованість покупців за товари, роботи, послуги.
У загальній сумі поточної дебіторської заборгованості підприємств на заборгованість покупців
доводиться в даний час 60-80%. Тому ефективне управління поточною дебіторською заборгованістю
пов'язано з оптимізацією розміру й забезпеченням інкасації заборгованості покупців за товари, роботи
послуги. Формування алгоритмів такого управління поточною дебіторською заборгованістю, що
визначається як кредитна політика підприємства по відношенню до покупців продукції, здійснюється
за такими основними етапами (рис. 4).
1. Аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді.
Основним завданням цього аналізу є оцінка рівня і складу поточної дебіторської заборгованості
підприємства, а також ефективності інвестованих в неї фінансових ресурсів. Аналіз дебіторської
заборгованості за розрахунками з покупцями проводиться в розрізі товарного (комерційного) і
споживчого кредиту.
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ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Дебіторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги

Дебіторська
заборгованість за
розрахунками

з бюджетом
оформлена
переданими
векселями

не
оформлена
векселями

за виданими авансами

з нарахованих
доходів

Інша поточна
дебіторська
заборгованість

розрахунки з
підзвітними особами
розрахунки за
претензіями

розрахунки за
відшкодуванням
завданих збитків

із внутрішніх розрахунків

Рис. 3. Склад основних видів поточної дебіторської заборгованості підприємства

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ

1. Аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємства у поперед.періоді

2.Вибор типу кредитної політики підприємства по відношенню до покупців продукції

3.Визначення можливої суми обігового капіталу, що направляється у дебіторську
заборгованість за товарним (комерційним) і споживчим кредитом

4.Формування системи кредитних умов

5.Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання кредиту

6. Формування процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості

7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм рефінансування поточної
дебіторської заборгованості

Рис. 4. Основні етапи управління поточною дебіторською заборгованістю покупців
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На першій стадії аналізу з метою відображення реального стану поточної дебіторської
заборгованості з позицій можливої її інкасації в загальній її сумі виділяється чиста реалізаційна її
вартість. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості являє собою суму поточної
дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, зменшену на суму резерву сумнівних боргів
(під сумнівним боргом розуміється та частина дебіторської заборгованості, щодо якої існує
невпевненість її погашення покупцем – боржником). Величина резерву сумнівних боргів визначається
виходячи з рівня фактичної платоспроможності окремих покупців-дебіторів (прямий метод) або на
основі відповідної класифікації дебіторської заборгованості за термінами її виникнення із
встановленням коефіцієнта сумнівності її погашення по кожній групі (непрямий метод). Величина
резерву сумнівних боргів при непрямому методі її розрахунку визначається як сума добутків поточної
дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності її погашення по даній групі.
На другій стадії аналізу оцінюється рівень дебіторської заборгованості покупців продукції та його
динаміка в попередньому періоді (табл.1).
Таблиця 1
Аналіз розрахунків з покупцями та замовниками
Покупець
(замовник)

Дата
утворення

А

1

Заборгованість на
початок
періоду
2

Дата

Вивантажено
Сума
В т.ч.
ПДВ

3

4

5

Сплачено
Дата
Сума
6

7

Заборгованість на
кінець
періоду
8

За даними цієї аналітичної таблиці визначається:
1) Загальна сума дебіторської заборгованості (підсумок гр.2 + гр.7 – гр.8).
2) Аналізується заборгованість у розрізі окремих покупців, замовників і дат виникнення
заборгованості, строк утворення якої більше року. Така заборгованість за наявності виправдувальних
документів може бути віднесена до позареалізаційних втрат і списана на збитки як дебіторська
заборгованість, по якій минув строк позовної давності, або по інших боргах, нереальних до стягнення
за рішенням інвентаризаційної комісії, створює резерв по сумнівних боргах.
3) За даними відомості обліку з покупцями і замовниками (або попередньої аналітичної таблиці)
складається наступна аналітична таблиця, за якою аналізується стан дебіторської заборгованості по
строках виникнення. Форма таблиці може бути такою (табл.2):
Таблиця 2
Аналіз стану дебіторської заборгованості
Статті
дебіторської
заборгованості
1

Усього на
кінець
звітного
періоду
2

до одного
місяця
3

В тому числі по термінах виникнення
від одного до від трьох до
від шести
трьох місяців
шести
місяців до
місяців
року
4
5
6

більше року

7

Щомісячне ведення такої відомості дозволяє бухгалтеру аналізувати дебіторську заборгованість
і своєчасно вживати заходів щодо усунення простроченої заборгованості. Такий аналіз дебіторської
заборгованості, як було сказано вище, здійснюється за даними внутрішньої звітності підприємства і
використовується для потреб управління. Але, як відомо, зовнішні користувачі інформації при
взаємовідносинах з підприємством також дуже зацікавлені знати стан дебіторської заборгованості
підприємства, бо зростання її завжди свідчить про нестабільний фінансовий стан.
За даними бухгалтерської звітності (ф.1, ф.2) можна визначити цілий ряд показників, що
характеризують стан дебіторської заборгованості.
До цих показників належать:
Оцінку цього рівня рекомендується здійснювати на основі наступних показників:
1. Оборотність дебіторської заборгованості, що визначається за формулою:

Од =

В
Д,

(1)

де Од – оборотність дебіторської заборгованості;
В – виручка від реалізації продукції;
Д – середня дебіторська заборгованість.
2. Період погашення дебіторської заборгованості, що визначається за формулою:
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Пд =

360
Од ,

(2)

де П д – період погашення дебіторської заборгованості;

Од – оборотність дебіторської заборгованості.
3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів, що
визначається за формулою:

Да =

Д

⋅ 100 ,

Па

(3)

де Д а – частка дебіторської заборгованості в поточних активах;
Д – дебіторська заборгованість;
П а – поточні активи (ІІ + ІІІ розділ активу балансу).
4. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації
визначається за формулою:

Дв =

Д
В

,

(4)

де Дв – відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації;
Д – середня величина дебіторської заборгованості;
В – виручка від реалізації продукції.
5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості, %.
Показник сумнівної дебіторської заборгованості може бути взятий з довідки бухгалтерії про стан
активів.
Результати аналізу використовуються в процесі подальшої розробки окремих параметрів
кредитної політики підприємства.
2. Вибір типу кредитної політики підприємства стосовно покупців продукції. У сучасній
комерційній і фінансовій практиці реалізації продукції в кредит (з відстрочкою платежу за неї)
одержала широке поширення, як у нашій країні, так і в країнах з розвиненою ринковою економікою.
Формування принципів кредитної політики відображає умови цієї практики і спрямоване на підвищення
ефективності операційної та фінансової діяльності підприємства.
У процесі формування принципів кредитної політики по відношенню до покупців продукції
вирішуються два основних питання:
а) у яких формах здійснювати реалізацію продукції в кредит;
б) який тип кредитної політики слід обрати підприємству по кожній з форм реалізації продукції в
кредит.
Форми реалізації продукції в кредит мають два різновиди – товарний (комерційний) кредит і
споживчий кредит. Товарний (комерційний) кредит представляє собою форму оптової реалізації
продукції її продавцем на умовах відстрочки платежу, якщо таке відстрочення перевищує звичайні
терміни банківських розрахунків. Зазвичай товарний (комерційний) кредит надається оптовому
покупцеві продукції на термін від одного до шести місяців.
Споживчий кредит (у товарній формі) являє собою форму роздрібної реалізації товарів
покупцям (фізичним особам) з відстрочкою платежу. Він надається зазвичай на термін від шести
місяців до двох років.
Вибір форм реалізації продукції в кредит визначається галузевою належністю підприємства і
характером реалізованої продукції (товарів, послуг).
У процесі вибору типу кредитної політики повинні враховуватися такі основні фактори:
- сучасна комерційна і фінансова практика здійснення торговельних операцій;
- загальний стан економіки, що визначає фінансові можливості покупців, рівень їх
платоспроможності;
- сформована кон'юнктура товарного ринку, стан попиту на продукцію підприємства;
- потенційна здатність підприємства нарощувати обсяг виробництва продукції при розширенні
можливостей її реалізації за рахунок надання кредиту;
- правові умови забезпечення стягнення дебіторської заборгованості;
- фінансові можливості підприємства в частині відволікання кошти в поточну дебіторську
заборгованість;
- фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства, їх ставлення до рівня
припустимого ризику в процесі здійснення господарської діяльності. Визначаючи тип кредитної
політики, слід мати на увазі, що жорсткий (консервативний) її варіант негативно впливає на зростання
обсягу операційної діяльності підприємства і формування стійких комерційних зв'язків, в той час як
м'який (агресивний) її варіант може викликати надмірне відволікання фінансових ресурсів, знизити
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рівень платоспроможності підприємства, викликати згодом значні витрати по стягненню боргів, а в
кінцевому підсумку знизити рентабельність оборотних активів і використовуваного капіталу.
3. Визначення можливої суми обігового капіталу, що направляється у дебіторську
заборгованість за товарним (комерційним) і споживчим кредитом. При розрахунку цієї суми
необхідно враховувати плановані обсяги реалізації продукції в кредит; середній період надання
відстрочки платежу за окремими формами кредиту; середній період прострочення платежів
визначається за результатами аналізу поточної дебіторської заборгованості в попередньому періоді;
коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни реалізованої в кредит продукції. Розрахунок необхідної
суми обігового капіталу, що направляється у дебіторську заборгованість, здійснюється за наступною
формулою:

ОКдз =

ОРк * Кс / ц * ( ПНК + ПП )
,
360

(5)

ЦЗн * 360
,
СНк

(6)

де ОКдз - необхідна сума оборотного капіталу, що направляється у дебіторську заборгованість;
ОРк - запланований обсяг реалізації продукції в кредит;
Кс/ц - коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни продукції, вираженої десятковим дробом;
ПНК - середній період надання кредиту покупцям, у днях;
ПП - середній період прострочення платежів по наданим кредитом, у днях.
Якщо фінансові можливості підприємства не дозволяють інвестувати розрахункову суму засобів
у повному обсязі, то при незмінності умов кредитування повинен бути відповідно скоригований
планований обсяг реалізації в кредит.
4. Формування системи кредитних умов.
До складу цих умов входять наступні елементи:
- строк надання кредиту (кредитний період);
- розмір надання кредиту (кредитний ліміт);
- вартість надання кредиту (система цінових знижок при здійсненні негайних розрахунків за
придбану продукцію);
- система штрафних санкції за прострочення виконання зобов'язань покупцями.
Термін надання кредиту (кредитний період) характеризує граничний період, на який покупцю
надається відстрочка платежу за реалізовану продукцію. Збільшення терміну надання кредиту
стимулює обсяг реалізації продукції (за інших рівних умов), однак приводить в той же час до
збільшення суми фінансових ресурсів, що інвестуються в дебіторську заборгованість, і збільшенню
тривалості фінансового і всього операційного циклу підприємства. Тому, встановлюючи розмір
кредитного періоду, необхідно оцінювати його вплив на результати господарської діяльності
підприємства в комплексі.
Розмір кредиту, що надається (кредитний ліміт) характеризує максимальна межа суми
заборгованості покупця за наданим йому товарному (комерційному) або споживчого кредиту.
Кредитний ліміт диференціюється за формами наданого кредиту та видам реалізованої продукції.
Якщо господарські взаємовідносини підприємства з покупцем його продукції (юридичною особою)
носять стабільний довгостроковий характер, на розрахункову суму кредитного ліміту йому може бути
відкрита кредитна лінія. Вартість надання кредиту характеризується системою цінових знижок при
здійсненні негайних розрахунків за придбану продукцію. У поєднанні з терміном надання кредиту така
цінова знижка характеризує норму річної процентної ставки. Алгоритм цього розрахунку
характеризується наступною формулою:

ПСк =

де ПСк - річна норма процентної ставки за наданий кредит;
ЦЗн - цінова знижка, що надається покупцю при здійсненні негайного розрахунку за придбану
продукцію, у%;
СНк - строк надання кредиту (кредитний період), в днях. Встановлюючи вартість товарного
(комерційного) або споживчого кредиту, необхідно мати на увазі, що його розмір не повинен
перевищувати рівень процентної ставки по короткостроковому фінансовому (банківського) кредиту. В
іншому випадку він не буде стимулювати реалізацію продукції в кредит, так як покупцю буде вигідніше
взяти короткостроковий кредит у банку на строк, що дорівнює кредитному періоду, встановленому
продавцем, і розрахуватися за придбану продукцію. Система штрафних санкцій за прострочення
виконання зобов'язань покупцями повинна передбачати відповідні пені, штрафи, і неустойки. Розміри
цих штрафних санкцій повинні повністю відшкодовувати всі фінансові втрати підприємства –
кредитора втрату доходу, інфляційні втрати, відшкодування ризику зниження рівня платоспроможності
та інші і відповідно відображатись в умовах договорів поставки.
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Суму високоліквідних активів, при розрахунках з дебіторами з врахуванням втрат від впливу
факторів часу та інфляції за умови реінвестування та простої ставки відсотку, можна визначати за
формулою:

S=

m
1

 P − ∑ Pi ⋅ ni ⋅ ri  ,
k
i =1


(7)

де S – теперішня або погашена дебіторами сума з врахуванням втрат, грн.;
k – індекс інфляції;
P – первісна, загальна сума дебіторської заборгованості, грн.;
P i – сума заборгованості і-го періоду;
n i – термін і-го періоду, дн/365;
ri – ставка нарощення або відсотку в і-й період;
m – кількість періодів.
За умови реінвестування та складної ставки відсотку, справедлива вартість дебіторської
заборгованості розраховується за формулою:

S=

[

]

m
1

n
 P − ∑ Pi ⋅ (1 + ri ) i − 1  .
k
i =1


(8)

5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умови надання кредиту. В основі
встановлення таких стандартів оцінки покупців лежить їх кредитоспроможність. Формування системи
стандартів оцінки покупців включає такі основні елементи:
- визначення системи характеристик, що оцінюють кредитоспроможність окремих груп покупців;
- групування покупців продукції за рівнем кредитоспроможності;
- диференціація кредитних умов відповідно з рівнем кредитоспроможності покупців.
Формування стандартів оцінки покупців і диференціація кредитних умов здійснюються роздільно
за різними формами кредиту – товарному та споживчому. Визначення системи характеристик, що
оцінюють кредитоспроможність окремих груп покупців, є початковим етапом побудови системи
стандартів їх оцінки.
За товарним (комерційним) кредитом така оцінка здійснюється звичайно за такими критеріями:
обсяг господарських операцій з покупцем і стабільність їх здійснення; репутація покупця в діловому
світі; платоспроможність покупця;
результативність господарської діяльності покупця; стан кон'юнктури товарного ринку, на якому
покупець здійснює свою операційну діяльність; обсяг і склад чистих активів, які можуть становити
забезпечення кредиту при неплатоспроможності покупця і порушенні справи про його банкрутство.
За споживчим кредитом оцінка здійснюється звичайно за критеріями: дієздатність покупця;
рівень доходів покупця і регулярність їх формування; склад особистого майна покупця, що може
становити забезпечення кредиту при стягненні суми боргу в судовому порядку.
Групування покупців продукції за рівнем кредитоспроможності ґрунтується на результатах її
оцінки і передбачає зазвичай виділення наступних їх категорій:
- покупці, яким кредит може бути наданий у максимальному обсязі, тобто на рівні встановленого
кредитного ліміту;
- покупці, яким кредит може бути наданий в обмеженому обсязі, що визначається рівнем
припустимого ризику неповернення боргу;
- покупці, яким кредит не надається (при неприпустимому рівні ризику неповернення боргу).
6. Формування процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. У складі цієї
процедури повинні бути передбачені: терміни і форми попереднього і наступного нагадувань покупцям
про дату платежів; можливості та умови пролонгування боргу за наданим кредитом; умови порушення
справи про банкрутство неспроможних дебіторів.
7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм рефінансування поточної
дебіторської заборгованості. Розвиток ринкових відносин та інфраструктури фінансового ринку
дозволяють використовувати в практиці фінансового менеджменту ряд нових форм управління
дебіторською заборгованістю – її рефінансування, тобто прискорений переказ в інші форми оборотних
активів підприємства: грошові кошти і високоліквідні короткострокові цінні папери.
Основними формами рефінансування дебіторської заборгованості, в даний час, є: факторинг;
облік векселів, виданих покупцями продукції; форфейтинг.
Факторинг являє собою фінансову операцію, яка полягає у поступці підприємством – продавцем
права отримання грошових коштів по платіжних документах за надану продукцію на користь банку або
спеціалізованої компанії – «фактор компанії», які беруть на себе всі кредитні ризики по інкасації боргу.
За здійснення такої операції банк (фактор-компанія) стягують з підприємства продавця певну комісійну
плату у відсотках до суми платежу. Факторингова операція дозволяє підприємству – продавцю
рефінансувати переважну частину дебіторської заборгованості за наданим покупцеві кредитом у
короткі терміни, скоротивши тим самим період фінансового та операційного циклу. До недоліків
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факторингової операції можна віднести лише додаткові витрати продавця, пов'язані з продажем
продукції, а також втрату прямих контактів (і відповідної інформації) з покупцем у процесі здійснення
ним платежів.
Облік векселів, виданих покупцями продукції, являє собою фінансову операцію по їх продажу
банку (або іншої фінансової установи, іншому господарюючому суб'єкту) за певною (дисконтною)
ціною, яка встановлюється в залежності від їх номінала, терміну погашення й облікової вексельної
ставки. Облікова вексельна ставка складається із середньої депозитної ставки, ставки комісійної
винагороди, а також рівня премії за ризик при сумнівній платоспроможності векселедавця. Зазначена
операція може бути здійснена тільки з переказним векселем. Облікова (дисконтна) ціна векселя
визначається за наступною формулою:

ОЦв = НС −

НС * Д * РСв
,
360 * 100

(9)

де ОЦв - облікова (дисконтна) ціна векселя на момент його продажу (обліку банку);
НС- номінальна сума векселя, що підлягає погашенню векселедавцем у передбачений у ньому
строк;
Д - кількість днів від моменту продажу (обліку) векселя до моменту його погашення
векселедавцем;
РСв - річна облікова вексельна ставка, за якою здійснюється дисконтування суми векселя,%
Форфейтинг являє собою фінансову операцію з рефінансування дебіторської заборгованості за
експортним товарним (комерційним) кредитом шляхом передачі (індосаменту) переказного векселя на
користь банку (факторингової компанії) зі сплатою останньому комісійної винагороди. Банк
(факторингова компанія) бере на себе зобов'язання з фінансування експортної операції шляхом
виплати за врахованому векселем, який гарантується наданням авалю банку країни імпортера. У
результаті форфейтингова заборгованість покупця за товарним (комерційним) кредитом
трансформується у заборгованість фінансову (на користь банку). За своєю суттю форфейтинг поєднує
в собі елементи факторингу (до якого підприємства – експортери вдаються в разі високого кредитного
ризику) та обліку векселів (за їх індосаментом тільки на користь банку). Форфейтинг використовується
при здійсненні довгострокових (багаторічних) експортних поставках і дозволяє експортеру негайно
одержувати грошові кошти шляхом обліку векселів. Однак його недоліком є висока вартість, тому
підприємству-експортеру варто проконсультуватися з банком (факторинговою компанією) ще до
початку переговорів з іноземним імпортером продукції, щоб мати можливість включити витрати з
форфейтингової операції у вартість контракту.
Висновки з проведеного дослідження. Наслідки фінансової кризи, що відчувають тим чи
іншим чином практично всі суб'єкти господарювання в Україні, вимагають пошуку принципово нових
підходів до управління дебіторською заборгованістю підприємств. Комплексне вирішення проблеми
оптимізації її структури, а також прискорення терміну її погашення можливе за допомогою
диверсифікації покупців продукції, суворого планування заборгованості, постійного її моніторингу та
застосування сучасних форм її рефінансування.
Управління продажу в кредит можна розбити на п’ять основних кроків:
1. Визначення умов продажу готової продукції.
2. Визначення інструментів комерційного кредиту.
3. Здійснення кредитного аналізу покупців.
4. Прийняття рішення про надання кредиту.
5. Процедура повернення грошей.
6. Визначення втрат від несвоєчасного повернення грошових коштів.
Кожний із етапів дозволяє впорядкувати відносини з дебіторами та досягнути необхідних
показників управління дебіторською заборгованістю. Але при управлінні дебіторською заборгованістю
найбільше значення набуває здійснення контролю, який дозволяє з’ясувати, наскільки ефективно та
своєчасно відбувається погашення дебіторської заборгованості, чи запропонована відстрочка платежу
відповідає вимогам ринку та стану на ньому підприємства. Політика управління дебіторами
визначається для підприємства в цілому та для кожного покупця. Тип політики, що застосовується,
залежить від репутації покупця, товару, що пропонується ринку, можливостей поповнення оборотного
капіталу підприємством, політики управління кредиторською заборгованістю.
Основною умовою ефективної реалізації політики управління дебіторами виступає дотримання
граничних обсягів дебіторської заборгованості та термінів її погашення. Але якщо перший чинник
знаходиться в межах компетенції підприємства-виробника продукції, то другий від нього не залежить.
Єдиним способом забезпечення дотримання умов договорів виступає попередній аналіз кожного
дебітора. Важливими моментами в управлінні дебіторською заборгованістю відіграють планування,
організація та контроль роботи з дебіторами, які зводяться до:
• формування кредитного рейтингу клієнтів;
• класифікації дебіторської заборгованості по видах;
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• ведення реєстру старіння заборгованості;
• оцінки справедливої вартості і обертання дебіторської заборгованості;
• включення дебіторської заборгованості в систему операційних бюджетів;
• реструктуризація дебіторської заборгованості.
Важливу роль в системі управління дебіторською заборгованістю відіграють відділи збуту
продукції. Саме пов’язаність системи мотивації персоналу відділу збуту із розміром дебіторської
заборгованості може стати чинником своєчасного погашення дебіторської заборгованості, але
винагороди персоналу відділу збуту не повинні перевищувати витрати підприємства на дебіторів. На
жаль, в сучасних умовах в Україні не дуже багато методів впливу на несумлінних дебіторів. В нашій
країні поки що не набув широкого використання факторинг, як один із інструментів управління
дебіторською заборгованістю та страхування угод. Тому основними методами впливу на дебіторів
виступають переговори з боржниками, припинення відвантаження продукції, зміна раніше
обумовлених в договорі умов оплати за продукцію, застосування штрафних санкцій у вигляді
нарахування пені або вирішення проблем через господарський суд.
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Анотація
В статті відзначено особливу роль ефективного управління дебіторською заборгованістю в
умовах кризи. Визначено напрями своєчасного повернення та попередження безнадійних боргів.
Обґрунтовано механізм управління дебіторською заборгованістю, що є складовою не лише
фінансової, а й маркетингової стратегії підприємства.
Ключові слова: поточна дебіторська заборгованість, управління, фактори, кредитна
політика, етапи управління.
Аннотация
В статье отмечено особую роль эффективного управления дебиторской задолженностью в
условиях кризиса. Определены направления своевременного возврата и предупреждения
безнадежных долгов. Обгрунтовано механизм управления дебиторской задолженностью, что
является составной не только финансовой, но и маркетинговой стратегии предприятия.
Ключевые слова: текущая дебиторская задолженность, управление, факторы, кредитная
политика, этапы управления.
Annotation
The article noted the special role of effective management of accounts receivable in the crisis. The
directions of timely return and prevent bad debt. Substantiates the mechanism of receivables that are part of
not only financial, but also the marketing strategy of the enterprise
Key words: floating debtor debt, management, factors, credit policy, management stages.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ
ВИТРАТ
Постановка проблеми. Правильність та своєчасність відображення в обліку транспортнозаготівельних витрат (ТЗВ) набуває все більшої актуальності зважаючи на підвищену увагу до
визнання таких витрат для потреб обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток, в умовах,
коли набув чинності Податковий кодекс України (ПКУ). Основні проблемні аспекти виникають під час
обліку транспортно-заготівельних витрат при їх включенні до собівартості придбаних товарів,
матеріалів та інших запасів, а також при визначенні складу транспортно-заготівельних витрат, що
може не збігатися у податковому та бухгалтерському обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти визнання та відображення в
обліку транспортно-заготівельних витрат широко представлені у працях вітчизняних вчених таких як:
Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.Н., Грачова Р.Є., Голов С.Ф., Коблянська О.І., Костюченко В.М.,
Нашкерська Г.В., Пархоменко В.М., Ткаченко Н.М., Швець В.Г. та інші. Однак, із введенням у дію
Податкового кодексу України [1] було внесено низку принципових змін до складу транспортнозаготівельних витрат. В цілому, єдиного документу, що описував би усі можливі ситуації щодо
розподілу і включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості конкретної одиниці
запасів немає, а відповіді на окремі запитання можна знайти у бухгалтерських періодичних виданнях.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження існуючих проблем визнання,
розподілу та відображення в обліку транспортно-заготівельних витрат.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно положень Податкового кодексу України
транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних товарів у торгівлі. У п. 138.6
ПКУ йдеться про витрати на доставку, які стосуються торговельних операцій, а саме про «собівартість
придбаних та реалізованих товарів». Згідно пп. 14.1.228 ПКУ транспортно-заготівельні витрати
повинні входити до складу собівартості придбаних матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних
предметів та всіх інших запасів, а саме: «собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих
послуг для цілей розділу III ПКУ – витрати, що прямо пов’язані з виробництвом та/або придбанням
реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які
визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в
частині, яка не суперечить положенням цього розділу». Разом із тим, необхідно пам’ятати, що згідно
основних принципів бухгалтерського обліку «операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не
лише виходячи з юридичної форми» [2].
Склад витрат, що включаються до собівартості виготовлених товарів (продукції), має
визначатися за нормами П(С)БО в частині, яка не суперечить ПКУ. Оскільки в ПКУ не наведено умов
щодо відображення ТЗВ виробничими підприємствами, то порядок обліку таких витрат для цілей
оподаткування регламентується П(С)БО. Згідно з п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» ТЗВ включаються до
первісної вартості будь-яких запасів.
Із норм пп. 14.1.228 ПКУ випливає, що порядок відображення ТЗВ у податковому обліку
регулюється П(С)БО 9. Отже, ТЗВ можуть за нормами п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» або прямо включатися
до первісної вартості кожної конкретної одиниці запасів, або обліковуватися на окремому субрахунку і
збільшувати собівартість запасів, що вибули, за середнім відсотком.
На практиці часто виникає ситуація, коли склад ТЗВ у податковому та бухгалтерському обліку не
збігається. Якщо підприємство платник податку на прибуток, здійснило придбання у фізичних осібпідприємців, які є платниками єдиного податку та щодо яких існує заборона на віднесення будь-яких
послуг (у тому числі з доставки запасів) до податкових витрат (пп. 139.1.12 ПКУ), то такі витрати
знаходять відображення лише у бухгалтерському обліку, але не визнаються і не включаються до
витрати, що формують собівартість реалізованих запасів для потреб податкового обліку. На те, що
послуги з перевезення, надані фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку,
не належать до складу податкових витрат, звернула увагу ДПАУ в листі від 13.05.11 р. № 13401/7/150217. Транспортно-заготівельні витрати можуть бути визнані витратами, що формують собівартість
реалізованих запасів згідно положень ПКУ, за умови, що їх підтверджено первинними документами,
що випливає з п. 138.2 ПКУ [1]. На необхідність наявності первинної документації щодо перевезення
вказано у Листі ДПАУ від 13.05.11 р. № 13401/7/15-0217, а також зафіксовано у Листі МФУ від 27.02.03
р. № 053-2920, від 14.03.05р. № 31-04200-30-10/3778.
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До набуття чинності ПКУ, ТЗВ у складі матеріальної складової перераховувалися за п. 5.9
Закону про податок на прибуток і зменшували оподатковуваний прибуток лише в періоді продажу
(відвантаження) запасів. На сьогоднішній день, транспортно-заготівельні витрати, що формують
собівартість реалізованих товарів (продукції), може бути включено до податкових витрат лише в тому
звітному періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, продукції, до яких вони належать
(п. 138.4 ПКУ), тобто за датою переходу до покупця права власності (п. 137.1 ПКУ) [1].
Щодо порядку відображення ТЗВ у Податковій декларації з податку на прибуток, то він
кардинально змінився: до моменту реалізації товарів ТЗВ у декларації взагалі не відображаються,
крім тих, що списуються до складу інших податкових витрат (загально виробничих, адміністративних,
збутових, інших). Вони включаються до витрат лише в періоді продажу у складі собівартості
реалізованих товарів, продукції. Такі витрати рекомендовано показувати у рядку 05.1.1 «Прямі
матеріальні витрати» додатка СВ до рядка 05.1 декларації.
Оскільки періоди понесення ТЗВ та включення їх до витрат можуть не збігатися, до моменту
відображення в декларації ТЗВ необхідно обліковувати в окремих регістрах. Регістри бухгалтерського
обліку для таких цілей непередбачені, оскільки податковий та бухгалтерський склад ТЗВ може
відрізнятися.
Для потреб податкового обліку при відображенні ТЗВ у бухгалтерському обліку на окремому
субрахунку можна завести окремий регістр довільної форми, в якому на підставі первинних документів
відображатиметься інформація про суму понесених та списаних ТЗВ у звітному періоді. У податковій
накладній транспортні витрати, які окремо компенсуються покупцем продавцю товарів, слід
показувати у I розділі.
Транспортно-заготівельні витрати збільшують первісну вартість запасів, а отже, потрапляють до
податкових витрат при реалізації запасів лише в момент переходу права власності на них до покупця.
Також, витрати, що належать до ТЗВ, можуть враховуватися за середнім відсотком, тоді як інші
витрати, що включаються до первісної вартості запасів, можуть лише прямо відноситися на їх
собівартість. Тому для цілей податкового та бухгалтерського обліку правильна класифікація ТЗВ має
важливе значення.
Згідно листа МФУ від 27.02.03 р. № 053-2920, до ТЗВ належать «будь-які витрати підприємства,
пов’язані з транспортуванням запасів від постачальників (станцій, причалів) до місця їх
використання».
Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» до транспортно-заготівельних витрат належать: витрати
на заготівлю запасів; оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і
транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, уключаючи витрати на
страхування ризиків транспортування запасів [4].
Склад транспортно-заготівельних витрат для виробничого підприємства наведено у п. 20
Методичних рекомендацій № 373 [8], що мають рекомендаційний характер і не обов’язкові до
використання, однак можуть бути корисними при інтерпретації ТЗВ. На практиці, покупець може
отримувати товар на різних умовах, зокрема, вартість доставки запасів може бути: 1) включено до
ціни товару; 2) установлено понад ціну товару; 3) покладено на покупця.
Окремі автори дотримуються думки, що до ТЗВ належать тільки ті витрати на доставку запасів,
що покладаються саме на покупця [3]. Якщо ж вартість транспортування входить до обов’язків
продавця, а покупець її просто компенсує, понесені витрати є повноцінною складовою первісної
вартості запасів і відносяться до статті «суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику
(продавцю)». Такі витрати мають прямо включатися до первісної вартості запасів, а не за середнім
відсотком ТЗВ.
Відповідно до визначення термінів «Інкотермс» до ТЗВ належить поставка на умовах ЕХW
«Франко-завод», при яких зобов’язання продавця вважаються виконаними в момент, коли він надає
товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства або в іншому зазначеному місці. При
застосуванні інших умов поставки згідно «Інкотермс» слід правильно позначити витрати, що
включаються до ціни товару, якщо транспортування покладається на продавця, і транспортнозаготівельних витрат, якщо транспортування входить до обов’язків покупця.
Згідно Методичних рекомендацій № 373 [8] та П(С)БО 9 «Запаси» [4], до основних статей ТЗВ
належать: оплата тарифу за перевезення та навантаження-розвантаження вантажів; провізна плата з
усіма додатковими зборами крім штрафних санкцій; витрати на протипожежну і сторожову охорону під
час транспортування запасів до покупця; витрати на доставку та розвантаження запасів на складах
підприємства; витрати на утримання спеціальних заготівельних пунктів у місцях заготівлі запасів;
кошти, витрачені у відрядженні на безпосередню заготівлю та доставку (супровід) запасів на склади
підприємства із місць заготівлі. Не належать до ТЗВ: витрати на утримання відділів постачання, що
займаються забезпеченням підприємства запасами; суми ввізного мита; суми непрямих податків у
зв’язку з придбанням запасів, що не відшкодовуються підприємству; прямі матеріальні витрати, прямі
витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання та підвищення якісних
технічних характеристик запасів; витрати і нестачі запасів у межах норм природного убутку, виявлені
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при оприбуткуванні придбаних запасів, що виникли під час їх транспортування; витрати на
відрядження, пов’язані з погодженням технічних умов та оформленням договорів на поставку
запасів [4; 8].
При доставці запасів власним транспортом виникають витрати на перевезення власним
транспортом, такі як: вартість ПММ, витрачених власним автотранспортом на доставку запасів;
зарплату водіїв, експедиторів, заготівників; єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (ЄВС) із такої зарплати; амортизація транспорту, задіяного в перевезенні запасів та ін.
Відповідно до Методичних рекомендацій № 373 [8] та Листа Мінфіну від 14.03.05р. № 31-0420030-10/3778, «роботи, пов’язані з транспортуванням запасів, включаються до транспортнозаготівельних витрат за виробничою собівартістю послуг допоміжних (підсобних) виробництв
(господарств) підприємства з перевезення таких запасів». Таким чином, власні транспортні витрати,
понесені при доставці запасів на підприємство, включаються до складу ТЗВ. У П(С)БО 9 «Запаси» і в
міжнародному аналогу МСФЗ 2 «Запаси» порядок відображення ТЗВ не ставиться у залежність від
того, чиїм транспортом перевозяться запаси. Відсутнє розмежування на «власні» та «сторонні» ТЗВ у
пп. 138.6 і 146.5 ПКУ [1].
Якщо власним транспортом доставляються запаси на підприємство, то у бухгалтерському
обліку ці витрати включаються до ТЗВ, а якщо запаси власним транспортом доставляються покупцям,
то їх обліковують у складі витрат на збут. У зв’язку з цим виникає необхідність їх розмежування.
Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» застосовуються два варіанти відображення ТЗВ у
бухгалтерському обліку [3; 4; 5]: 1) пряме включення до первісної вартості конкретної одиниці запасів;
2) узагальнення ТЗВ на окремому субрахунку з подальшим розподілом за середнім відсотком
При прямому включенні до первісної вартості конкретної одиниці запасів, ТЗВ у періоді
придбання запасів відразу при оприбуткуванні включаються до їх первісної вартості та
відображаються на відповідних субрахунках обліку запасів. У п. 5.5 Методичних рекомендацій № 2
зазначається, що цей варіант доцільно застосовувати в разі, якщо можна достовірно визначити суми
витрат, які безпосередньо відносяться до придбаних запасів. При перевезенні запасів одного
найменування це зробити просто, а при доставці запасів декількох найменувань, виникає необхідність
розподілу ТЗВ між одиницями запасів.
У нормативних документах не застерігається, які саме показники слід приймати за базу
розподілу, тому підприємство має право вирішити це самостійно і передбачити у наказі про облікову
політику, що розподіл ТЗВ між найменуваннями запасів, які перевозяться, здійснюється за кількісним
(вага, об’єм, кількість місць, одиниць) або вартісним критерієм (ціна одиниці запасів).
Метод «узагальнення ТЗВ на окремому субрахунку з подальшим розподілом за середнім
відсотком» передбачає, що ТЗВ обліковуються на окремому субрахунку та списуються лише в момент
вибуття запасів виходячи із середнього відсотка ТЗВ. Отже, фактично ТЗВ включаються не до
первісної вартості кожної конкретної одиниці запасів, а до фактичної собівартості їх вибуття. Для
обліку ТЗВ рекомендовано використовувати субрахунок 289 «Транспортно-заготівельні витрати» у
торгівлі [4, с. 113], а у виробництві рекомендовано використовувати субрахунок 200 «Транспортнозаготівельні витрати на запаси» з аналітикою в розрізі окремих груп запасів, або субрахунки другого
порядку, наприклад, субрахунок 2011 «Транспортно-заготівельні витрати на сировину й
матеріали» [7].
Розрахунок середнього відсотка ТЗВ можна описати такою формулою (1):
ТЗВ%сер. = (ТЗВЗпоч. + ТЗВЗнад.)/(Зпоч. + Знад.) х 100,

(1)

де ТЗВ%сер – середній відсоток транспортно-заготівельних витрат, %; Зпоч. – залишок запасів на
початок місяця, грн.; Знад. – вартість запасів, що надійшли впродовж місяця, грн.; ТЗВЗпоч. – сума
транспортно-заготівельних витрат, що припадають на запаси, на початок місяця, грн.; ТЗВЗнад. – сума
транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних із запасами, які надійшли впродовж місяця, грн.
Розрахунок суми ТЗВ, які відносяться до запасів, що вибули, можна описати такою
формулою (2):
ТЗВЗвиб. = Звиб. х ТЗВ%сер. / 100,
(2)
де ТЗВЗвиб. – сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули,
грн.; Звиб. – вартість запасів, що вибули впродовж місяця, грн.; ТЗВ%сер. – середній відсоток
транспортно-заготівельних витрат, %.
До конкретної групи запасів може бути застосовано тільки один метод обліку ТЗВ, інакше
пропорції розподілу не буде дотримано. Отже, якщо підприємство має намір визначати ТЗВ стосовно
одних найменувань або видів запасів за середнім відсотком, а інших – прямим підрахунком, то у наказі
про облікову політику треба передбачити розмежування зазначених груп запасів.
За даними бухгалтерського і податкового обліку сума ТЗВ може не збігатися. Зокрема: окремі
транспортні витрати і вартість запасів не може бути віднесено до собівартості реалізованих запасів
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(витрат), якщо вони придбані у фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку. При існуванні
таких розбіжностей необхідно окремо розраховувати суму ТЗВ для цілей відображення в
бухгалтерському та податковому обліку. Для потреб визначення об’єкту оподаткування податком на
прибуток, у розрахунку ТЗВ за середнім відсотком повинні брати участь лише ті ТЗВ і запаси, право на
витрати щодо яких існує згідно з ПКУ [1].
Сума транспортно-заготівельних витрат, що відносяться до реалізованих товарів (запасів),
відображається за дебетом субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» і кредитом
субрахунку 289 «Транспортно-заготівельні витрати» [6]. У бухгалтерському обліку ТЗВ неможливо
включити до продажної вартості товарів чи запасів, що вибувають, до закінчення місяця, адже їх сума
протягом місяця збирається на субрахунку 289 і списується з нього тільки наприкінці місяця. Таким
чином, у торгівлі націнка має бути не меншою за понесені транспортно-заготівельні витрати, щоби
покривати їх у кінцевому результаті. ТЗВ, які надаються покупцю, є об’єктом оподаткування ПДВ і
можуть збільшувати вартість товару або окремо компенсуватися покупцем.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, визнання, склад і розподіл транспортнозаготівельних витрат зазнали суттєвих змін в умовах масштабного реформування системи
оподаткування. У Податковому кодексі України не міститься визначення терміну «транспортнозаготівельні витрати», але посилання на ці витрати наводиться у декількох його статтях, а саме:
стосовно обліку товарів положеннями п. 138.6 ПКУ передбачається, що «собівартість придбаних та
реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і
витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу», а згідно з п. 146.5 ПКУ до
первісної вартості об’єкта основних засобів включаються, зокрема, витрати на транспортування.
Таким чином, приходимо до висновків: 1) ТЗВ можуть прямо включатися до первісної вартості
кожної конкретної одиниці запасів, або обліковуватися на окремому субрахунку і збільшувати
собівартість запасів, що вибули, за середнім відсотком; 2) склад транспортно-заготівельних витрат,
що включаються до собівартості вибулих запасів, виготовлених товарів (продукції), має визначатися
за нормами П(С)БО в частині, яка не суперечить ПКУ; 3) сума транспортно-заготівельних витрат, що
відносяться до реалізованих запасів (товарів, продукції), відображається за дебетом субрахунку 902
«Собівартість реалізованих товарів» і кредитом субрахунку 289 «Транспортно-заготівельні витрати».
Бібліографічний список
1. Податковий кодекс України: чинне законодавство із змінами і допов. на 16.02.2011 року:
(Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 480 с.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №
996-XIV.
3. Бухгалтерський облік в Україні. / За ред. Р. Л. Хом’яка. Навч. посібник. 5-те вид., доп. і
перероб. – Львів: «Інтелект-Захід», 2006. – 1088 с.
4. Бухгалтерський облік. Хрестоматія: Збірник систематизованого законодавства. Випуск 1. –
Київ: «Бліц-Інформ», 2007. – 226 с.
5. Грачова Римма. Енциклопедія бухгалтерського обліку // Бібліотека «Дебету-Кредиту», Київ /
Галицькі контракти / 2004, – 831 с.
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від
30.11.99 р. №291.
7. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом МФУ від
10.01.07р. № 2.
8. Методичні рекомендації щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.07 р. № 373.
Анотація
У статті висвітлено результати дослідження існуючих проблем визнання, розподілу та
відображення в обліку транспортно-заготівельних витрат. Обґрунтовано пропозиції щодо обліку
транспортно-заготівельних витрат при включенні до собівартості придбаних запасів.
Ключові слова: транспортно-заготівельні витрати, первісна вартість запасів, розподіл
витрат, середній відсоток витрат, собівартість вибуття запасів.
Аннотация
В статье отражены результаты исследования существующих проблем признания,
распределения и отражения в учете транспортно-заготовительных расходов. Обгрунтовано
предложения относительно учета транспортно-заготовительных расходов при включении в
себестоимость приобретенных запасов.
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Annotation
The article highlights the results of recognition of existing problems, and distribution of recording
transport and procurement costs. Grounded proposals on accounting for transport and procurement costs
with the inclusion of the cost of purchased inventory.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ «ОВЕРДРАФТУ»
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку торгівлі України характеризується такими
негативними рисами як криза неплатежів, погіршення платоспроможності підприємств, значний розмір
заборгованості підприємств перед партнерами, державою і своїми працівниками. Одна з причин цього
є недостатнє володіння торгівельними підприємствами методами управління своїми грошовими
коштами. Можна отримати прибуток (позитивний фінансовий результат), але при цьому вчасно не
отримати оплату від покупців, і як, наслідок, не мати змоги розрахуватися навіть за тими
зобов’язанням, що виникли в результаті здійснення витрат, пов’язаних з очікуваними і вже
одержаними доходами. На таке становище економіки підприємств торгівлі і галузі в цілому впливають
як об’єктивні так і суб’єктивні фактори.
Об’єктивні фактори пов’язані зі загальноекономічною світовою кризою, яка розпочалася у
банківському секторі і призвели до зростання вартості кредитних ресурсів, зменшення швидкості
грошового обігу та девальвацією гривні. Подальший розвиток кризи призвів до падіння рівня ВВП,
звільнення працівників, і як наслідок зменшення платоспроможного попиту.
Суб’єктивні фактори обумовлені неефективною інформаційною системою управління
грошовими коштами, яка не дає можливості оперативно надавати необхідну інформацію про їхній
стан, виявляти відхилення від нормативних, або планових показників у грошовому обороті
торговельного підприємства, приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Неефективне управління грошовими коштами різко підвищує ризик неплатоспроможності
торговельного підприємства та ймовірність банкрутства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань управління та обліку грошових
коштів присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів: Білухи М.Т., Бланка І.О. [1],
Бутинця Ф.Ф., Губачова О.М. [2], Лігоненко Л.О. [3], Мазаракі А.А. [4], Мниха Є.В., Нападовської Л.В. [5],
Осадчого Ю.І., Пономаренка П.Г., Сопка В.В. [6]. Проте, динамічна система грошового обігу в Україні в
умовах ринкових відносин та розвиток інформаційних технологій потребує подальшого поглибленого
наукового вирішення питань, управління економікою торгівлі, підвищення інформатизації через облік з
метою оптимізації економічних взаємовідносин, і зокрема, кредитів типу «овердрафт».
Постановка завдання. Основною метою даної статті є розробка рекомендацій та пропозицій
щодо вдосконалення теорії й методології обліку «овердрафту» для управління торговельною
діяльністю підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. За терміном використання залучення грошових
коштів можна розподілити на: кредитні кошти «овердрафт», тобто кредити та позики терміном
використання до 14 днів; короткострокові кредитні кошти терміном використання до одного року,
середньострокові кредитні кошти терміном використання від 1 до 3 років і довгострокові – терміном
використання понад три роки.
Залежно від джерела утворення виділяють: власні грошові кошти та позикові грошові кошти.
Визначення джерел утворення грошових коштів є абстрактним, так як грошові кошти, що отримуються
з різних джерел, використовуються підприємством, як єдине ціле (одночасно) і, відповідно,
знаходяться на момент оцінки на різних стадіях операційного циклу.
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Прийнято оцінювати лише ступінь достатності наявних грошових коштів для виконання
зобов’язань по поверненню позикових грошових коштів (кредитів, позик). Проте, якщо власні обігові
кошти підприємства є від’ємною величиною, можна стверджувати, що усі грошові кошти є позиковими.
Окремо необхідно зупинитися на специфічному виду позикових коштів – кредитів «день в день»
або «овердрафт».
Овердрафт (від англ. overdraft – понад план) – особлива форма надання короткотермінового
кредиту клієнту банку у випадку, коли розмір платежу перевищує залишок коштів на рахунку клієнта
[7]. В цьому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта у повному обсязі, тобто автоматично надає
клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів.
Кредити «овердрафт» торгівельне підприємство в основному використовує для збалансування
руху грошових коштів, тобто підприємство має комерційні відносини із широким колом контрагентів, і
як результат –велика кількість платіжних вимог і зобов’язань, що, як правило, не збігаються як за
розміром, так і за часом. Тобто протягом дня на рахунок такого підприємства надходить багато
невеликих сум, а власні платежі здійснюються великими сумами після накопичення коштів, тому
відбувається певна неритмічність по надходженню грошових коштів та їх виплаті. У таких випадках,
коли часто має місце тимчасовий (як правило, не більш 10–14 днів) розрив між необхідністю
здійснення платежів у ході торгової діяльності і фактичним одержанням коштів від покупців, доцільно
укласти з банком договір кредитування «овердрафт» і оптимізувати платіжний потік підприємства.
За рахунок використання такого виду кредиту можна оптимізувати розрахункові операції
підприємства і, таким чином, уникнути штрафних санкцій за порушення договірних зобов’язань або
несвоєчасного сплаті податків та інших обов’язкових платежів до бюджету.
Погашення заборгованості відбувається автоматично, оскільки всі надходження коштів на
адресу підприємства спрямовуються на погашення заборгованості за цим кредитом. Причому при
наявності кредитного залишку на рахунку банк сплачує відсотки клієнту за користування його коштами
відповідно до діючих тарифів.
Клієнтам можуть бути надані наступні види «овердрафту»:
– стандартний «овердрафт»;
– «овердрафт» авансом – надається клієнту, що задовольняє вимогам банку, з метою
залучення (повернення) його на розрахунково-касове обслуговування;
– «овердрафт» під інкасацію – видається клієнтам, що задовольняє вимогам банку і не менше
75 % оборотів за кредитом розрахункового рахунку якого становить, що інкасується грошова виручка
(в т.ч. здана на розрахунковий рахунок самим клієнтом);
– технічний «овердрафт» – видається клієнтові, без урахування його фінансового стану, під
оформлені на рахунок позичальника платежі (продаж/купівля валюти на біржі, до повернення
строкового депозиту або інші гарантовані надходження на рахунок клієнта).
Вимоги різних банків до клієнтів, при розгляді можливості надання «овердрафту» можуть
відрізнятися. Приблизні умови «овердрафту» наступні:
– клієнт повинен мати досвід роботи за основним видом діяльності не менше одного року;
– повинен користуватися послугами банку по розрахунково-касовому обслуговуванню протягом
останніх 6 місяців, і мати ненульові обороти по розрахунковому рахунку (крім авансового
«овердрафту»);
– мінімальна кількість грошових надходжень коштів на розрахунковий рахунок у банку (або
зарахувань інкасується виручки) має бути не менше 3 (трьох) раз на тиждень (або 12 надходжень в
місяць), (крім авансового «овердрафту»), не мати до свого розрахункового рахунку неоплачених
вимог і/або доручень.
Для отримання «овердрафту» юридичним особам необхідно подати в банк стандартний пакет
документів на розгляд кредитної заявки на кредитування. Крім цього, необхідно ще подати:
– довідки з банків, де в клієнта відкриті розрахункові рахунки, про кредитові обороти за останні
кілька місяців (не менше 6 місяців);
– довідки з банків, де в клієнта відкриті розрахункові рахунки, про наявність/відсутність
заборгованості за кредитами.
Для отримання технічного «овердрафту» юридичним особам необхідно надати:
– заявку на надання технічного овердрафту, з докладним описом здійснюється клієнтом
операції, у результаті якої їм очікується надходження коштів на розрахунковий рахунок (з вказівкою
дати надходження);
– копію договору, платіжних доручень, інших документів, достовірно що свідчать (за оцінкою
банку) про зазначеній у заявці операції.
Ліміт «овердрафту» для кожної юридичної особи розраховується індивідуально за методикою
розрахунку «овердрафту». Для кожного виду «овердрафту» – своя методика розрахунку ліміту
«овердрафту».
Розрахунок ліміту стандартного «овердрафту» (1) [8]:
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L=T/2
(1)
де: L – Розрахунковий ліміт «овердрафту»; Т – мінімальний усічений місячний кредитовий
оборот по розрахунковому рахунку клієнта.
Мінімальний усічений місячний кредитовий оборот по розрахунковому рахунку клієнта в банку
розраховується наступним чином:
По-перше, з кожного місячного кредитового обороту по розрахунковому рахунку за останніх 3
(три) повних місяця вираховуються за три максимальних надходження протягом відповідного місяця. У
розрахунку не враховуються отримані кошти за кредитами.
По-друге, з отриманих усічених оборотів (за 3 місяці), вибирається місяць з найменшими
оборотами, який використовується в подальших розрахунках.
Розрахунок ліміту «овердрафту» авансом (2):
L = T (a) / 3
(2)
де: L – Розрахунковий ліміт «овердрафту»; Т (а) – мінімальний усічений місячний кредитовий
оборот по розрахунковому рахунку клієнта за вирахуванням майбутніх платежів з погашення
заборгованості по кредитах і сплати відсотків банкам–кредиторам.
Мінімальний усічений місячний кредитовий оборот по розрахунковому рахунку клієнта в банку
розраховується наступним чином:
По-перше, з кожного місячного сукупного кредитового обороту по розрахунковому рахунку за
останніх 3 (три) повних місяця вираховуються за три максимальних надходження протягом
відповідного місяця. У розрахунку не враховуються одержані кредитором кредити, а також
надходження грошових коштів з рахунків клієнтів, відкритих в інших банках.
По-друге, з отриманих усічених оборотів (за 3 місяці), вибирається місяць з найменшими
оборотами, з нього віднімаються суми в розмірі майбутніх платежів з погашення заборгованості по
кредитах і сплату відсотків банку-кредитора протягом наступних двох місяців. Отримане значення
використовується в подальших розрахунках.
Рішення про подальшу роботу з клієнтом і надання «овердрафту» авансом приймається до
моменту закінчення одного місяця (30 календарних днів).
Розрахунок ліміту «овердрафту» під інкасацію (3):
L = I / 1,5
(3)
де: L – Розрахунковий ліміт «овердрафту»; I – мінімальний місячний обсяг готівкових
надходжень клієнта
Мінімальний усічений місячний обсяг інкасується виручки з урахуванням зданих самим клієнтам
розраховується наступним чином:
По-перше, з кожного місячного обсягу готівкових надходжень на рахунок клієнта за останніх 3
(три) повних місяця вираховується за три максимальних зарахування грошової виручки протягом
відповідного місяця.
По-друге, з отриманих усічених обсягів готівкових надходжень вибирається найменший, який
використовується в подальших розрахунках.
Розрахунок ліміту технічного «овердрафту» (4):
L = 0,95 x Su x K або L = 0,95 x
(4)
де: L – Розрахунковий ліміт «овердрафту»; Su – сума коштів у валюті, спрямованих на
конвертацію; K – Біржовий курс (гривня/валюта) на день переказу коштів; S – сума гарантованих
надходжень на рахунок клієнта протягом найближчих 3 (трьох) робочих днів. Після отримання
очікуваних надходжень на рахунок клієнта технічний «овердрафт» закривається.
Методики розрахунку «овердрафту» в різних банках можуть мати свої особливості, але принцип
не змінюється. Ліміти стандартного «овердрафту», «овердрафту» авансом і «овердрафту» під
інкасацію переглядається щомісяця, з урахуванням змін результатів діяльності клієнта. Для
впевненості в дотримання ліміту, розрахувати «овердрафт» може кожен бухгалтер. І ще, для
збільшення суми ліміту «овердрафту», кожен бухгалтер повинен уміти контролювати потоки грошей
виручки, не допускаючи одиничних великих платежів. Максимальні платежі, при необхідності ділити на
кілька середніх.
При цьому, особливості «овердрафту» полягають в наступному:
– позичальник не менше одного разу на календарний місяць зобов'язаний повністю погасити
наявну заборгованість по «овердрафту», шляхом зарахування коштів на свій розрахунковий рахунок.
При цьому в день погашення, кредитування рахунку позичальника не здійснюється.
– автоматичне погашення кредиту на суму кредитового сальдо розрахункового рахунку
позичальника, утворену в кінці кожного операційного дня (після проведення всіх розрахунків по
розрахунковому рахунку). Протягом дня затримки сплати чергових платежів немає.
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– нарахування відсотків здійснюється на фактичну заборгованість за кредитом, що при
регулярному надходження грошей значно знижує заборгованість до кінця дня і заощаджує ваші
процентні витрати.
Проблеми «овердрафту», що виникають у період кредитування:
– відсутність досвіду концентрації коштів на розрахунковому рахунку до певної дати, з метою
повного погашення заборгованості по «овердрафту» не менше одного разу на місяць. Не виконання
цієї особливості «овердрафту» тягне за собою переглянуто ліміту кредитування.
– не вміння регулювати грошові потоки, як за часом, так і за сумами. Це призводить до зниження
ліміту «овердрафту» або припинення кредитування.
– підписання першого договору на «овердрафт», з умовою переведення всього грошового
потоку в даний банк, а не певної частини, достатньою для кредитування може сковувати маневреність
ваших фінансових потоків. Фінансового результату цього партнерства ви ще не знаєте.
Щодо обліку кредитів «овердрафт» то сучасне законодавство і нормативно–правові акти не
мають точного визначення як обліковувати ці кошти, адже кредит має цілеспрямований характер, є
строковим, платним і підлягає поверненню. Кредит «овердрафт» не має конкретного терміну
одержання, він використовується доти, поки підприємство не отримує кошти на свій поточний рахунок.
У 6 класі плану бухгалтерських рахунків, де обліковуються поточні зобов’язання підприємства, рахунок
для обліку контокорентних кредитів, до яких відноситься кредит «овердрафт», відсутній.
Більш економічно обґрунтованим і правильним є пропозиція обліковувати кредит «овердрафт»
на бухгалтерському рахунку 31 «Рахунки в банках», як це здійснюється в деяких економічно
розвинутих країнах, наприклад, у Франції. Адже всі грошові кошти, що надходять на поточний рахунок
підприємства одразу будуть списані банком на погашення цього кредиту.
Таким чином, рахунок 31 «Рахунки в банках» доцільно вважати як таким, що може мати
кредитове сальдо при використанні кредиту «овердрафт» і, якщо підприємство отримало кредит
«овердрафт», тобто на звітну дату має на бухгалтерському рахунку кредитове сальдо, відображати
цю суму в активі балансу у дужках і, при вирахуванні підсумку по розділу II «Оборотні активи»
віднімати цю суму.
Господарські операції при використанні кредиту «овердрафт» відображені у табл. 1.
Таблиця 1
Господарські операції на рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» при
використанні кредитів «овердрафт»
Дата

Час

Дебет

Кредит

Сальдо

25.08.2011

09:00

25.08.2011

10:15

5600,00

7700

25.08.2011

12:00

9600,00

–1900

25.08.2011

12:15

4590,00

–6490

25.08.2011

14:40

25.08.2011

16:20

7860,00

–5750

25.08.2011

17:35

25.08.2011

18:55

25.08.2011

19:10

25.08.2011

20:00

13300

8600,00

2110

2100,00

–3650
3980,00

6900,00

–7630
–730
–730

Таким чином, на кінець дня підприємство має від’ємне сальдо на поточному рахунку у сумі 730
грн., що буде відображено у відповідному розділу активу балансу.
Для торгівельного підприємства згідно договору про надання «овердрафту», у випадку
відсутності необхідної суми грошових коштів для здійснення платежів банк зобов’язується надати
недостатню суму у межах встановленого банком ліміту.
Припустимо, що торгівельне підприємство зобов’язане розрахуватись по кредиторській
заборгованості у розмірі 8000 грн., при наявному залишку коштів на поточному рахунку – 5000 грн.
Тобто при недостатності коштів для здійснення поточних платежів і необхідності скористатися
кредитом «овердрафт» бухгалтер мусить робити наступні кореспонденції рахунків (табл. 2).
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Таблиця 2
Кореспонденції рахунків при отриманні і погашенні кредиту «овердрафт»
Зміст операції

Сума, грн. Дебет Кредит

1. Сплата кредиторської заборгованості в межах наявної на поточному рахунку суми

5000

631

311

2. Оформлення кредиту на решту суми

3000

311

601

3. Надходження коштів від покупців

1000

311

361

4. Погашення кредиту

1000

601

311

5. Надходження коштів від покупців

3000

311

361

6. Погашення решти позики

2000

601

311

Дана методика є громіздкою, підвищується можливість помилки, не враховує особливості
надання і списання кредиту «овердрафт», може бути неправильно інтерпретовано при прийнятті
управлінських рішень, адже при надходженні коштів, банк списує заборгованість за кредитом
«овердрафт» в той же день. Науковці вже не раз зазначали про недоцільність такого підходу.
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вищенаведені аргументи доцільно внести
зміни в чинні нормативні документи, а саме зробити рахунок 31 активно–пасивним з відображенням
кредитового сальдо, як від’ємного сальдо на рахунку, що утворилося внаслідок використання кредиту
«овердрафт».
Кореспонденція рахунків при впровадженні даної пропозиції представлена в табл. 3.
Таблиця 3
Кореспонденції рахунків при отриманні і погашенні кредиту «овердрафт» запропонована
в даній статті
Зміст операції

Сума, грн. Дебет Кредит

1. Сплата кредиторської заборгованості в межах наявної на поточному рахунку суми

8000

631

311

2. Надходження коштів від покупців

1000

311

361

3. Надходження коштів від покупців

3000

311

361

Відсотки та комісійну винагороду банку, що сплачуються за оформлення і користування кредиту
«овердрафт», враховуючи що вони пов’язані з фінансовою діяльністю доцільно відображати за
дебетом субрахунку 951 «Відсотки за кредит».
Бібліографічний список
1. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. – К. : Итем Лтд ; АДЕФ–Украина,
2002. – 735 с.
2. Губачова О.М. Деякі аспекти управління рухом грошових коштів та їх вплив на фінансовий
стан / О.М. Губачова, А.В. Гриліцька // Економіка і регіон. – 2005. – № 2 (5). – С. 109–114.
3. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник –
К. : Київ. нац.. торг.–екон. ун–т, 2005. – 255 с.
4. Мазараки А.А. Философия денег : [монография] / А.А. Мазараки, В.В.Ильин. – К. : КНТЭУ,
2004. – 719 с.
5. Нападовська Л.В. Управлінський облік : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Нападовська
– К. : Книга, 2004. – 544 с.
6. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник /
В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К., 2005. – 412 с.
7. Райзбрег Б.А. Современньїй зкономический словар / сост. Б.А. Райзбрег, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.
Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1997.
8. Овердрафт – особливості застосування й обліку : [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.dtkt.com.ua/show/1cid02780.html.
Анотація
У статті розглянуто питання удосконалення обліку кредитів «овердрафт» та їх
використання на торгівельних підприємствах. Критично оцінено стан управління грошовими
коштами, досліджено класифікацію кредитів «овердрафт» та визначення їх ліміту.
Ключові слова: грошові кошти, облік, кредит, «овердрафт», торгівельне підприємство.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы совершенствования учета кредитов «овердрафт» и их
использование на торговых предприятиях. Критически оценено состояние управления денежными
средствами, исследованы классификацию кредитов «овердрафт» и определение их лимита.
Ключевые слова: денежные средства, учет, кредит, «овердрафт», торговое предприятие.
Annotation
In the article the question of improvement of account of credits is considered «overdraught» and their
use on point-of-sale enterprises. The state of management a money is critically appraised, investigational
classification of credits «overdraught» and determination of their limit.
Key words: money, account, credit, «overdraught», point-of-sale enterprise.
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У
КАЗНАЧЕЙСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Постановка проблеми. На сьогодні відсутня єдина методика відображення в бухгалтерському
обліку операцій, які здійснюються під час виконання державного бюджету за доходами і видатками,
що не дозволяє органам виконавчої влади отримувати повну, достовірну та прозору інформацію про
фінансовий стан всього району, області, а казначейству, відповідно, виконувати у повній мірі свої
повноваження [7, с. 22]. Поліпшення результатів можливе внаслідок пристосування бухгалтерського
обліку, який ведеться управлінням і розпорядниками бюджетних коштів до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку для державного сектора.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розробки теоретичних основ
бухгалтерського обліку виконання державного бюджету, розгляду практичних аспектів бухгалтерського
обліку і звітності виконання державного бюджету та автоматизації бухгалтерського обліку за умов
переходу економіки до ринкових відносин висвітлено у працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених,
як Атамас П.Й. [1, с. 78-90], Джога Р. [3, с. 36], Панкевич Л. [4, с. 147-159], Прохорова О.С. [5, с.47-48],
Сушко Н. [7, с. 16, 25], Ткаченко І.Т. [8, с. 120-121]. Проте питання удосконалення методології та
переходу на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і фінансової звітності залишається
актуальним, потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування науково-методичної розробки стосовно
адаптації нової системи виконання бюджету до загальноприйнятих у світовій практиці стандартів і
вимог та застосування нового плану рахунків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Бухгалтерський облік виконання бюджетів є
основою інформаційної системи органів Державного казначейства, за допомогою якого здійснені
операції відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі.
Органи Державного казначейства здійснюють облік виконання Державного бюджету та
складають звітність про його перебіг. Облік виконання бюджету в органах казначейства ведеться за
такими розділами: облік ресурсів бюджету; облік доходів; облік видатків; облік розрахунків по боргових
зобов'язаннях; облік коштів у розрахунках [2, с. 4-5].
Підставою для бухгалтерського обліку по виконанню бюджетів в органах Державного
казначейства є первинні документи. Вони повинні бути складені під час здійснення операції, а якщо це
неможливо – безпосередньо після її закінчення та можуть складатися у паперовій формі та/або у
вигляді електронних записів. При електронному записі облікових регістрів повинно бути забезпечено
отримання таких документів на паперових носіях.
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Для забезпечення повного і своєчасного надходження доходів та використання бюджетних
коштів за цільовим призначенням необхідна правильна організація обліку виконання бюджету. Облік
виконання бюджету і кошторисів бюджетних установ називається бюджетним обліком.
Бюджетний облік сприяє раціональному розподілу національного доходу на цілі розширеного
відтворення і досягненню та підтриманню необхідних пропорцій у розвитку окремих галузей
народного господарства, точному виконанню затвердженого бюджету [3, с. 36].
Бухгалтерський облік повинен забезпечувати виконання основних функцій:
– запис інформації про операції по виконанню бюджетів, що здійснюються органами Державного
казначейства, та можливість відображення їх в агрегованому вигляді у звітності з метою аналізу та
управління;
– відображення детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметрів самих
операцій для складання внутрішніх звітів з метою аналізу та контролю [1, с. 78-90].
В основі завдань і функцій Державного казначейства лежать визначені у законах та інших
нормативних документах такі його бюджетні повноваження:
– касове виконання державного і місцевих бюджетів;
– казначейське обслуговування позабюджетних фондів;
– ведення обліку руху бюджетних коштів;
– складання звітності про виконання бюджетів;
– управління бюджетними асигнуваннями, розпорядників коштів, виконання цих повноважень
забезпечується належно організованою співпрацею Державного казначейства з рядом структур
виконавчої влади і банківською системою [7, с. 120-121].
Управління Державного казначейства (УДК) у Оріхівському районі Головного управління
Державного казначейства України (ГУДКУ) у Запорізькій області є відокремленим структурним
підрозділом Головного управління Державного казначейства України у Запорізькій області.
Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Основною діяльністю є забезпечення казначейським обслуговуванням державного та місцевих
бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка.
В УДК у Оріхівському районі ГУДКУ в Запорізькій області штатним розписом затверджено
чисельність 21,5 одиниць.
На утримання управління затверджено кошторис по КПК 3501010 загальним фондом 763427
грн., що на 11,5 % менший ніж у 2008 р. – 862249грн.; спеціальним фондом 3947,81 грн., що на 63,8%
менший ніж у 2008р. – 109000,70грн. (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз кошторисів за захищеними статтями
КЕЕК
1111
1120
1131
1137
1138
1139
1140
1162
1163
1164
1165
2132
Разом

Рік

Відхилення

2009р.
514 100
189 349

2008р.
554 620
202 232

1 809
291
138
520
11 820
43 000
2 400

7 150
2 000
6 890
5 069
2 008
530
12 350
25 900
1 500
42 000
862 249

763 427

%
92,7
93,6

+, -40 520
-12 883

26,3
5,7
6,9
98,1
95,7
166,0
160,0

-7 150
-2 000
-5 081
-4 778
-1 870
-10
-530
-17 100
-900
-42 000
-98 822

88,5

Видатки на оплату праці працівників управління Державного казначейства склали 512 685грн. та
мають таку структуру – табл. 2.
Протягом року виплачувались відпускні, матеріальна допомога на оздоровлення та на
вирішення соціально – побутових питань виплачувалася в розмірі середньомісячної заробітної плати,
проводилася індексація зарплати, виплата премії проводилася щомісячно з урахуванням посадового
окладу, рангу, вислуги років та надбавки.
Середня зарплата за 2008 рік становила 2 145 грн., а в 2009 році – 2 040 грн.
Відповідно до плану заходів щодо скорочення річних обсягів споживання енергоносіїв та
комунальних послуг в натуральних показниках в 2009 році порівняно з 2008 роком було заплановано
зменшити споживання на 20%. Стан виконання плану заходів подано у таблиці 3.
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Таблиця 2
Структура видатків на оплату праці
Рік

Показник
Посадовий оклад
Ранг
Вислуга років
Надбавки
Премія, в т.ч.
- поточна
- до 8 Березня
- до дня захисника
- до дня казначейства
- до дня конституції
- до дня незалежності
Відпускні
Учбові відпустки
Матеріальна допомога на оздоровлення
Матеріальна допомога на вирішення
соціально – побутових питань
Лікарняні
Індексація
Компенсація
Середньомісячна
10 окладів

%

2008р.
171 393
10 121
29 964
74 787
109 285
99 777
1 700
500
2 350
858
4 100
39 360
5 223
36 034

2009р.
179 234
11 133
29 627
56 698
79 747
69 949
2 250

3 216
39 919
8 113
34 330

101,4
155,3
95,3

36 623

34 030

92,9

11 077
7 116
6 983
2 143
13 920

8 576
20 286
8 097
2 174

77,4
285,1
116,0
101,4

104,6
110,0
98,9
75,8
70,1

4 332

Таблиця 3
Обсяг споживання і рівень економії енергоносіїв
та комунальних послуг
Вид
ресурсу
Вода
Електроенергія
Природний газ

Рік
2008
135
21 004
21 100

2009
108
16 802
16 326

Економія,
%
20
20
22,6

Щомісячна оплата послуг охорони кімнати електронних платежів складала 311,32 грн. і
проводилася за рахунок коштів спеціального фонду.
За послуги зв’язку за 2009 рік касові видатки склали 2 088 грн., в тому числі за рахунок
загального фонду 1 655 грн. та спеціального фонду 433 грн.
Зроблено аналіз телефонних розмов за 2009 рік видатки на послугам порівняно з 2008 роком
зменшилися в 2 рази (2009 рік – 2 982,46 грн., 2008 рік – 5 860,96 грн.).
За 9 місяців 2010 р. при плані асигнувань в сумі 571 849грн. касові та фактичні видатки склали
569 950,93 грн. Кошторис виконаний за касовими видатками на 99,7% (у 2009 – 98,3%) (табл. 4).
Таблиця 4
Структура асигнування за 2010 рік
КЕКВ
1111
1120
1160
5000

План асигнувань
384150
140557
39886
7256

Касові видатки
383075,68
140539,25
39884,85
6451,15

Залишок асигнувань
1074,32
17,75
1,15
321,85

Не відкриті асигнування

483,00

На поточні видатки за 9 місяців витрачено 569 950,93грн., в тому числі на оплату праці
523 614,93 грн. або 91,9% від загальної суми видатків (табл. 5).
Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2010 року зросла в порівнянні з минулим роком
на 3 % і становить в 2010 році 2027 грн., а в 2009 році – 1970 грн. Посадові оклади зросли на 21% в
порівнянні з відповідним періодом минулого року за рахунок зростання мінімальної заробітної плати
відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік».
Питанню реформування бухгалтерського обліку в бюджетній сфері присвячено декілька рішень
Уряду та Міністерства фінансів України. Мета, завдання, основні напрями та заходи реалізації
реформи знайшли відображення у Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007-2015 роки.
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Таблиця 5
Структура фактичних видатків по оплаті праці за рахунок
бюджетних асигнувань
Рік

Показник

2010
154514,61
26199,15
9223,57
50920,44
33246,20
3200,00
4213,50
450,00
3873,07
30347,93
28746,36
1960,32
3891,00
1738,00
4800,00
148,48
2461,51

Посадовий оклад
Вислуга років
Ранг
Надбавки
Премія : - поточна
- до 8 Березня
- до дня казначейства
- до дня незалежності
Навчальна відпустка
Відпускні
Індексація
Компенсація за невикористану відпустку
Лікарняні за рахунок КЕКВ 1111
Вихідна допомога при звільненні
Цивільно-правова угода
Оплата по середньому
Матеріальна допомога на оздоровлення

2009
127914,28
21264,03
7865,72
41041,42
33685,75
2250,00
4332,00
3216,00
7546,00
36965,29
14357,84
7309,38
4382,74

1874,29
34314,83

Метою модернізації обліку є вдосконалення системи бухгалтерського обліку в державному
секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
У державному секторі України в даний час використовують декілька планів рахунків, а саме:
– план рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, який
ґрунтується на касовому методі обліку (що передбачено Бюджетним кодексом) і використовується
Державним казначейством України;
– план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, який історично ґрунтується на
методі повного обліку на основі принципу нарахування і застосовується всіма розпорядниками
бюджетних коштів.
Державні цільові фонди ведуть бухгалтерський облік за планами рахунків, побудованих на
основі плану рахунків бухгалтерського обліку виконання кошторисів розпорядників і плану рахунків
підприємства (приватний сектор) [6, с. 111-117].
Використання єдиного плану рахунків в державному секторі в єдиній інформаційній обліковій
системі забезпечить:
– транспарентність облікових процесів;
– прозору консолідацію інформації.
При побудові нового плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі мають бути
враховані всі найкращі здобутки, які мали місце в останні роки. Єдиний план рахунків може бути
гармонізований з бюджетною класифікацією, забезпечувати формування національних рахунків і
базуватися на концептуальних вимогах, що успадковують наступне:
– план рахунків має бути сформований на основі класифікації балансових синтетичних рахунків
за економічним вмістом;
– всі об'єкти, що є предметом бухгалтерського обліку, мають бути охоплені можливими
бухгалтерськими записами шляхом кореспонденції рахунків окремо по обліку виконання бюджетів,
кошторисів розпорядників і кошторисів державних цільових фондів;
– план рахунків має бути досить загальним, щоб відповідати обліковим потребам суб'єкта
державного сектора;
– план рахунків повинен відображати юридичні стосунки, що склалися в організації;
– не можна допускати використання одного і того ж рахунку для різнопланових об'єктів обліку;
– рахунки повинні забезпечити аналітичне виділення і синтетичне узагальнення здійснених
господарських операцій [7, с. 25-29].
На сьогодні відсутня єдина методика відображення в бухгалтерському обліку операцій, які
здійснюються під час виконання державного бюджету за доходами і видатками, що не дозволяє
органам виконавчої влади отримувати повну, достовірну та прозору інформацію про фінансовий стан
всього району, області, а казначейству, відповідно, виконувати у повній мірі свої повноваження.
Поліпшення результатів можливе внаслідок пристосування бухгалтерського обліку, який
ведеться управлінням і розпорядниками бюджетних коштів до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку для державного сектора.
Впровадження міжнародної практики у систему вітчизняного бухгалтерського обліку сприятиме
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об'єднанню бухгалтерського обліку виконання державного бюджету і обліку в бюджетних установах,
який буде ґрунтуватися на методі нарахування, замість касового методу, що ведеться управлінням
сьогодні.
Впровадження такого обліку можливе за умови: подальшої концентрації фінансових ресурсів на
Єдиному казначейському рахунку управління; поліпшення якості прогнозування фінансових ресурсів
на конкретний період на підставі даних обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, що
ведеться в управлінні а також касових доходів бюджету району від інших учасників бюджетної
системи; посилення та розширення методів контролю за кошторисними доходами й видатками
розпорядників бюджетних коштів; удосконалення програмного забезпечення [7, с. 16-18].
Відносно бюджетної класифікації, то слід зазначити, що прийняття в 1998 році бюджетної
класифікації, яка діє в даний час, було позитивним кроком у процесі становлення бюджетної системи
України. Проте сьогодні ця класифікація має ряд недоліків.
Так, в класифікації, що діє, відсутні однозначні тлумачення економічних категорій витрат, що
породжує різне трактування бюджетних витрат різними контролюючими органами. Крім того, ця
класифікація не відповідає вимогам статистики державних фінансів 2001 року.
Для забезпечення інтеграції бюджетної класифікації з планом рахунків і впровадження методу
нарахувань в першу чергу необхідно привести економічну класифікацію у відповідність з вимогами
статистики державних фінансів [4, с. 147-159].
Формування системи звітності в державному секторі. Система, що діє, є об'ємною за
структурою і складною для розуміння користувачами, не відповідає міжнародним стандартам.
Фінансові звіти, підготовлені на основі касового методу, охоплюють залишки коштів на початок і кінець
звітного періоду.
Крім того, зростаючі вимоги користувачів звітної інформації приводять до необхідності
постійного удосконалення існуючих процедур складання і консолідації звітності, що є причиною
постійного удосконалення програмного забезпечення для обробки облікової інформації.Все це
послужило передумовою реформування системи звітності в державному секторі.
В результаті реформування держава отримає нові уніфіковані форми звітності, відповідні
міжнародним стандартам. Стандартизація звітності пов'язана з інтеграцією більшості держав в єдине
фінансове суспільство. При цьому бухгалтерський облік стандартизувати неможливо, тобто не може
існувати міжнародних стандартів саме бухгалтерського обліку, оскільки це лише контрольні механізми,
які в різних країнах можуть бути різними, а стандартизації можуть підлягати лише основні підходи до
формування звітності.
Фінансові звіти, підготовлені на основі системи обліку по методу нарахувань, охоплюватимуть
доходи, витрати (у тому числі амортизацію), фінансові і фізичні, поточні і капітальні активи,
зобов'язання та інші економічні потоки [5, с. 47-48].
Висновки з проведеного дослідження. Облік у бюджетних установах є одним з важливих
галузевих обліків в Україні, нормативна база якого продовжує розвиватися і сьогодні. Удосконалення
методології та перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і фінансової звітності,
створення уніфікованого підходу щодо організаційно-інформаційного забезпечення обліку дасть змогу
модернізувати систему обліку та звітності у бюджетній сфері.
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Анотація
В статті висвітлено науково-методичні розробки стосовно адаптації нової системи
виконання бюджету до загальноприйнятих у світовій практиці стандартів і вимог та
застосування нового плану рахунків.
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СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ В
ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Постановка проблеми. В Україні в умовах хиткої економіки ще більшої актуальності набуло
резервування. Створення резерву сумнівних боргів дає можливість підприємству швидко реагувати на
недоотримання коштів необхідних для нормального функціонування. На сьогоднішній день створення
такого резерву не здійснюється підприємствами – експортерами відносно до зарубіжних покупців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам резервування присвячені праці
багатьох провідних вчених – економістів, серед яких: Аксененко А. Ф., Баканов М. И., Ганштак В. И.,
Дем’яненко В. В., Карпуник М. Г., Майданчик Б. И., Маркин Ю. П., Савицька Г. В., Шеремет А. Д.,
Яковлєва О. П. та інші. Питання формування та виміру резерву сумнівних боргів в іноземній валюті не
було освітлене.
Постановка завдання. Авторами запропоновано українським підприємствам при
невпевненості у погашенні дебіторської заборгованості в іноземній валюті створювати резерв
сумнівних боргів використовуючи для цього метод абсолютної суми сумнівної заборгованості та
відображати нарахування на аналітичному субрахунку 382 «Резерв сумнівних боргів для поточної
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по розрахункам з іноземними покупцями».
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
При
здійсненні
розрахунків
за
зовнішньоекономічними операціями слід керуватися Законом України «Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті». Від експортних операцій виручка резидентів підлягає зарахування на
їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни зазначені в контракті, але не пізніше 180
календарних днів з дати митного оформлення – виписки вантажної митної декларації. Початком
відліку законодавчо встановленого терміну розрахунків в іноземній валюті при здійсненні експорту
товарів резидентами України експортних операцій вважається: наступний календарний день після
дати митного оформлення. Порушення цих термінів спричиняє стягнення пені за кожний день
прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки, але не більше суми самої виручки. По
відношенню до резидента ця виручка від експортних операцій є дебіторською заборгованістю і хоча
строки її конкретно обумовлені в контракті, впевненості в своєчасній і повній оплаті заборгованості у
резидента не має, якщо тільки розрахунки не проводяться акредитивом [4]. Відносно питання про
необхідність нарахування резерву дебіторської заборгованості в п. 27 П(С)БО 2 і п. 7 П(С)БО 10
зазначено, що для списання цих боргів резерв створюється обов’язково. Однак не оговорено
створення такого резерву при розрахунках з іноземними покупцями [6]. Тому цією статтею
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пропонується розглянути нарахування резервів сумнівних боргів підприємств-боржників в іноземній
валюті. Ступенем сумнівності в погашенні боргу може бути втрата зв’язку з нерезидентом або
інформація від третіх осіб про його незаконні фінансові операції вже після підписання контракту. Крім
того згідно з П(С)БО 10 нарахування резерву проводиться підприємством на підставі досвіду минулих
років, а при нарахуванні резерву заборгованості в іноземній валюті як правило цього досвіду не
має [5].
Згідно п. 7. П(С)БО 10, поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, для визначення якої на
дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, яка визначається виходячи з
платоспроможності окремих дебіторів або на підставі класифікації дебіторської заборгованості.
Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється за строками її непогашення із встановленням
коефіцієнта сумнівності кожної групи [7].
Отже, резерв сумнівних боргів створюється за дебіторською заборгованістю, щодо якої у
підприємства є невпевненість її погашення дебітором. У разі впевненості в неповерненні певної суми
заборгованості боржником така дебіторська заборгованість набуває статусу безнадійної.
В українському обліку вирізняють такі групи резервів:
• резерв сумнівних боргів (забезпечення на випадок непогашення дебіторської заборгованості);
• резерв відпусток (забезпечення для оплати відпусток)
• резерв (забезпечення) гарантійних зобов'язань;
• резерв виплат (забезпечення призового фонду) при проведенні лотерей, розіграшів тощо;
• резерв (забезпечення) інших витрат і платежів.
За строками виникнення та ознаками впевненості у погашенні дебіторську заборгованість можна
поділити на такі групи.
Група 1. Нормальна (поточна) дебіторська заборгованість.
Визначається сума дебіторської заборгованості, яка виникає у ході нормального операційного
циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Визнається активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.
Група 2. Нормальна (довгострокова) дебіторська заборгованість.
Визнається як сума дебіторської заборгованості, яка не виникає у ході нормального
операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу. Відображається в балансі
довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, за теперішньою вартістю.
Та частина довгострокової дебіторської заборгованості, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з
дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості [3].
Група 3. Сумнівна дебіторська заборгованість.
Визнається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої є сумніви стосовно її повернення
боржником (строк оплати сплив або є інші причини для сумнівів). В обліку класифікується за строками
погашення, що минули, і встановлюється коефіцієнт сумнівності для кожної групи.
Група 4. Безнадійна дебіторська заборгованість.
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість про її неповернення боржником
або за якою минув строк позовної давності. Виключається з активів з одночасним зменшенням
величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів
безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати (п. 11 П(с)БО
10) [8].
Для розрахунку і створення резерву сумнівних боргів до уваги беруться сумнівна та безнадійна
заборгованості. Резерв сумнівних боргів розраховується лише для тієї частини дебіторської
заборгованості, щодо якої виконуються одночасно такі умови:
• заборгованість є фінансовим активом, тобто виникла внаслідок звичайної господарської
діяльності (до цієї категорії не входять набута заборгованість і заборгованість, призначена для
продажу);
• заборгованість є поточною дебіторською заборгованістю. Для довгострокової заборгованості
резерв не розраховується, це випливає з форми балансу, в якій рядок 162 «Резерв сумнівних боргів»
зменшує суму рядка 160 «Чиста реалізаційна вартість» дебіторської заборгованості, яка включається
до складу оборотних активів у розділі 2 активу балансу, тоді як сума довгострокової дебіторської
заборгованості відображається у першому розділі активу в рядку 050;
• заборгованість не віднесена до безнадійної [2].
Механізм розрахунку суми резерву викладено в п. 8 і 9 П(С)БО 10. Отже, сума резерву
сумнівних боргів визначається за одним із двох методів.
Метод абсолютної суми сумнівної заборгованості. При застосуванні цього методу резерв
визначається шляхом оцінки платоспроможності окремих дебіторів. Тобто підприємство аналізує
поточну дебіторську заборгованість на предмет виявлення сум сумнівної заборгованості, після чого на
загальну суму виявленої сумнівної заборгованості створює резерв та відображає це в своєму обліку.
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Використання цього методу виправдане в тому випадку, коли у підприємства є порівняно невелика
кількість дебіторів та інформація про можливе непогашення ними наявної заборгованості (наприклад,
порушення справи про банкрутство, періодичне невиконання інших зобов'язань, офіційне
оприлюднення даних про неплатоспроможність дебітора.
Метод застосування коефіцієнта сумнівності. Цей метод визначення суми резерву базується
на статистичних розрахунках (обчисленні відповідного коефіцієнта). П(С)БО 10 передбачено три
способи розрахунку коефіцієнта сумнівності:
1) визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході. Для цього підприємству
спочатку потрібно проаналізувати, яка частина доходів, нарахованих у попередніх періодах, не
оплачена покупцями. У прикладі 3 додатка до П(С)БО 10 визначено період у три роки, але
підприємство на свій розсуд може встановити інший строк. Після цього слід обчислити коефіцієнт
сумнівності шляхом ділення суми безнадійної дебіторської заборгованості на суму чистого доходу від
реалізації сумарно за обрані періоди ;
2) класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення. Для його використання
потрібно насамперед провести класифікацію дебіторської заборгованості за строками її непогашення.
Період непогашення підприємство визначає самостійно. У разі застосування цього способу величина
резерву сумнівних боргів на дату балансу має дорівнювати величині сумнівних боргів на ту саму дату ;
3) визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в
сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3–5 років. Спочатку
визначається сума списаної безнадійної заборгованості за обраний період, а потім обчислюється її
питома вага у загальній сумі дебіторської заборгованості на початок періоду. За рекомендаціями
Мінфіну, викладеними у листі від 05.06.2008 р. № 31-34000-20-25/21471, коефіцієнт сумнівності для
визначення величини резерву сумнівних боргів розраховується як частка від ділення суми списаної
дебіторської заборгованості за обраний період на суму дебіторської заборгованості на початок
кожного року в обраному періоді. Отримані показники за усі періоди додаються, а загальна сума
ділиться на кількість періодів для визначення середнього показника [1].
Зауважимо, що метод нарахування резерву сумнівних боргів, а також спосіб розрахунку
коефіцієнта сумнівності підприємство обирає самостійно і фіксує в наказі про облікову політику.
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської
заборгованості на ту саму дату.
Нарахування резерву сумнівних боргів на дату балансу супроводжується записом:
Дебет субрахунку 944 “Сумнівні

Кредит субрахунку 38

та безнадійні борги”

“Резерв сумнівних боргів”

Списання безнадійної дебіторської заборгованості протягом звітного періоду:
Кредит рахунку 36

Дебет рахунку 38

“Розрахунки з покупцями та
замовниками”

“Резерв сумнівних боргів”

У випадку перевищення безнадійних боргів нарахованого резерву сумнівних боргів
здійснюється запис:
Кредит рахунку 36

Дебет субрахунку 944 “Сумнівні

“Розрахунки з покупцями та
замовниками”

та безнадійні борги”

Сума списаної безнадійної заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071
“Списана дебіторська заборгованість” протягом не менше трьох років з дати списання для
спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника.
Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунку 071 після надходження суми в
порядку відшкодування або у зв’язку з закінченням строку обліку такої заборгованості.
Відновлення суми заборгованості, що раніше була визнана безнадійною в результаті зміни
фінансового становища покупця, відображується записом:
Дебет рахунку 36

Кредит рахунку 716 “Відшкодування
раніше списаних активів”

“Розрахунки з покупцями та
замовниками”
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Аналітичний облік на рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів ведеться в розрізі боржників чи за
термінами непогашення дебіторської заборгованості. А також враховуючи що резерв створюється не
тільки для поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а і для других статей
заборгованості доцільно організовувати аналітичний облік резерву по кожному виду заборгованостей.
Для цього пропонуємо відкрити к рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» аналітичні рахунки другого
порядку :
Субрахунок 381 «Резерв сумнівних боргів для поточної дебіторської заборгованості за товари,
роботи, послуги по розрахункам з національними покупцями»
Субрахунок 382 «Резерв сумнівних боргів для поточної дебіторської заборгованості за товари,
роботи, послуги по розрахункам з іноземними покупцями»
Субрахунок 383 «Резерв сумнівних боргів для поточної іншої дебіторської заборгованості за по
розрахункам з іноземними покупцями»
Як зазначалось раніше, за відсутністю досвіду створення резерву сумнівних боргів в іноземній
валюті, пропонуємо цей резерв складати методом абсолютної суми сумнівної заборгованості.
Розглянемо на прикладі запропонований варіант створення резерву сумнівних боргів в іноземній
валюті.
Приклад
У підприємства ВАТ «Автотехсоюз» станом на 31.03.2010 року є дебіторська заборгованість
підприємства «Inter Cars» в іноземній валюті в сумі 10000 дол. США, курс НБУ 7,98 грн. /дол. США,
заборгованість в гривнях 79800, станом погашення на 28.05.2011 року. На початку березня 2010 року
отримана інформація про неплатоспроможність підприємства «Inter Cars». Підприємство
«Автотехсоюз» сумнівається в можливості погашення заборгованості підприємством «Inter Cars»,
тому в квітні 2011 року створює резерв сумнівних боргів на повну суму боргу. В бухгалтерському
обліку дана операція буде відображена наступними проводками:
Дт
Кт
Сума
944
382
10000 дол.США/79800 грн.
071
--10000 дол.США/79800 грн.
Якщо підприємство «Inter Cars» не погасить своєчасно заборгованість, то стягнення пені за
кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки, можна буде здійснювати за
рахунок резерву.
Висновки з проведених досліджень. В статті розглянуто поняття чистої реалізаційної вартості
дебіторської заборгованості та методи створення резерву сумнівних та безнадійних боргів на
підприємствах промисловості. Запропоновано створювати резерв сумнівних боргів по відношенню
дебіторської заборгованості в іноземній валюті, використовуючи для цього метод абсолютної суми
сумнівної заборгованості та відображати нарахування на аналітичному субрахунку 382 «Резерв
сумнівних боргів для поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по розрахункам
з іноземними покупцями».
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Анотація
В статті пропонується створювати резерв сумнівних боргів при розрахунках з іноземними
підприємствами в іноземній валюті, якщо існує вірогідність непогашення заборгованості ними, а
розраховувати резерв методом абсолютної суми, використовуючи для обліку субрахунок 382
«Резерв сумнівних боргів для поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по
розрахункам з іноземними покупцями».
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Ключові слова: резерв сумнівних боргів, іноземна валюта, дебіторська заборгованість,
нерезидент, боржник.
Аннотация
В статье предлагается создавать резерв сомнительных долгов при расчетах с
иностранными предприятиями в иностранной валюте, если существует вероятность
непогашения задолженности ними, а рассчитывать резерв методом абсолютной суммы,
используя для учета субсчет 382 «Резерв сомнительных долгов для текущей дебиторской
задолженности за товары, работы, услуги по расчетам с иностранными покупателями ».
Ключевые слова: резерв сомнительных долгов, иностранная валюта, дебиторская
задолженность, нерезидент, должник.
Annotation
The article proposes to create a reserve for doubtful debts in the calculation of foreign enterprises in
foreign currency, if there is a chance to repay the debt them and calculate the absolute amount of reserve by
using sub-account 382 "Provision for doubtful debts for the current accounts receivable for goods, works and
services in settlements with foreign buyers. "
Key words: allowance for doubtful debts, foreign currency receivables, non-resident debtor.
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БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТЬ ТА
ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Постановка проблеми. Однією з передумов ефективного, стабільного економічного розвитку
підприємства є збільшення його прибутковості. З огляду на це, особливої актуальності та важливості
набуває процес бюджетування на підприємстві, який дозволяє визначити раціональні напрямки
використання ресурсів підприємства для забезпечення виконання стратегічного прогнозу реалізації
продукції, а отже, підвищення результативності діяльності підприємства в майбутньому. Таким чином,
доцільно розглянути особливості бюджетування як елементу управління підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розроблення теоретичних та
прикладних засад бюджетування на підприємстві зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: А.
Апчерч, Т. Бень, М. Білик, І. Бланк, В. Бочаров, Ф. Бутинець, В. Гамаюнов, С. Голов, С. Джерелейко,
М. Дем’яненко, М. Довбня, О. Жамойда, І. Зятковський, Т. Кисельова, С. Ковтун, Д. Коркун, О. Кузьмін,
О. Мельник, І. Немировський, М. Поддєрьогін, В. Самочкін, С. Онищенко, В. Савчук, І. Старожукова, Д.
Хан, В. Хруцкий, М. Чумаченко, К. Щіборщ та інші.
Однак проблема бюджетування залишається ще далеко не вивченою, що підтверджує
доцільність проведення подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження завдань бюджетування на підприємстві, а
також визначення основних передумов щодо створення і впровадження в дію системи бюджетування
для підвищення результативності діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. У країнах з ринковою економікою формування
бюджету, як одного з найважливіших інструментів внутрішнього планування, пройшло довгий і
складний шлях розвитку.
В Україні теоретичні аспекти процесу бюджетування розглянуті ще недостатньо. Вітчизняними
підприємствами був вивчений західний досвід внутрішньофірмового планування, але специфіка
економічних умов в державі вимагає коректування методологічних основ формування бюджету з
урахуванням особливостей українських підприємств [6, c. 45].
У фаховій літературі існує велика кількість визначень бюджетування, що багато в чому
пов’язане зі змінами в процесі його становлення та адаптації відповідно до сучасних економічних умов
загалом та умов розвитку конкретного суб’єкта господарювання зокрема. Розглянемо різні погляди на
тлумачення категорії «бюджетування».
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Загалом бюджетування визначають як процес складання бюджетів підприємства, у результаті
якого відбувається інтеграція планування, обліку, аналізу, управління діяльністю підприємств з метою
забезпечення найоптимальніших фінансових результатів, а також контролю за його виробничою та
фінансово-господарською діяльністю.
Деякі науковці розглядають процес бюджетування на підприємствах дещо однобічно, що
пов'язано з їх власним підходом до трактування поняття «бюджетування». Так, Т. П. Карпов аналізує
бюджетування як метод управління діяльністю підприємства та його підрозділами, тобто зосереджує
увагу тільки на методах управління, не розглядаючи інші напрями даного процесу, які стосуються
формування й управління ресурсами та підприємством у цілому, а також здійснення контролю за
всією його: фінансово-господарською діяльністю.
Колектив авторів на чолі з В. А. Панковим трактує бюджетування як інструмент реалізації
оперативного й тактичного планування шляхом розробки комплексів цільових показників у кількісному
вираженні. Це визначення терміна "бюджетування" дуже звужує його зміст, оскільки не торкається
вартісного вираження бюджетів як фінансових планів діяльності підприємства.
На нашу думку, найбільш обґрунтованим є визначення бюджетування, сформульоване О. Є.
Кузьміним та О. Г. Мельник, які трактують його в такий спосіб: «Бюджетування – це управлінська
технологія, яка передбачає формування бюджетів для обраних об'єктів та їх використання з метою
забезпечення оптимальної структури та співвідношення доходів та витрат, надходжень та видатків,
активів та пасивів організації для досягнення встановлених цілей з урахуванням впливу середовища
функціонування».
Отже, бюджетування – це технологія планування системи планування взаємопов’язаних
бюджетів підприємства та його структурних підрозділів на майбутній період часу, здійснення обліку та
аналізу відхилень від бюджетних показників, а також контролю за їх виконанням з метою досягнення
оптимального співвідношення доходів і витрат підприємства та підвищення фінансової
обґрунтованості прийняття управлінських рішень [4, с. 78].
Розглянувши основні визначення процесу бюджетування, доцільним є дослідження необхідності
впровадження системи бюджетування на підприємстві, а також основних завдань бюджетування.
Необхідність впровадження системи бюджетування на вітчизняних підприємствах можна
обґрунтувати за допомогою наступних факторів: в сучасних умовах у компаніях виникла необхідність
знаходити внутрішні резерви зниження витрат, обґрунтувати оптимальний рівень витрат фінансових
коштів, оптимізації податкової політики й інших завдань, зв'язаних з удосконалюванням системи
управління підприємством.
Забезпечення реалістичності бюджетів значною мірою залежить від вибору методів бюджетного
планування, тобто способів та прийомів формування бюджетів на підприємстві. Вибір методів
розроблення бюджетів залежить від характеристик функціонування організації, а саме: розмірів та
життєвого циклу, стабільності середовища функціонування, рівня розвитку бюджетної системи на
підприємстві, особливостей внутрішньоорганізаційної побудови, кваліфікації працівників, задіяних у
процесі бюджетування, рівня застосування сучасних інформаційних технологій та програмного
забезпечення.
Вибір моделі бюджетного управління повинно здійснюватись з урахуванням узагальнення
факторів впливу [2]:
- визначення фази розвитку підприємства;
- оцінка рівня гнучкості менеджменту та його готовності до змін;
- оцінка рівня стабільності організаційного розвитку підприємства;
- використання матриці вибору моделі бюджетного управління для визначення підходу до
побудови системи бюджетування на підприємстві;
- оцінка результативності впровадження системи бюджетування.
Процес бюджетування має певні особливості, які доцільно враховувати з метою підвищення
ефективності даного процесу [3, c. 55]:
- бюджетування повинне бути «гнучким», тобто пристосовуватись до оперативного внесення
коректив в роботу підприємства в разі змін ринкової ситуації, що досягається;
- у процесі бюджетування беруть участь всі підрозділи підприємства;
- у бюджетуванні є елемент делегування повноважень, тобто схвалення керівництвом
підприємства окремого підрозділу є основою для того, що оперативні рішення у майбутньому
приймаються на рівні цього підрозділу децентралізовано.
Таким чином, при впровадженні системи бюджетування кожен суб’єкт господарювання повинен
враховувати особливості здійснення процесу бюджетування та умови його ефективного застосування
на підприємстві.
Отже, основними умовами ефективного застосування бюджетування на підприємствах є [1]:
- реальність встановлених планових показників. Планові завдання повинні бути економічно
обґрунтовані, з врахуванням ситуації, що наданий момент склалась в середині підприємства і на
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ринку. Вони повинні спиратись на реальні рівні цін, виробничі можливості підрозділу, забезпеченість
ресурсами тощо;
- участь керівників центрів відповідальності у процесі визначення планових завдань для власних
підрозділів. Реальні потужності і можливості підрозділу найкраще знає його керівник, а не економіст,
що розраховує планове завдання. Тому планові показники обов’язково повинні узгоджуватись з
керівництвом центрів відповідальності;
- періодичне коригування планових показників у відповідності до внутрішніх і зовнішніх змін
щодо діяльності підприємства. На ринку відбуваються постійні зміни рівня цін на сировину і матеріали,
що закуповуються і на продукцію, що реалізується; підприємство може поставити нове, більш
ефективне обладнання, що зменшить рівень витрат на виробництво; може відбутись зміна розмірів
заробітної плати персоналу тощо. Це в свою чергу повинно відображатись і на планових завданнях,
оскільки якщо ми їх не відкоригуємо, то вони не будуть відповідати реальній ситуації;
- керівники центрів відповідальності повинні мати в своїх руках певні важелі для досягнення
запланованих результатів, які можуть застосовувати самостійно без узгодження з керівництвом
підприємства. Такими важелями повинні бути: право підбирати (змінювати) персонал підконтрольного
центру відповідальності; право самостійно обирати постачальників і покупців (в тому числі право
відмовитись від сировини і матеріалів (робіт, послуг) виробництва інших підрозділів, якщо є
можливість купити їх дешевше ззовні); право надавати знижки на продукцію оптовим чи постійним
покупцям (ціну на продукцію і максимальний розмір знижки необхідно визначати разом із керівництвом
підприємства);
- премії повинні виплачуватись на основі розрахунку комплексного показника по виконанню
завдань: виконання плану по виробництву продукції (кількість, якість) і по ліміту витрат на її
виробництво. Це необхідно для того, щоб не було перегинів з метою якомога більшого перевиконання
плану, щоб отримати більші преміальні;
- розмір премії повинен бути узгоджений не лише між керівництвом підприємства і керівником
підрозділу, а й з працівниками відповідного центру відповідальності. Значення відсотку премії може
бути різне для різних підрозділів. Він нараховується за кожну 1000 грн валового внутрішнього доходу
підрозділу.
Враховуючи вищезазначені передумови ефективності впровадження бюджетів, основними
завданнями, які повинне вирішити бюджетування при застосуванні його на підприємстві, є [1]:
- розробити системи показників для аналізу і оцінки результатів діяльності центрів
відповідальності;
- підвищення відповідальності керівників за отримані ним результати, в тому числі і за
дотримання ліміту витрат на діяльність підрозділу;
- підвищення кваліфікації керівників нижчих ланок шляхом передання їм певних повноважень на
управління центром відповідальності;
- виявлення додаткових резервів підвищення ефективності виробництва і зменшення
виробничих витрат;
- збільшення зацікавленості простих працівників у виконанні ними поставлених планових
завдань шляхом матеріального стимулювання за отримані результат;
- підвищення прибутковості діяльності підприємства.
Таким чином, бюджетування, на відміну від традиційних способів управління, може ефективно
впливати на формування фінансових ресурсів, рух коштів, на фінансово-економічні результати
діяльності, прибутковість підприємства шляхом прийняття відповідних управлінських рішень.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, система бюджетування є актуальною,
ефективною і доцільною до впровадження і використання на підприємствах. Вона є надзвичайно
гнучкою, що дозволяє досягати кількох цілей у розвитку підприємства одночасно. Але досягти цього
можна лише у випадку вірного поставлення завдань перед процесом бюджетування. Як результат
підприємство отримає ефективний інструмент оперативного управління, використання якого
дозволить планувати фінансово-господарську діяльність, спрямувати її на досягнення певного
фінансового результату, оптимізувати фінансові потоки, вчасно виявляти відхилення планових та
фактичних показників і оперативно коректувати діяльність в разі необхідності. Все це сприяє
підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
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Анотація
У статті розглянуто суть та роль процесу бюджетування для підприємства. Визначено
основні завдання бюджетування та умови його успішного впровадження на підприємстві.
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Аннотация
В статье рассмотрена суть и роль процесса бюджетирования для предприятия.
Определенно основные задания бюджетирования и условия его успешного внедрения на
предприятии.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, задания бюджетирования, методы
бюджетного планирования.
Annotation
In the article essence and role of process of byudzhetuvannya is considered for an enterprise.
Certainly basic tasks of byudzhetuvannya and condition of him successful introduction on an enterprise.
Key words: budget, byudzhetuvannya, task of byudzhetuvannya, methods of the budgetary planning.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДОКУМЕНТООБІГУ РУХУ ЗАПАСІВ МІЖ СТРУКТУРНИМИ
ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно до
змін, що відбуваються в його організації і техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу
одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень
ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств. Серед об'єктів обліку управління
підприємством важливе місце займають виробничі запаси. Вони є однією з найважливіших статей
активу балансу. Від ефективного використання виробничих запасів залежить величина прибутку
підприємства та швидкість обороту вкладеного капіталу, тому якісній організації їх обліку та
документальному оформленню відводиться особлива увага.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що стосуються організації обліку та
документального оформлення руху виробничих запасів в Україні та зарубіжних країнах знаходяться в
центрі уваги багатьох вчених і дослідників. Більшість з них переконані, що первинно об'єкти обліку, за
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якими ведеться спостереження, мають бути зафіксовані, тобто має бути підтвердження про їх наявність,
зміни, рух. Так, Бутинець Ф.Ф. підкреслює, що таким підтвердженням є документ, тобто письмовий
доказ, який фіксує наявність обставин чи здійснення певного факту, з яким пов'язані певні наслідки [1,
с. 215]. Живко З.Б. наголошує, що документ як закодоване і зафіксоване на спеціальному носії
інформаційне повідомлення слугує підтвердженням здійснення факту господарського життя і містить
його характеристику [2, с. 216]. Передача первинних документів оформлюється спеціальним реєстром.
Швець В.Г. визначає реєстри як носії спеціального формату у виді відомостей, журналів, книг,
призначених для хронологічного, систематичного, нагромадження, групування, узагальнення
інформації [3, с. 22]. Проте не зважаючи на цінні напрацювання науковців організація документального
оформлення руху запасів залишається вивченою недостатньо і вимагає на термінове подальше
вивчення.
Постановка завдання. Мета статті – розглянути організацію документального оформлення
руху виробничих запасів між структурними підрозділами підприємства та запропонувати шляхи її
удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виробничі запаси, як правило, є найбільш
важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та
домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.
Для забезпечення безперебійної роботи виробництва, на складах підприємства завжди повинні
бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських
приміщеннях підприємств здійснюються господарські операції зі збереження виробничих запасів, що
надходять, а також їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками,
надходженням і витрачанням виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення
збереження власності підприємства [4, с. 121].
Рух матеріалів від одного господарюючого суб’єкта до іншого призводить до зміни (збільшення
або зменшення) вартості і структури запасів і вимагає на відповідне документальне оформлення.
Документальне оформлення руху виробничих запасів визначається обраною методикою
ведення обліку. Так, облік наявності і руху запасів в Україні здійснюється лише на рахунках у системі
постійного обліку запасів. У зарубіжних країнах до методів обліку матеріальних запасів відносять:
- метод періодичного обліку;
- метод безперервного (поточного) обліку.
Відповідно до методу періодичного обліку детальний облік матеріальних запасів протягом року
не ведеться, а в кінці року має проводитися інвентаризація наявних запасів для встановлення рівня
запасів на кінець звітного періоду. Собівартість реалізованих запасів не може бути визначена доти,
доки не буде завершена інвентаризація, оскільки розрахунок собівартості визначають так: неттовартiсть покупок плюс рівень запасів на початок звітного періоду мінус рівень запасів на кінець
звітного періоду.
Суть методу поточного (безперервного) обліку виробничих запасів полягає в тому, що
систематично з надходженням і рухом матеріальних запасів їх кількість i вартість строго
документуються. Метод забезпечує контроль за операціями руху виробничих запасів, сигналізує про
необхідність нових замовлень матеріалів на поповнення запасів, формує інформацію про
оптимальний обсяг замовлення. У результаті цього протягом усього звітного періоду відомий обсяг
наявних запасів формує інформацію про оптимальний обсяг замовлення. У результаті цього протягом
усього звітного періоду відомий обсяг наявних запасів [5, c. 119]. Порівняльна характеристика
документального оформлення руху виробничих запасів подано в табл.1.
Документи на відпуск запасів у практиці вітчизняних підприємств групуються за складами,
цехами. Основна частина документів для відображення інформації про рух запасів фіксується на
складі підприємства. Перевірка і правильність оформлення документів за типами господарських
операцій здійснюється в бухгалтерії підприємства.
Запаси, які прибули на склад, перевіряються на відповідність асортименту, кількості, якості.
Наприклад, у лабораторіях цеху кондитерського підприємства для контролю якості сиропів, начинки,
карамелевої маси, напівфабрикатів використовуються журнали (ф. № П-72К, ф. № П-74К). Проте,
якщо запаси не відповідають якості і кількості даним супроводжувальних документів, складається акт
приймання запасів за участю матеріально відповідальної особи та представника постачальника.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика організації документального оформлення руху
виробничих запасів
В Україні

В зарубіжних країнах

Запаси - активи, які:
- утримують для наступного продажу за умови ведення
звичайної господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою
наступного продажу продукту виробництва.

Запаси - це активи, які:
а) утримуються для продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
б) перебувають у процесі виробництва для такого
продажу;
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів
для споживання у виробничому процесі або при
наданні послуг.
Надходження
матеріалів
на
підприємство
оформляється рапортом, який складається у трьох
примірниках. Основою для складання рапорту є
рахунок-фактура постачальника. один примірник
рапорту надсилають у відділ постачання для звірки з
умовами розміщення замовлення, другий передають
на склад із матеріалами, а третій залишають у групі
приймання. Примірник рапорту, який спочатку був
направлений у відділ постачання, пізніше передають
у фінансову бухгалтерію для розрахунків із
постачальниками.
Відпуск матеріалів у виробництво здійснюється за
вимогами. Вимогу виписують у трьох примирниках.
Перший примірник залишається на складі, другий – у
групі матеріального обліку, третій – в особи, котра
одержує матеріал В

Надходження матеріалів на підприємство здійснюється
на підставі товарно-транспортної накладної за якою
складається прибутковий ордер в двох примірниках.
Перший примірник є підставою для оприбуткування
цінностей на склад Другий примірник прибуткового
ордера є звітом про використання доручення.

Відпуск запасів проводиться в основному на
виробництво продукції, при цьому виписується
відділом постачання лімітно-забірна карта на місяць в
двох примірниках, перший примірник передається на
склад, а другий в цех.

Після приймання зі складу первинних документів щодо надходження запасів у бухгалтерії
підприємства проводиться їх грошова оцінка. При отриманні матеріалів від постачальників їх вартість,
крім купівельної ціни, яка вказана в ТТН-1 або ТН-2 включає також додаткові витрати на заготівлю і
доставку. Інформація про такі витрати надходить у бухгалтерію лише в кінці звітного місяця
(наприклад, рахунок від транспортних організацій, які здійснюють перевезення матеріалів) [6, с. 5].
Тому утворюється часовий проміжок між прийняттям рішення щодо обліку запасів і
надходженням розрахункових документів стосовно витрат, пов'язаних з придбанням даних видів
запасів. Проте відображати надходження і вибуття запасів слід постійно упродовж звітного місяця.
Для цього в поточному обліку застосовуються облікові ціни, встановлені на кожний номенклатурний
номер запасів. На підприємствах в якості облікових цін використовуються купівельні ціни і плановорозрахункові ціни. Протягом місяця облік руху матеріалів ведеться за такими умовними цінами. У кінці
місяця в бухгалтерії вже накопичилась інформація щодо витрат, пов'язаних з доставкою матеріалів.
Отже, потрібно визначити їх фактичну собівартість. Додаткові витрати на заготівлю і доставку
матеріалів відображає сума відхилень фактичної собівартості прибулих матеріалів від їх вартості в
облікових цінах. У багатьох випадках, на нашу думку, така відповідність не обов'язкова. Так, коли
витрати на заготівлю і доставку матеріалів вже включені в ціну продажу постачальника або відсутній
часовий проміжок між періодом надходження матеріалів і отриманням інформації щодо цих витрат,
матеріали обліковуються за фактичною вартістю придбання без використання облікових цін. Після
передачі первинних документів зі складу в бухгалтерію в накопичувальних відомостях проводиться
групування і грошова оцінка прийнятих матеріалів.
Накопичувальні відомості відкриваються на кожний склад. Інформація про надходження
матеріалів наводиться в розрізі виділених груп в облікових цінах. Можна використовувати інші форми
накопичувальних відомостей при розробленні галузевих інструкцій з обліку запасів [7, с. 8]. Показники
з накопичувальної відомості реєструються в оборотну відомість кількісно-сумового обліку. Кількісний
облік нафтопродуктів у місцях зберігання ведеться в картках складського обліку на кожне
найменування. Після реєстрації останньої операції дня підсумовуються кількісні залишки.
Облік запасів за синтетичними рахунками або субрахунками ведеться у Відомості 5.1 за
центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями
витрат (синтетичними рахунками чи субрахунками обліку витрат) [8, с. 4].
На основі системного підходу запропоновано обліковувати запаси протягом усього операційного
циклу, тобто не лише у виробництві, а й в моменту закупівлі до отримання готової продукції (рис. 1).
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1 – укладання договорів на постачання запасів; 2 – надходження на склад товаросупроводжувальних
документів від підприємств, які поставляють матеріали; 3 – передача даних із супроводжувальних документів
у відділ матеріально-технічного постачання (МТП) для відображення фактів поставок у журналі обліку
виконання договорів постачання матеріалів; 4 – передача первинних документів на постачання запасів у
бухгалтерію для їх оприбуткування; 5 – передача документів, що підтверджують рух запасів у плановий відділ;
6 – виписка у планово-економічному відділі двох екземплярів лімітно-забірних карт та передача їх на склад та
в бухгалтерію; 7 – підпис обох сторін, представника цеху в лімітно-забірній карті, що знаходиться на складі, і
комірника при відпущенні матеріалів зі складу у виробництво; 8 – підпис обох сторін (представника цеху в
лімітно-забірній карті, що знаходиться на складі і комірника) при поверненні невикористаних матеріалів з
виробництва на склад; 9 – передача всіх первинних документів зі складу в бухгалтерію; 10 – оформлення
відпущення матеріалів іншим підприємствам (реалізація, безкоштовна передача як внесок у статутний фонд)
шляхом оформлення ТТН-1 або ТН-2; 11 – передача всіх первинних документів з надходження і витрат
матеріалів зі складу у бухгалтерію.

Рис. 1. Організація документообігу руху запасів між структурними підрозділами
підприємств
Оперативний облік запасів пропонується здійснювати на основі удосконаленої номенклатури,
що дозволяє у будь-який момент визначити місце знаходження окремого виду матеріалу, порівняти
фактичні витрати з нормами, отже, належним чином організувати аналітичний облік витрат на
виробництво.
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Висновки з проведеного дослідження. Для належної організації обліку запасів на
підприємстві необхідно забезпечити:
- ефективну організацію документообігу, на всіх стадіях обліку запасів (встановлення
максимально коротких термінів часу на передачу і обробку документів з використанням
індивідуальних схем руху документів);
- правильне ведення бухгалтерського обліку, яке передбачає модифіковане використання
загальної схеми обліку відповідно до особливостей конкретного підприємства.
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Анотація
Розглянуто організацію документального оформлення руху виробничих запасів між
структурними підрозділами підприємства. Проведено порівняльний аналіз організації
документального оформлення руху виробничих запасів на вітчизняних підприємствах та
підприємствах зарубіжних країн. Запропоновано шляхи удосконалення документообігу руху
виробничих запасів між структурними підрозділами підприємства.
Ключові слова: виробничі запаси, організація обліку, документообіг, документальне
оформлення руху виробничих запасів.
Аннотация
Рассмотрено организацию документального оформления движения производственных
запасов на отечественных предприятиях и предприятиях зарубежных стран. Предложены пути
усовершенствования организации документооборота движения производственных запасов между
структурными подразделениями предприятия.
Ключевые слова: производственные запасы, организация учета, документооборот,
документальное оформление движения производственных запасов.
Annotation
It is considered the organization of documentary registration of movement of industrial stocks at the
domestic enterprises and the enterprises of foreign countries. Ways of improvement of the organization of
document circulation of movement of industrial stocks between structural divisions of the enterprise are
offered.
Key words: industrial stocks, the account organization, circulation of documents, documentary
registration of movement of industrial stocks.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ1
Постановка проблеми. Питання раціонального використання і збереження ресурсів не
втрачають своєї актуальності для вітчизняної економіки протягом декількох десятиріч поспіль. За
свідченням багатьох фахівців [1–7] ресурсозбереження для України є перспективним шляхом
вирішення її економічних, політичних, екологічних, соціальних проблем. Однак, незважаючи на
загальне визнання пріоритетності ресурсо- та енергозбереження для розвитку держави, сьогодні
ресурсоємність вітчизняної продукції у 3-4 рази перевищує аналогічні показники розвинених країн
світу. Так, поряд з позитивною динамікою останніх років, у 2009 році енергоємність валового
національного продукту (ВНП) України складала 0,4 т нафтового еквіваленту на один долар США з
урахуванням паритету реальної купівельної спроможності, що у 2,9 раза вище за аналогічний показник
Німеччини та у 3,6 разів – порівняно з Данією [8]. Проблема подальшого зниження ресурсо- та
енергоємності ВНП країни полягає у тому, що на відповідних ієрархічних рівнях не створено дієвих
управлінських механізмів впровадження ресурсозберігаючих заходів, зокрема, відсутній повноцінно
функціонуючий ринок ресурсозберігаючої продукції, який би забезпечував ефективне включення
ресурсозберігаючих послуг та продукції у товарно-грошові відносини. Розвиток такого ринку у
національній економіці на даний час відбувається хаотично – як результат, гальмуються процеси
ресурсозбереження, їх ефективність набагато нижча, аніж у розвинених країнах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних аспектів формування
ринку енергозбереження, у меншій мірі – водозбереження, знайшло своє відображення у працях таких
вчених як П. Денисюк, В. Краснощеков, А. Ковальов, М. Ковалко, С. Ляпунов, Н. Рапцун, В. Сметанін,
В. Степаненко, В. Фісенко, А. Шидловський та ін. [1–5; 7]. Водночас дотепер відсутні комплексні
науково обґрунтовані підходи до формування теоретичних засад ринку ресурсозбереження та
управління його розвитком. Отже, вирішенню цього завдання присвячена дана стаття.
Постановка завдання. Метою даної статті є застосування виважених наукових підходів до
управління розвитком ринку ресурсозбереження в Україні, що дозволить активізувати та оптимізувати
ресурсозберігаючі процеси на місцях.
Виклад основних результатів дослідження. Слід підкреслити, що повноцінний розвиток
ресурсозберігаючих процесів в економіці будь-якої сучасної країни неможливий без формування й
активного функціонування ринку ресурсозбереження (ресурсозберігаючої продукції).
У загальному розумінні поняття “ринок ресурсозберігаючої продукції” можна трактувати як місце
зустрічі продавця ресурсозберігаючої продукції та її покупця. Більш розширене визначення даного
виду ринку може бути сформульоване таким чином: це підпорядкована законам вартості, попиту та
пропозиції сфера трудового та фінансово-грошового обігу, де вільно або під впливом державних
органів формується попит, пропозиція та ціна на ресурсозберігаючу продукцію. При цьому до складу
останньої, на наш погляд, доцільно віднести товари, роботи та послуги виробничого й невиробничого
характеру, використання яких має своїм наслідком раціоналізацію та ощадливе витрачання ресурсів.
Це, у свою чергу, обумовлює мінімізацію витрати речовини та енергії на стадіях життєвого циклу
об’єктів у розрахунку на одиницю кінцевого продукту з відповідною мінімізацією впливу на людину та
природні системи. По суті, ресурсозберігаюча продукція може бути визначена як штучно (або умовно)
відтворювані ресурси та їх складові, що спричиняє зменшення потреби у первинних природних
ресурсах. Сприяючи збереженню і зростанню якості навколишнього природного середовища таким
чином, ринок ресурсозберігаючої продукції може розглядатися як важливий сегмент ринку екологічних
товарів і послуг.
1 Матеріал підготовлений і публікується за підтримки ДФФД України
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Аналізуючи сутність терміну “ринок ресурсозберігаючої продукції”, можна виділити широке й
вузьке значення цього поняття. У широкому розумінні він містить сукупність осіб та організацій, які
придбають ресурсозберігаючі товари і послуги з метою їх виробництва та споживання. Таким чином,
даний ринок охоплює таких учасників, як виробники і споживачі ресурсозберігаючої продукції, а також
підприємства, що виготовляють товари та надають послуги, які забезпечують процес виробництва і
споживання ресурсозберігаючої продукції (наприклад, виробництво основних фондів для виробництва
ресурсозберігаючої продукції, виконання робіт з ремонту, обслуговування ресурсозберігаючого
устаткування у споживача тощо). У вузькому розумінні ринок ресурсозберігаючої продукції є
сукупністю осіб та організацій, які придбають ресурсозберігаючу продукцію та послуги з метою їх
споживання. Отже, тут учасниками ринку є споживачі та виробники кінцевої ресурсозберігаючої
продукції [9]. На нашу думку, серед найсуттєвіших факторів, що впливають на величину попиту та
пропозиції на ринку ресурсозбереження, слід виділити подані на рис. 1.
– динаміка цін на ресурси;
– величина
реальних
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− динаміка цін на ресурси;
− доступність та ефективність технологій, які
застосовуються
при
виробництві
ресурсозберігаючої продукції;
− рівень оподаткування
ресурсозберігаючої
діяльності;
− ступінь конкуренції на
ринку
ресурсозбереження.
− державне
регулювання ресурсозберігаючої діяльності;
– орієнтованість
економіки на інноваційноінформаційний
ресурсозберігаючий розвиток

Рис. 1. Фактори впливу на попит та пропозицію на ринку ресурсозбереження
До складу напрямків діяльності на сучасному ринку ресурсозбереження (ресурсозберігаючої
продукції) у широкому розумінні, на наш погляд, доцільно віднести:
– випуск вимірювального устаткування і приладів для контролю витрат ресурсів, у тому числі
моніторингових систем, та їх сервісне обслуговування;
– розроблення, виготовлення, встановлення, експлуатацію і ремонт ресурсозберігаючого
устаткування, у тому числі екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій;
– виробництво техніки і технологій з перероблення, транспортування та поховання відходів,
ліквідації токсичних відходів;
– виробництво ресурсоощадної продукції;
– нетрадиційні джерела енергії та ресурсопостачання;
– надання спеціалізованих послуг з ресурсозбереження.
Остання складова пов’язана з реалізацією багатьох функцій ресурсозберігаючої діяльності,
створенням умов для її здійснення, збиранням необхідної інформації, фінансуванням відповідних
заходів, кадровим забезпеченням їх виконання тощо і може містити такі види послуг (табл. 1).
Виходячи з поданої класифікації напрямків ринкової діяльності, можна виділити декілька
сегментів ринку ресурсозберігаючої продукції, які, по суті, відповідають сегментуванню ринку
екологічних товарів і послуг [10]:
1) ринок ресурсозберігаючих товарів (устаткування та приладів з вимірювання, контролю і
регулювання (управління) обсягів ресурсоспоживання, ресурсоощадної продукції широкого вжитку,
ресурсозберігаючих будівельних матеріалів тощо);
2) ринок ресурсозберігаючих технологій (моніторингових систем у сфері ресурсоспоживання,
малота
безвідходних
виробничих
технологій,
автоматизованих
систем
управління
ресурсоспоживанням, технологій перероблення відходів, стоків, очищення викидів, технологій
відновлення якості природних ресурсів та ін.);
3) ринок послуг з ресурсозбереження нематеріального характеру (інноваційнодослідницьких,
проектних,
правових,
аудиторських,
освітніх,
рекламно-інформаційних,
консультаційних, послуг з сертифікації, паспортизації, стандартизації, моніторингу ресурсоспоживання
і ресурсозбереження тощо);
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Таблиця 1
Основні види спеціалізованих послуг з ресурсозбереження
Вид спеціалізованих
послуг
маркетингові
науково-дослідницькі
та
дослідно-конструкторські, ноу-хау
інженерноконсультаційні
(інжинірингові)
ліцензійні
лізингові
біржові
сервісні

з сертифікації
стандартизації
експертні

фінансові
страхові
правові та
консалтингові
інформаційноконсультаційні
освітні

та

Характеристика
вивчення потреб та запитів споживачів за видами ресурсозберігаючих товарів
(техніки, технологій, приладів, матеріалів та ін.) і послуг, просування
ресурсозберігаючої продукції на ринку, рекламний супровід та ін.
створення і передача конфіденційних технічних, економічних, управлінських та
інших знань для здійснення ресурсозберігаючої діяльності
підготовка, систематизація, адаптація до використання в конкретних умовах,
проектування, передача доступних науково-технічних, виробничих, комерційних та
інших знань і досвіду, економічних методів з ведення і управління
ресурсозберігаючою діяльністю, які враховують специфіку конкретних видів
виробництв
передача, продаж, надання за ліцензією ресурсозберігаючих техніки, технологій,
приладів, матеріалів, ресурсів тощо, необхідних для здійснення ресурсозберігаючої
діяльності
операції з придбання ресурсозберігаючої продукції (техніки, технологій, приладів,
іншого майна, що є об’єктом оренди) та передання її в оренду лізингоотримувачу
з придбання ресурсозберігаючої техніки і технологій, приладів обліку ресурсів,
матеріалів тощо
– з встановлення, технічного обслуговування, ремонту приладів обліку
споживання ресурсів, ресурсозберігаючої техніки і технологій тощо;
– з перероблення, транспортування та поховання відходів, ліквідації токсичних
відходів, очищення викидів, стоків, налагодження систем оборотного
водопостачання
роботи та послуги у сфері сертифікації, стандартизації, метрологічного
забезпечення товарів, процесів, технологій, устаткування, матеріалів та інших
об’єктів відповідно до вимог ресурсозбереження
проведення аудиту ефективності використання ресурсів (енергетичного,
екологічного тощо), екологічної експертизи, паспортизації ресурсовикористання,
моніторингу ресурсозберігаючих процесів,
підготовчих робіт для отримання
дозволу на природокористування
фінансування і кредитування ресурсозберігаючої діяльності, фондів розвитку
ресурсозбереження, екологічних фондів, фондів відтворення природних ресурсів,
проведення розрахунків у сфері ресурсозбереження
страхування, перестрахування у сфері ресурсозбереження
надання експертних висновків з питань ресурсоефективності і ресурсозбереження
за позовами для арбітражних та судових справ, консультації із заставного права,
земельної іпотеки, напрямків ресурсозберігаючих інновацій та ін.
з питань ресурсозбереження, ресурсоефективності, охорони навколишнього
природного середовища, раціонального природокористування
з навчання ресурсозбереженню, підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації кадрів у сфері ресурсозбереження

4) ринок фінансування ресурсозберігаючої діяльності (страхування і кредитування у сфері
ресурсозбереження, багаторівневі фонди фінансування ресурсозбереження, системи розрахунків за
ресурсозберігаючу продукцію і послуги та ін.);
5) ринок праці у сфері ресурсозбереження (послуги з підготовки і перепідготовки, підвищення
кваліфікації кадрів з ресурсозбереження).
Збалансований розвиток усіх вказаних сегментів ринку забезпечує його успішне
функціонування, сприяючи зростанню ресурсоефективності національної (регіональної) економіки.
Аналізуючи сегменти, слід також виділити характерні групи суб’єктів господарювання залежно від
виконуваних ними функцій на ринку ресурсозберігаючої продукції:
• підприємства та організації, що спеціалізуються на виконанні робіт з дослідження стану
ефективності ресурсоспоживання економічних систем різного рівня (проведення моніторингу
ресурсоспоживання, прогнозування, нормування показників ресурсовитрат на регіональному,
територіальному, національному, галузевому рівнях на замовлення державних структур; надання
послуг з ресурсного аудиту, інвентаризації, паспортизації ресурсовикористання на замовлення
окремих суб’єктів господарювання та ін.);
• підприємства та організації, які безпосередньо займаються реалізацією ресурсозберігаючих
заходів на професійній основі (енерго-, водо-, ресурсосервісні компанії, які надають послуги „під ключ”
з ресурсного менеджменту, менеджменту відходів, перфоманс-контрактингу, забезпечуючи повний
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комплекс послуг з впровадження ресурсозберігаючих заходів, включаючи пошук джерел їх
фінансування);
• підприємства та організації – виробники ресурсозберігаючих техніки і технологій,
ресурсоощадних товарів;
• підприємства та організації, що забезпечують функціонування самої інфраструктури ринку
ресурсозберігаючої продукції (здійснюють підготовку і перепідготовку кадрів у сфері
ресурсозбереження, ремонт та сервісне обслуговування ресурсозберігаючої техніки, технологій,
продукції, надають інформаційно-консультаційні, рекламні, освітні, фінансові, страхові послуги з
ресурсозбереження та ін.).
На наш погляд, за масштабами ринок ресурсозбереження (ресурсозберігаючої продукції)
доцільно поділити на такі рівні (рис. 2).

локальний
охоплює найближче зовнішнє
оточення підприємства і передбачає його взаємодію з
питань ресурсозбереження в
межах мікросередовища (партнери, постачальники, споживачі, конкуренти та ін.)

регіональний
Ринок
ресурсозбереження

охоплює територію певного
регіону та розташованих на
ній суб’єктів господарювання,
регулюється
регіональними
органами влади з урахуванням
існуючої
нормативноправової бази

місцевий
формується на окремій території – району, міста тощо – і
регулюється місцевими органами влади в межах існуючої
нормативно-правової бази

світовий
національний
формується в межах народного
господарства
країни, регулюється державою

охоплює національні господарства всіх країн світу, регулюється міжнародними угодами у сфері забезпечення
ресурсоефективності і ресурсозбереження

Рис. 2. Рівні ринку ресурсозбереження
Ґрунтуючись на розглянутих теоретичних аспектах побудови і функціонування ринку
ресурсозбереження, визначимо його основні особливості, а саме:
– багатоструктурність (складається з самостійних, проте пов’язаних між собою ринків різних
рівнів);
– варіаційність розвитку;
– повторюваність деяких тенденцій і закономірностей (наприклад, підвищення попиту на
ресурсозберігаючу продукцію при черговому зростанні цін на ресурси, сезонність у попиті на
теплозберігаюче устаткування);
– значна залежність від розвитку ресурсних ринків, ступеня ресурсозабезпеченості держави та
її регіонів;
– регіональні відмінності у формуванні ринків ресурсозбереження, обумовлені структурою
економіки, екологічною та соціальною ситуаціями в регіонах.
Досвід розвинених країн у сфері забезпечення зростання ресурсоефективності процесів
виробництва і споживання свідчить, що незалежно від конкретної структури ринку ресурсозбереження
принципи його формування і розвитку повинні задовольняти такі загальні вимоги:
– забезпечення умов для "прозорості" функціонування ринку і сумлінної конкуренції між його
суб'єктами;
– договірні принципи роботи учасників ринку, добровільність їх взаємодії при активній
підтримці та заохоченні розвитку ринку з боку державних органів влади;
– застосування мір антимонопольного законодавства до учасників ринку, що є монополістами;
– пріоритетність розвитку інноваційних напрямків ресурсозбереження та таких, що
забезпечують зниження антропотехногенного навантаження на довкілля;
– протекціонізм вітчизняної ресурсозберігаючої продукції при розумному обмеженні
застосування закордонних аналогів на ринку;
– сприяння з боку держави появі на ринку імпортних інноваційних ресурсозберігаючих техніки і
технологій, продукції, що не мають вітчизняних аналогів;
– врахування особливостей та напрямків структурних перетворень у регіональних та
національному господарствах при визначенні напрямків подальшого розвитку і державного
регулювання ринку ресурсозбереження та ін.
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Дотримання зазначених вимог формує підґрунтя для активного розвитку ресурсозберігаючих
процесів в економічних системах. При цьому важливим чинником є державна підтримка цього виду
діяльності, що знаходить своє відображення у нормативно-правовій базі, економічному регулюванні
ресурсозбереження, стимулюванні розбудови інфраструктури даного ринку.
Висновки з проведеного дослідження. Розвиток ринку ресурсозберігаючої продукції, як місця
зустрічі її продавця та покупця, відбувається під впливом багатьох факторів як з боку попиту, так і
пропозиції. До останніх належать: динаміка цін на ресурси; рівень оподаткування ресурсозберігаючої
діяльності; державне регулювання ресурсозберігаючої діяльності тощо. Основними напрямками
діяльності на сучасному ринку ресурсозбереження є виробництво ресурсоощадної продукції, техніки і
технологій; нетрадиційні джерела енергії та ресурсопостачання; надання спеціалізованих послуг з
ресурсозбереження й ін.
Ключовими сегментами ринку, які сформувалися на даний час виходячи з функцій суб’єктів, що
на них діють, є ринки ресурсозберігаючих товарів, ресурсозберігаючих технологій, послуг з
ресурсозбереження нематеріального характеру, фінансування ресурсозберігаючої діяльності, а також
праці у сфері ресурсозбереження. Характерною рисою ринку ресурсозбереження в цілому є його
багаторівневість, а саме проходження ресурсозберігаючих процесів у масштабах від світового до
локального.
Досліджені особливості функціонування ринку дозволили сформулювати основні принципи його
стабільного розвитку, серед яких «прозорість» ринкового середовища, договірні умови роботи
учасників ринку, державна підтримка розвитку ресурсозберігаючих процесів, проведення
антимонопольної політики, пріоритетність інноваційного еколого-орієнтованого ресурсозбереження
тощо. Реалізація зазначених теоретичних положень та принципів на практиці з урахуванням
специфіки вітчизняних ресурсозберігаючих процесів дозволить сформувати конкурентне ринкове
середовище для ресурсозбереження, сприяючи зростанню ресурсоефективності економіки України.
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Анотація
В статті висвітлено теоретичні засади формування ринку ресурсозбереження та
управління його розвитком. Проаналізовано фактори впливу на попит та пропозицію на ринку
ресурсозбереження. Визначено основні напрямки діяльності на сучасному ринку ресурсозбереження,
його ключові сегменти та функції суб’єктів ринку. Досліджені особливості функціонування ринку та
основні принципи його стабільного розвитку.
Ключові слова: ресурсозбереження, ринок, управління, розвиток, принципи, фактори,
сегмент.
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Аннотация
В статье освещены теоретические основы формирования рынка ресурсосбережения и
управления его развитием. Проанализированы факторы влияния на спрос и предложение на рынке
ресурсосбережения. Определены основные направления деятельности на современном рынке
ресурсосбережения, его ключевые сегменты и функции субъектов рынка. Исследованы
особенности функционирования рынка и основные принципы его стабильного развития.
Ключевые слова: ресурсосбережение, рынок, управление, развитие, принципы, факторы,
сегмент.
Annotation
The article highlights the theoretical principles of market formation resource management and its
development. Analyzed the factors influencing both supply and demand in the market resource. The main
activities of the resource on the market, its key features and segments of market. Peculiarities of functioning
of the market and its basic principles of sustainable development.
Key words: resource saving, market, management, development, principles, factors, segment.
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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ:
СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Перехід на інноваційну модель розвитку економіки України
неможливий без ефективного управління процесами формування і трансформування потоків послуг
та товарно-матеріальних потоків. Основні засади такого управління вимагають конкретних механізмів,
заснованих на логістичному підході до організації потокових процесів і потоків на довиробничому,
внутрішньо- і поствиробничому етапах переміщення матеріальних і нематеріальних ресурсів. Метою
логістичного підходу є розв’язання завдань оптимізації товарно-матеріальних потоків у супроводі з
інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. З цього можна зробити висновок, що
управління, засноване на логістичному підході, є логістичним не за семантикою, а за суттю. Теорія
логістичного управління повинна сформувати дієву модель стійкого розвитку суспільства і
навколишнього середовища в умовах ресурсних обмежень, і запровадити її в практику
господарювання.
Основні передумови входження економіки України в сферу логістичного управління мають свою
специфіку, обумовлену як тимчасово діючими факторами, пов’язаними з перехідним характером
української системи господарювання, так і з більш тривалими та постійно діючими факторами,
зокрема такими, як розміри і географічне розташування країни; види, обсяги, якість і доступність
природних ресурсів; наявність інтелектуального потенціалу і кваліфікованих трудових ресурсів;
розміри, спеціалізація і розподіл по території країни виробничих комплексів і центрів; рівень інтеграції
у світовий економічний простір.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти теорії і практики логістичного
управління висвітлені в багатьох працях вітчизняних вчених таких як Ларіна Р.Р., Пілюшенко В.Л.,
Амітан В.Н., Дороніна М.С., Крикавський Є.В., Миколайчук В.Є., Окландер М.А., Фролова Л.В. [1; 6; 7;
8; 9; 11], а також зарубіжних вчених, а саме Бауерокс Д.Дж., Клосс. Д.Дж., Белоусов А.Г.,
Стаханов Д.В., Гаджинський А.М., Гордон М.П., Карнаухов С.Б., Сергеєв В.І., Чеботаєв О.О., Чудаков
А.Д., Міротін Л.Б. та інших [2; 3; 4; 5; 10; 13; 14; 15]. Однак залишаються певні прогалини у питанні
визначення сутності логістичного управління та принципи і передумови його розвитку.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення економічної сутності логістичного
управління та обґрунтування його основних принципів і структури в умовах сучасної української
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість науковців ототожнює концепцію
логістики з логістичним управлінням. І тільки деякі з них розмежовують ці дефініції. Зокрема, в
монографії «Логістизація процесів в організаційно-економічних системах» відзначається, що «поняття
логістики та логістичного управління наповнюються численним змістом і проникнули в різні сфери
виробництва та товарообігу» [1], але не приділяється достатньої уваги концептуальним відмінностям
між цими поняттями. У роботах російських учених досліджуються відмінності логістичного управління
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від традиційного, але сутнісна основа логістичного управління не розкривається [4; 14]. Не розкриває
її і М.С. Дороніна, хоч і вказує, що загальна концепція управління виробничо-розподільчою системою
ґрунтується на логістичному підході [6], та цим і обмежується.
Є. Крикавський перший вітчизняний науковець, який ввів до наукової термінології поняття
«логістичний менеджмент» і визначив його сутність. На його думку, логістичний менеджмент – це
менеджмент в логістичних системах на засадах теорії логістики і розуміння цього терміна «ґрунтується
на інтеграції логістики та менеджменту у форму «логістико-менеджменту» як комплексної
локалізованої системи управління матеріальними та інформаційними потоками», а далі пояснює, що
«в понятті «логістичний менеджмент» слово «логістичний» як прикметник означає менеджмент, але
такий, що функціонує обов’язково на засадах теорії логістики. Логістичний менеджмент виділяється
ним в окремий елемент поряд з виробничим, фінансовим, маркетинговим, що не є коректним, бо
логістичний менеджмент охоплює логістичні процедури, розпорошені в різних сферах діяльності і
системах логістичного ланцюга «виробництво-реалізація-споживання».
Закордонні фахівці з логістики і маркетингу Д.Дж. Бауэрсокс і Д.Дж. Клосс в роботі «Логістика:
інтегрований ланцюг постачань», розглядаючи широке коло питань, починаючи з ключових концепцій і
практичних прийомів логістики і закінчуючи методами впровадження логістичного менеджменту в
діяльність підприємств, відзначають, що сутність логістичного менеджменту полягає «у створенні і
налагодженні таких систем управління потоками матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і
запасів готової продукції, які служили б опорою для ділової стратегії господарської одиниці» [2].
Російський науковець Сергєєв В.І. розглядає логістичний менеджмент у двох значеннях. У
першому значенні логістичний менеджмент визначається синергією основних управлінських функцій
(організації, планування, регулювання, координації, контролю, обліку та аналізу) при досягненні цілей
мікрологістичної системи, а у другому – як визначена ієрархія управлінського персоналу [10].
В той же час, вчений Л.Г. Бєлоусов обмежує логістичний менеджмент комерційним
посередництвом і зводить його до «вироблення, прийняття й організації виконання управлінських
рішень з приводу логістичних операцій у логістичних системах комерційного посередництва» [3].
Перевагою даної концепції є те, що логістичний менеджмент пов'язується з логістичними операціями і
системами, а недоліком – обмеженість комерційним посередництвом.
Не дивлячись на певні переваги зазначених концепцій логістичного менеджменту підприємства,
вони потребують певних уточнень та конкретизації, а саме:
− об'єктом логістичного управління, на наш погляд, є логістичний потік як сукупність
матеріального, інформаційного, фінансового та сервісного потоків в конкретній логістичній системі
вздовж логістичного ланцюга;
− логістичний менеджмент підприємства не обмежується досягненням тільки своїх цілей, а
повинен також сприяти стійкому розвитку всієї економіки і забезпеченню соціального ефекту
суспільству;
− логістичний менеджмент повинен бути спрямований на стратегію формування ефективних
надсистем, тобто на формування повних логістичних ланцюгів матеріальних потоків, що вимагає
певних інвестицій, фінансового, кадрового й інформаційного забезпечення.
Визначення сутності логістичного управління потребує вивчення його концепції як постулатної
основи формування мети, принципів, методів та місця логістичного управління в загальній системі
управління економікою на всіх її ієрархічних рівнях.
Оптимізація логістичних потоків на основі синхронізації їхньої взаємодії і використання
синергічних зв’язків виступає предметом логістичного управління. Виходячи з загальної сутності
управління, логістичне управління слід розглядати як процес цілеспрямованого впливу на логістичні
потоки з метою балансування їхнього руху і досягнення ефекту синергізму.
Логістичне управління потребує використання загальних принципів управління з урахуванням
пізнання специфіки логістичної діяльності. Серед великої різноманітності принципів логістичного
управління можна виділити:
− системність і комплексність, які вимагають управління всіма потоковими процесами у
взаємозв’язку, взаємодії та узгодженні окремих етапів бізнес-процесів з метою оптимізації всієї
логістичної системи;
− організацію обліку витрат на управління матеріальними та пов'язаними з ними
інформаційними, фінансовими та сервісними потоками вздовж усього логістичного ланцюга;
− узгодження критеріїв оцінки ефективності функціонування окремих ланок логістичного
ланцюга як на мікро-, так і на макрологістичному рівні;
− координацію та інтеграцію активної участі всіх ланок управління в прийнятті рішень щодо
ліквідації збоїв функціонування логістичної системи;
− широке використання інформаційних технологій та сучасних методів моделювання в
управлінні логістичними системами;
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− розроблення і впровадження ефективних підсистем (технічної, економічної, кадрової та
юридичної) для забезпечення функцій логістичного управління;
− моніторинг надійності та якості функціонування кожного елемента логістичної системи з
метою запобігання збоїв у просторово-часовій послідовності виконання потокових процесів;
− гуманізацію всіх функцій і технологічних рішень у логістичних системах відповідно до
суспільних вимог щодо охорони навколишнього середовища та ергономічних, соціальних, етичних
вимог до умов роботи персоналу;
− адаптацію логістичних систем до коливань ринкового попиту, цін і тарифів.
До принципів логістичного пізнання, на які спирається логістичне управління підприємством,
слід віднести такі:
1. розгляд підприємства як складної штучної системи, що побудована за чотирма основними
параметрами: метою функціонування, ресурсами, необхідними для досягнення мети, потоковими
процесами і потоками та структурою підприємницької діяльності;
2. двоїстість процесу споживання обмежених ресурсів (з позицій концепції логістичного пізнання
потокові процеси, що відбуваються в соціально-економічних системах, характеризуються рухом і
трансформацією ресурсів);
3. неподільність господарського циклу підприємства (усі стадії підприємницької діяльності
підприємства повинні оцінюватися рівнем їхнього впливу на тривалість усього господарського циклу, а
також величиною витрат на його здійснення);
4. горизонтальну інтеграцію організаційної структури підприємства (концепція логістичного
управління вимагає забезпечення максимальної горизонтальної інтеграції організаційної структури
підприємства за допомогою оптимізації економічного потоку вздовж логістичного ланцюга);
5. оптимізацію на основі ефекту синергізму (при оптимізації управління в інтегрованій
логістичній системі необхідне узгодження локальних цілей функціонування елементів системи для
досягнення загальнопідприємницького оптимуму).
Логістичні принципи носять універсальний характер, що дозволяє їх використовувати в
управлінні економічними процесами, які виникають при взаємодії різних ланок (підсистем і систем)
логістичного ланцюга і зазвичай мають протилежні інтереси.
Принципи інтегрованої логістики визначають методологічні основи ефективного поєднання
відносин щодо формування потоків, сприяють отриманню синергічного ефекту, який перевищує
просту суму ефектів нелогістизованих ланок товароруху, та подоланню протиріч економічних інтересів
учасників логістичної системи або ланцюга. Інтегрована логістична система, органічно поєднуючи і
координуючи практичну діяльність усіх своїх служб, у тому числі й управлінських, стає основним
осередком погодження рішень стратегічних, тактичних і оперативних задач підприємства.
Визнано, що логістичне управління є головною підсистемою загальної системи управління
підприємством і спрямоване на досягнення стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства.
Реалізації стратегічних цілей підприємства сприяє логістичне управління інвестиційною, інноваційною,
виробничою, фінансовою, кадровою та інформаційною сферами діяльності, а тактичних – логістичне
управління всіма потоковими процесами в ланцюзі «закупівля ресурсів – транспортування –
виробництво – складування – реалізація – сервісне обслуговування кінцевих споживачів».
Будучи важливою складовою механізмів розширеного відтворення, логістичне управління
спрямоване на узгодження економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників
підприємницьких процесів шляхом найефективнішого використання наявних на певному історичному
етапі розвитку суспільного виробництва ресурсів.
Для пояснення сутнісної основи дефініції «мета логістичного управління» варто виділяти, як уже
відмічалося, три ключових моменти [11].
Перший полягає у створенні умов, які, з одного боку, сприятимуть підвищенню результативності
підприємницької діяльності і реалізації економічних інтересів її безпосередніх учасників, а з другого –
забезпечуватимуть нормальну життєдіяльність працівників і їхніх родин, тобто спрямовані на
реалізацію особистісних і суспільних інтересів. Такий двоїстий підхід до встановлення цільової
спрямованості функціонування системи логістичного управління обумовлює необхідність узгодження
економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників бізнес-процесів.
Другим моментом є ефективне використання всіх видів ресурсів, насамперед таких як,
матеріальні, фінансові, інформаційні, трудові, енергетичні, що забезпечується технологією мінімізації
їх витрачання в процесі виробничого споживання без погіршення якісних характеристик готової
продукції і послуг.
Третім моментом, який визначає мету логістичного управління економічними процесами,
виступає його адаптивність, яка обумовлює реалізацію цільової функції управління в різних (правових,
економічних, політичних, соціальних) умовах господарювання, що складаються на тому чи іншому
історичному етапі розвитку світової і/або національної економіки.
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Загальна мета логістичного управління полягає в реалізації й узгодженні економічних інтересів
безпосередніх і опосередкованих учасників підприємницьких процесів шляхом найефективнішого
використання ресурсів в існуючих на певному історичному етапі умовах господарювання.
Для кожного підприємства загальна мета його діяльності конкретизується в підцілях, що
випливають з потреб оптимізації і раціоналізації підприємницької діяльності, розвитку інфраструктури
логістичної системи з урахуванням чинного законодавства про створення сучасної матеріальнотехнічної бази виробництва і товарного обміну, активного використання прогресивних інформаційних
технологій, не виключаючи глобальних мереж Інтернет в організації логістичних системи.
Незважаючи на багатоаспектність і широту цілей логістичного управління, науковці виділяють
спільні цілі, притаманні всім учасникам логістичних систем [7], головними серед яких вважаються:
ü удосконалення процесів фізичного переміщення ресурсів і готової продукції в усіх структурах,
охоплених логістичним управлінням;
ü гармонізацію стратегічних, тактичних і оперативних логістичних цілей із загальними цілями і
стратегіями підприємств або інших учасників логістичного ланцюга;
ü спрямування інтегрованої діяльності учасників логістичного ланцюга на ефективне
обслуговування клієнта за принципом «висока користь –допустимі витрати».
Діяльність будь-якого підприємства являє собою процес, який повторюється. Тому логістичне
управління можна розглядати як замкнутий управлінський цикл, який теж постійно повторюється.
Логістичне управління як циклічний процес потребує його розгляду з позицій структурного, процесного
та функціонального підходів.
Всі три підходи до характеристики логістичного управління взаємопов’язані між собою і дають
підстави розглядати його як сукупність функцій, відповідних стадій і фаз управління. На рис. 1
схематично подано цей зв’язок.

Аналіз
М оніторінг
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управлінськіх
рішень

В ибір й
ухвалення
рішення

ОрганіОблік
Органі- зація
результа- О цінка
зація
тів вико- результатів і
виконання
Реалізація
нання контроль за
управлінськіх ріш ень
ріш ення
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виконання
прийнятих
Регулюрішень
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Накази,
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ходом реалізації
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Контроль
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- функції логістичного управління;
- фази логістичного управління;
- стадії логістичного управління.

Рис. 1. Структура циклу логістичного управління*
*Систематизовано на основі [6; 7; 9; 12].
Виходячи з позиції структурного підходу, легко виявити в логістичному управлінні такі стадії:
прийняття управлінських рішень, їх реалізація, оцінка результатів і контроль за ходом виконання
прийнятих рішень. А процесний підхід дозволяє виділити в логістичному управлінні такі фази:
цілеполягання, оцінка ситуації, виявлення проблеми, вибір і ухвалення рішення, організація виконання
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рішення, накази, розпорядження, вказівки щодо реалізації рішення, облік результатів виконання
рішення, контроль за ходом реалізації рішення. І, на кінець, виходячи з позицій функціонального
підходу слід відзначити, що логістичне управління містить у собі послідовність таких дій: моніторинг,
узагальнення й аналіз даних, постановка альтернативних завдань, альтернативні розрахунки, вибір
кращого варіанта, планування за вибраним варіантом, організація виконання планових завдань
(планів), регулювання, координування логістичних процесів, облік результатів і контроль.
Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз досліджень сутності логістичного
управління на підприємстві дозволяє запропонувати власне визначення: логістичне управління – це
процес цілеспрямованого впливу на логістичні потоки з метою балансування їхнього руху і досягнення
ефекту синергізму. Логістичне управління потребує використання загальних принципів управління з
урахуванням пізнання специфіки логістичної діяльності.
Логістичне управління спрямоване на узгодження економічних інтересів безпосередніх і
опосередкованих учасників підприємницьких процесів шляхом найефективнішого використання
наявних на певному історичному етапі розвитку суспільного виробництва ресурсів. Також нами
визначено структуру циклу логістичного управління підприємством, що дозволить ефективно
сформувати загальний механізм логістичного управління підприємством в сучасних ринкових умовах.
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Аннотация
В статье проанализированы основные научные подходы к определению сущности
логистического
управления
предприятием,
обосновано
фундаментальные
принципы
логистического управления, цели логистических систем и предложена структура цикла
логистического управления предприятием.
Ключевые слова: логистическое управление, логистический менеджмент, логистическая
система, цикл логистического управления.
Annotation
The article analyzes the main scientific approaches to defining the essence of logistics management
and defined fundamental logistics management principles, objectives of logistics systems and suggested
structure cycle logistics management enterprise.
Key words: logistics management, logistics management, logistics system, logistics management
cycle.
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ТИПОЛОГІЯ БЕНЧМАРКІНГУ
Постановка проблеми. Серед різноманіття технологій вдосконалення систем управління і
стимулювання трансферу організаційних інновацій варто виділити бенчмаркінг як комплексний метод
управління на основі перманентного співставлення з обраними еталонами, у якості яких можуть
використовуватись об’єкти дослідження у внутрішньому і конкурентному середовищі. Його
застосування актуалізується розвитком процесів глобалізації та інтенсифікації конкуренції і глобальною
фінансово-економічною кризою.
Концепція бенчмаркінгу є актуальною для вітчизняних суб’єктів господарювання, оскільки в
умовах глобалізації ринкових відносин їм необхідно опрацьовувати нові шляхи для пошуку
конкурентних переваг для захисту своїх позицій на вже зайнятих ринках і виходу на міжнародні ринки.
Стратегія бенчмаркінгу може створити сприятливі умови для досягнення подібних цілей. Крім того,
бенчмаркінг не повинен бути обмежений тільки процесами виробництва, оскільки спрямований на
виведення продуктів високої якості на ринок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першими досліджували бенчмаркінг західні вчені
В. Брукхард [1], Р. Венетуччі [2], Г. Ватсон [3], Р. Кемп [4], Х. Клаузен [5], В. Кроковскі [6], Д. Лейдін [7],
Т. Фаррі [8], Й. Шетті [9] та інші, серед російських - І. Арєнков [10], О. Ареф’єва та О. Ареф’єв [11],
Г. Багієв [12], О. Михайлова [13], Ю. Соловйова [14] та інші, а серед українських - Л. Довгань та
В. Нємцов [15], О. Подсолонко [16], К. Рtдченко [17], О. Терещенко [18], З. Шершньова [19] та інші.
Однак у вітчизняних наукових джерелах відсутня класифікація видів бенчмаркінгу, переважно
виділяється внутрішній, зовнішній, стратегічний та інституційний його типи.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження бенчмаркінгової діяльності суб’єктів
господарювання, а також узагальнення видів та виокремлення класифікаційних ознак для
ефективного впровадження бенчмаркінгу у процеси управління вітчизняних організацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз економічної літератури показав, що
більшість дослідників пропонує здійснювати формування і розвиток конкурентних переваг на основі
використання
різноманітних
методів
оцінки,
діагностики
та
забезпечення
рівня
конкурентоспроможності. Такий підхід дозволяє забезпечувати лише конкурентостійкість, але не дає
змоги швидко виявляти зміни в зовнішньому середовищі і вчасно реагувати на них, тобто бути
конкурентогнучким.
Усунути
даний
недолік
дозволяє
застосування
бенчмаркінгу
в
управлінні
конкурентоспроможністю. Його впровадження, на нашу думку, дозволяє перетворити суб’єкта
господарювання на таку організацію, що самонавчається, і є стратегічно зорієнтованою. Це
обумовлено тим, що застосування бенчмаркінгу дозволяє безперервно виявляти і переймати
найкращий досвід в різних сферах діяльності як конкурентів, так і суб’єктів господарювання інших
галузей, формувати унікальний набір стійких конкурентних переваг і своєчасно вносити зміни до
нього.
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Еволюція бенчмаркінгу - природний процес, що визначається потребами суб’єкта
господарювання, зворотним зв'язком і заходами щодо підвищення якості збору інформації.
Сьогодні рушійними силами розвитку стратегії бенчмаркінгу є наслідки збільшення значущості
доходів, одержуваних від нових розробок, конкурентні стратегії в Інтернеті, злиття і партнерства,
необхідність раннього попередження про нових конкурентів.
Впровадження бенчмаркінгу у діяльність суб’єктів господарювання дозволяє вивчити досвід
інших, певною мірою економити ресурси, встановлювати досить швидко і об’єктивно перспективи
розвитку, оцінювати досягнутий рівень порівняно з кращою практикою, вивчати передумови
формування конкурентних переваг.
Сфера застосування бенчмаркінгу необмежена: державний та приватний сектор; комерційна та
некомерційна сфера; виробнича і невиробнича діяльність; різні рівні економіки [3]. Це визначає
різноманіття його видів. З метою упорядкування уявлення про можливі різновиди бенчмаркінгу
запропоновано підхід до систематизації різних його видів за наступними ознаками (табл. 1):
• рівнем цілей і задач (стратегічний, операційний);
• вибором об'єкту (процесно-орієнтований, проблемно-орієнтований);
• складом суб'єктів (партнерів) (внутрішній, зовнішній);
• кількістю учасників-реципієнтів кращої практики (індивідуальний, мережений та системний);
• суб'єктом управління проектом (самостійний, посередницький);
• цільовою орієнтацією проекту (еталонний, рейтинговий, пошуковий);
• рівнем господарювання (мікробенчмаркінг, галузевий бенчмаркінг, регіональний бенчмаркінг,
макробенчмаркінг та міжнародний бенчмаркінг).
Таблиця 1
Типологія бенчмаркінгу
Ознака
Рівень цілей
(стратегічної
значущості)

Об'єкт бенчмаркінгу

Суб'єкти бенчмаркінгу
(партнери)
Кількість учасниківреципієнтів кращої
практики
Управління
бенчмаркінгом

Цільова орієнтація

Масштаб проведення

Варіація ознаки
Стратегічний (ключові аспекти діяльності в
стратегічних областях)
Операційний
(задачі
поліпшення
виробничих процесів, процесів, пов'язаних із
споживачами)
Процес (всі аспекти, з ним пов'язані: сам
процес, результат, ресурси)
Конкретна проблема
Усередині однієї організації
У різних організаціях

Вид
Стратегічний
Операційний
Процесно-орієнтований (бенчмаркінг
процесу,
бенчмаркінг
результату,
бенчмаркінг входу)
Проблемно-орієнтований
Внутрішній

Одна організація
Група організацій

Зовнішній
(конкурентний,
функціональний, глобальний)
Індивідуальний
Мережевий (асоціативний)

Інституція бенчмаркінгу

Системний

Суб'єкт бенчмаркінгу управляє проектом

Самостійний

Залучені
експерти
(консультанти)
управляють проектом
Встановлення
еталонів
(критеріїв,
стандартів галузі)
Виявлення рівня розвитку, рейтингової
позиції
Пошук організацій, що мають кращі
досягнення, для їх детального дослідження і
виявлення власних резервів розвитку
Мікроекономічний рівень
Мезоекономічний рівень

Посередницький (консалтинговий)
Еталонний
Рейтинговий / іміджевий
Пошуковий

Регіональний рівень
Макроекономічний рівень

Мікробенчмаркінг (організаційний)
Галузевий
бенчмаркінг
(внутрішньогалузевий, міжгалузевий та
кросгалузевий)
Регіональний бенчмаркінг
Макробенчмаркінг

Глобальний рівень

Метабенчмаркінг

Стратегічний бенчмаркінг фокусується на конкурентних перевагах суб’єкта господарювання,
його сильних і слабких сторонах для розуміння й вироблення конкурентної стратегії розвитку,
встановлення стратегічних цілей і орієнтирів [17].
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Операційний бенчмаркінг використовується для вдосконалення діяльності або її результатів на
операційному рівні за рахунок внутрішніх бізнес-процесів, функцій суб’єкта господарювання або
діяльності конкретних підрозділів.
Процесно-орієнтований бенчмаркінг ґрунтується на процесному підході до суб’єкта
господарювання і управління діяльністю. У даному виді бенчмаркінгу його об'єктом є основні бізнеспроцеси суб’єкта господарювання і всі його елементи.
Бенчмаркінг продукту (або результату) вивчає і порівнює кількісні, якісні й інші характеристики
продуктів та послуг, що є виходом (результатом) відповідних бізнес-процесів.
Бенчмаркінг процесу вивчає процес отримання результату, його (процесу) якість і відповідність
стандартам (кращим практикам).
При проблемно-орієнтованому підході дії з виправлення недоліків виконуються тільки після
виявлення цих недоліків, тобто при виникненні конкретних проблем, які і є в даному випадку об'єктом
бенчмаркінгу.
За принципом вибору партнера для порівняння виділяють бенчмаркінг:
§ внутрішній (проводиться в одному суб’єкті господарювання, що має безліч підрозділів з
аналогічними функціями);
§ зовнішній (порівнює схожі види діяльності у різних суб’єктів господарювання в різних
областях) [15].
Зовнішній бенчмаркінг можна розділити на наступні види:
§ конкурентний (вивчаються рівні за спроможністю суб’єкта господарювання - конкуренти);
§ функціональний або галузевий (аналогічний конкурентному, проте охоплює більше число
суб’єктів господарювання галузі);
§ глобальний (вивчається велика кількість даних за різними суб’єктами господарювання з метою
виявлення найуспішнішого досвіду незалежно від галузі) [14].
У індивідуальному бенчмаркінгу ініціатором і, відповідно, реципієнтом кращої практики в процесі
дослідження та порівняння є один суб’єкт господарювання.
Мережевий бенчмаркінг характеризується участю групи суб’єктів господарювання з метою
вдосконалення своєї діяльності через мережеву взаємодію і вивчення досвіду інших.
Системний бенчмаркінг передбачає наявність спеціального зовнішнього органу (наприклад,
Клубу бенчмаркінгу), що здійснює еталонні співставлення [13].
Самостійна модель бенчмаркінгу характеризується самореалізацією управління проектом з
боку суб'єкта бенчмаркінгу.
Посередницький (консалтинговий) бенчмаркінг відрізняє участь зовнішніх експертів,
консультантів, агентств, центрів і інших незалежних структур в управлінні проектом і порівняльному
аналізі діяльності, як правило, без участі самих суб’єктів господарювання.
Еталонний бенчмаркінг характеризується пошуком еталона, стандарту, ідеальної моделі
практики або критеріїв для визначення цього еталона і його закріплення для подальших
удосконалень, які учасники можуть проробляти самостійно при проведенні самооцінки.
Рейтинговий (іміджевий) бенчмаркінг проводиться для вимірювання результатів діяльності, їх
оцінки і порівняння показників діяльності з метою виявлення рівня розвитку суб’єкта господарювання
(рейтингової позиції).
Пошуковий бенчмаркінг має на меті пошук суб’єктів господарювання, що мають кращі
досягнення в тій або іншій сфері діяльності, для їх детального дослідження і виявлення власних
резервів розвитку на основі адаптації кращих практик.
Мікробенчмаркінг проводиться між суб’єктами господарювання, мезобенчмаркінг проводиться
між галузями, а макробенчмаркінг - проводиться між різними країнами (передбачає порівняння
національних економік). Регіональний бенчмаркінг застосовується задля визначення напрямів
розвитку інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку шляхом удосконалення
організаційно-економічних засад. Метабенчмаркінг передбачає порівняння систем управління, витрат
та доходів в межах об’єднань країн з метою визначення конкурентоспроможності та виявлення причин
ефективного господарювання за тих чи інших умов.
Висновки з проведеного дослідження. Інструмент, що активно й успішно використовується
безліччю суб’єктів господарювання усього світу, в Україні робить тільки перші кроки. Причин для цього
багато. Це і недоступність статистичної інформації, і відсутність галузевих досліджень чи
неможливість отримання для основної маси суб’єктів господарювання результатів таких досліджень, і
закритість, недовіра, та й просте небажання, немотивованість керівництва до обміну такою
інформацією з іншими. Незважаючи на масу проблем і труднощів, український менеджмент виявляє
значну цікавість до бенчмаркінгу і його впровадження в Україні. Наведена систематизація видів
бенчмаркінгу дозволить ефективно його застосувати в процесах управління організаціями.
Подальшими перспективами розвідок є умови та особливості застосування відповідних видів
бенчмаркінгу організаціями різних галузей та на різних рівнях економіки.
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Анотація
У статті викладено результати дослідження бенчмаркінгової діяльності суб’єктів
господарювання, а також подана авторська типологія на основі узагальнення видів та
виокремлення класифікаційних ознак для ефективного впровадження бенчмаркінгу у процеси
управління вітчизняних організацій.
Ключові слова: бенчмаркінг, класифікація, підприємство, порівняння
Аннотация
В статье изложены результаты исследования бенчмаркингового деятельности субъектов
хозяйствования, а также представлена авторская типология на основе обобщения видов и
выделения классификационных признаков для эффективного внедрения бенчмаркинга в процессы
управления отечественных организаций.
Ключевые слова: бенчмаркинг, классификация, предприятие, сравнение
Annotation
The article presents the results of research benchmarkinhovoyi business entities, and provided the
author's typology based on the aggregation of species and selection of classification features for the efficient
implementation of benchmarking in the management of domestic organizations
Key words: вenchmarking, classification, enterprise, comparison
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ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ЯК
ОКРЕМИЙ КОНТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Маркетинг як система має об’єктивну потребу в підтримці належного
рівня діяльності. На даний момент ми можемо стверджувати, що існують такі поняття як «забезпечення
маркетингу», «елементи забезпечення маркетингу», які носять значення формування ресурсів для
діяльності відділу маркетингу на підприємстві, часто їх ототожнюють з фінансовими, які формують грошові
потоки для їх забезпечення, програмного забезпечення, тобто частину загального технічного, правового як
частину формування бази нормативно-законодавчих положень та указів тощо.
А відтак, відсутнє поняття, яке трактується як процес удосконалення діяльності маркетингу на
підприємстві через формування, впровадження, координування підсистем забезпечення маркетингу
(ПЗМ), тобто, ми маємо на увазі контури управління підприємством через створення ПЗМ.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичний погляд на досліджувану тематику
торкається і маркетингу, який виступає як підсистема в структурі підприємства. Водночас, маркетинг є
самостійною системою, яка створює власний склад задля функціонування всієї організації. Однак не
всі науковці, які стверджують, що маркетинг це система мають однакові думки з приводу цього. Так, у
трактуванні маркетингу як системи науковці вбачають власний підтекст. О. Лабурцева включає до його
розуміння чотири аспекти: управлінський процес, який складається з філософії організації, що описує
рівень організації вцілому, розвиток бізнес-одиниць та тактику функціонування маркетингу; соціальний
процес, який вказує на роль споживача в процесі обміну товарами; наукову дисципліну як «…систему
теоретичних та практичних знань про методи розпізнання, формування та задоволення потреб…» та
сукупність інститутів, тобто організацій, що працюють у сфері маркетингу [4].
Такий науковець як Л. Стрій [10] вбачає у трактуванні даного поняття лише систему управління,
тобто досить вузько підходить до його тлумачення, інший вчений – А. Павленко [8] розглядає
маркетинг як системно-поведінковий підхід на ринку, сприймає його на рівні зміни поведінки
підприємства щодо відповідних перетворень на макрорівні. Розуміння останнього є досить широким,
адже включає процеси макросередовища маркетингу організації, це відносини між державою, які
розкриваються щодо політико-правових норм дії, використання макроекономічних показників при
прогнозуванні своєї діяльності, а також врахування соціально-культурних, технологічних та
природничо-географічних факторів впливу на фірму.
Маслова Т., Божук С. та Ковалик Л. [7] маркетинг трактують як систему поглядів на суспільне
виробництво, тобто вбачають макроекономічний підтекст, який розкривається в розумінні корисності
для економічної діяльності людства.
Генеральний директор Української асоціації маркетингу І. Лилик [5] вказує на розуміння
маркетингу як людино-центричної системи, яка перебуває під впливом процесів глобалізації,
інформаційного суспільства, впровадження інших критеріїв якості життя людини.
Проте ефективному функціонування маркетингу як системи через забезпечення надавали
іншого значення, яке не бере участь в управлінні а лише формує питання дефіциту щодо ресурсів.
Тому виникає потреба глибшого теоретичного дослідження підсистем забезпечення маркетингу.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності поняття «підсистеми
забезпечення маркетингу» та визначення механізму введення даного поняття до апарату аналітичної
підготовки прийняття управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Системний підхід як методологія вивчення
систем та її компонентів, використовується різними галузями діяльності людини. З цього приводу було
зроблено чимало. Маркетинг не є виключенням, однак застосування поняття «система» у його
дослідженнях пов’язано із певною специфікою, яка визначає необхідність уточнення його сутності,
змісту та форм прояву.
Системний підхід в маркетингу застосовують такі вчені як Алексулін В., який визначає маркетинг
як “…систему управління і організації розробки виробництва і збуту” [1, с. 11]; такої ж думки
дотримується Зав’ялов П. [3], Пєшкова Е. [9, с. 3], Хлусов В. [11, с. 4], Липчук В., Дудяк А., Бугіль С. [6,
с. 9]. Герчікова І. доповнює “… це є система управління, яка має свої концепції” [2, с. 101]. На їхню
думку, система найбільш точно розкриває цільове спрямування маркетингової діяльності, одним із
головних її складових є аналіз сучасних ринкових процесів та тенденцій розвитку підприємства.
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Очевидно, що поняття система відноситься до класу релятивістських, і в цій ролі вказує не на
унікальну субстанцію чи окремий об’єкт, а на особливість устрою чи особливість аналітичного
представлення досліджуваного об’єкта або явища. З цих позицій, реальний маркетинг сам по собі
може бути представлений як система, але в залежності від кута зору і предмету зацікавленості
дослідників, системою можна вважати також і його окрему складову. Таким чином, аналізуючи
підсистему необхідно враховувати:
а) умовність виокремлення в складі системи певної її частини;
б) об’єктивну невідривність підсистеми від системи, часткою якої вона виступає;
в) ієрархічну підпорядкованість підсистеми відносно системи в цілому;
г) потенційну можливість виступати зоною перетинання різних систем, до яких різними
ділянками підсистема входить в якості підпорядкованої.
Застосовуючи пропонований підхід до конкретизації сутності підсистем забезпечення
маркетингу, ми можемо засвідчити, що до підсистем забезпечення маркетингу відносяться
специфічно-спеціалізовані та умовно цілісні системи підприємства, які носять підпорядкований
характер стосовно тих систем підприємства, які утворюють бізнес-процеси безпосередньо і які не
належать повною мірою жодному з них. Таким чином, підсистеми забезпечення маркетингу не
виконують власне маркетингові функції, вони є тим підґрунтям який забезпечує функціонування
маркетингових процедур в межах підприємства. В той же час вони не є специфічно та виключно
маркетинговими, своїми іншими аспектами вони забезпечують подібні потреби інших процесів та
систем на підприємстві. В цьому виявляється їх погранична роль. Вони виступають проміжними
контактними зонами, які крім безпосередніх комунікаційних каналів, що ув’язують взаємодію різних
функціональних бізнес-систем підприємства утворюють коло додаткових зв’язків. Через ці зв’язки
відбувається реалізація повсякденного та рутинного функціонування різних бізнес-систем (їх умовно
можна назвати системи першого рівня: виробнича, маркетингова, облікова, постачальна тощо,
оскільки вони живляться із середини підприємства, але розгорнуті на зовні і саме за їх рахунок
підприємство забезпечує реалізацію підприємницьких цілей), здійснюється контактування та
внутрішня логістика різних процесів та процедур.
Аналітичне виокремлення ланцюгу таких підсистем забезпечення від традиційної організаційної
або процес-структури допомагає привернути увагу до проблем, які породжуються недоліками
контактування різних систем першого рівня та викривленням логістичних управлінських та
матеріальних потоках між ними подібних до викривлення потоків речовини на межі різних середовищ.
Вважаємо, що ці проблеми досить суттєві, але вони часто приховуються від дослідника та
управлінця, який оперує традиційними уявленнями про склад та структуру підприємства. Для
подолання вказаних недоліків логічно мати окрему підсистему регулювання, яка належним чином
вимагає формування в системі управління додаткового контуру управління.
Маркетинг на підприємстві представлений визначеними функціями, тобто функціональну
підсистему: створення продукту, формування цін на нього, вибір можливих каналів розповсюдження
та просування. Ефективність маркетингу можлива при належному забезпеченні, що й вказує на
необхідність визначення та обґрунтування кількісно-якісного складу підсистем забезпечення
маркетингу.
Підсистема забезпечення маркетингу – елемент управління, який дозволяє ефективно діяти
основним функціям маркетингу на підприємстві, тобто спрямовувати дію результатів підрозділів фірми
в процеси створення та реалізацію маркетингового інструментарію: товарної, цінової,
розповсюдження та політики розподілу (рис.1).
Функціональні
підсистеми
маркетингу

Система маркетингу

Підсистеми забезпечення
маркетингу

Підсистеми забезпечення інших
підсистем діяльності підприємства

Інші N- підсистеми діяльності
підприємства
Рис.1. Склад системи маркетингу на підприємстві
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На рисунку 2. представлений зв'язок підсистем забезпечення маркетингу та його функцій, його
склад можемо охарактеризувати трьома блоками: підсистеми забезпечення маркетингу,
функціональна підсистема маркетингу та ринок.

Кадрова

Технічна

Інформаційна

Методична

Організаційна

БЛОК 1. ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ

- асортимент;
- якість;
- властивості;
-упаковка.

- знижки;
- умови
оплати.

- канали збуту;
- посередники;
- транспортування;
- розміщення;
- запаси

КОМУНІКАЦІЙ
НА

РОЗПОДІЛУ

ЦІНОВА

ТОВАРНА

БЛОК 2.ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА МАРКЕТИНГУ

- реклама;
- стимулювання
збуту;
- прямий
маркетинг.

БЛОК 3. РИНОК

Рис. 2. Зв'язок підсистем забезпечення маркетингу та його функцій
Блок 1. представлений підсистемами забезпечення маркетингу: організаційною, інформаційною,
методичною, кадровою, технічною. Так, організаційна підсистема маркетингу допомагає створити
канали передачі повноважень на підприємстві, встановлювати повноваження між її членами,
впроваджувати додаткове навчання задля підвищення рівня працівників, забезпечувати правила
прогнозування роботи, сформувати зв'язок з іншими підрозділами.
Інформаційна підсистема дозволяє забезпечити структурний відділ маркетингу підприємства
якісною внутрішньою інформацією. За її допомогою можемо визначити стан розвитку маркетингу
точною, значимою, повною, ціннісною інформацією з інших підрозділів на підприємстві.
Методична підсистема вказує на практичність, науковість, відповідність кінцевому результату та
легкість у застосуванні існуючих методик, а також допомагає створювати доцільні рекомендації щодо
вдосконалення процесу маркетингу на підприємстві.
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Кадрова підсистема повинна підтримувати належний рівень кількісно-якісного складу
працівників, вчасно застосовувати прийоми та методи мотивації для них, використовувати резерви, які
необхідні для підготовки, та перепідготовки працівників.
Технічна підсистема створює забезпечення робочого процесу оновленими комп’ютерними
технологіями, програмним забезпеченням, відповідним рівнем системного адміністрування.
В блоці 2 зображений склад функціональної підсистеми маркетингу. На нашу думку, варто
використовувати класичну модель даного складу, яку вперше запропонував Ф. Котлер – товар, ціна.
канали розподілу та просування. Кожний з перелічених компонентів використовує власний
інструментарій, зазначений на рисунку 2.
Значення блоку 3. формується при виході підприємством на ринок, тобто завдання підсистем
забезпечення маркетингу є сформувати на такому рівні функціональну ПМ, щоб створити сприятливий
клімат для досягнення позитивних кінцевих результатів діяльності організації.
На рисунку 3 вказано склад підсистем забезпечення маркетингу.

Склад підсистем забезпечення маркетингу

Організаційна:

Інформаційна:

Технічна:

1. Внутрішні
накази,
розпорядження.
2.Положення
про підрозділи,
функціональні
обов’язки
працівників
відділів
3. Накази про
внутрішній
розпорядок
підрозділів

1.Типи інформації:
первинна та
вторинна;
статистична,
бухгалтерська,
нормативна тощо
2.Форми
інформації:
документальна,
електронна.

1.Програмне
забезпечення:
(Marketing
expert, WEBcam
Surveyor,
FlashRip, Recuva
тощо)
2. Засоби
пересування
(автомобілі)
3. Засоби зв’язку
(стільникові
телефони,
системи GPRS,
SKYPE тощо)

Кадрова:
1.Кваліфікація
працівників
2.Стаж роботи
3. Прийом на
роботу
4. Мотивація та
розвиток кадрів
5. Кадровий
резерв

Методична:
1.Закони,накази,
постанови,
інструкції,
методичні листи
тощо
2.Науковотеоретичні
методики з
операційного
контролю
маркетингу
2. Методики щодо
операційного
контролю (аналіз
збуту, частки
ринку,
прибутковості,
зміни
неекономічних
показників)
3. Науковотеоретичні
методики з
стратегічного
контролю
маркетингу
(Аналіз мікро та
макросередовища
комплексу
маркетингу,
організаційної
структури тощо)

Джерело: складено на основі: [12].

Рис. 3. Склад підсистем забезпечення маркетингу

Процес використання підсистем забезпечення маркетингу включає такі етапи (рис. 4).
Основним завданням підсистем забезпечення маркетингу є цілеспрямована допомога у
виконанні функцій маркетингу, яка складається з товарної, цінової, розподілу та просування. На нашу
думку, використання такого складу функцій, а відтак і маркетингового інструментарію є оптимальною.
Вказані елементи підсистеми забезпечення можуть функціонувати не поодиноко, а в комплексі, що
дозволяє характеризувати якість їхньої роботи в загальному, а також формувати висновки залежно від
стану окремих підсистем.
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Етапи процесу застосування підсистем
забезпечення маркетингу

Організаційна:
1.Встановлення
організаційних
елементів
підсистем
забезпечення
маркетингу
2.Організація
інформаційних
потоків між
відділами і
зовнішнім
середовищем за
змістом та часом
3. Організація
методичного,
кадрового,
інформаційного
та технічного
забезпечення

Інформаційна:

Технічна:

Кадрова:

Методична:

1.Встановлення
зв’язку з
організаційними
елементами
2.Передача
потенційної
внутрішньої
інформації
2. Забезпечення
якості передачі
інформації з
підрозділів
підприємства до
відділу маркетингу

1.Встановлення
наявності носіїв
інформації та
програмного
забезпечення
2. Забезпечення
безвідмовності
працездатності
технічного
забезпечення.
3. Прогнозування
щодо
відновлення та
заміни технічного
оснащення

1.Забезпечення
кваліфікацією та
відповідною
компетентністю
працівників, які
здійснюють
передачу даних
зв’язку
2. Використання
прийомів
мотивації та
розвитку кадрів
3. Готовність
кадрового
резерву до
виконання
обов’язків

1.Забезпечення
наявності методик
державного
регулювання
(закони,накази,
постанови,
інструкції,
методичні листи
тощо)
2.Забезпечення
наявності науковотеоретичних
методик
3. Забезпечення
функціональних
методик (ті, які
використовують на
практиці
підприємства)

Джерело: складено автором

Рис.4. Етапи процесу застосування підсистем забезпечення маркетингу

На рис.5. зображено підпорядкування підсистем. Так, кадрова, методична і технічна
формуються завдяки організаційній, в свою чергу остання створюється завдяки інформаційній, яка
виконує функцію каналу зв’язку між ними.
Кадрова
Методична
Технічна
Інформаційна
Організаційна

Рис.5. Структура підсистем забезпечення маркетингу
Основними принципами діяльності підсистем забезпечення маркетингу є:
1) виявлення внутрішніх потреб підприємства та створення алгоритму їх вирішення;
2) вчасне виявлення проблемних місць організаційних елементів ПЗМ;
3) доповнення та комплексна робота вищезазначених підсистем забезпечення;
4) підтримання балансу в роботі ПЗМ тощо.
Тому, можемо зробити висновок, що запропонована кількість підсистем забезпечення
маркетингу не є надто великою, а визначено оптимально, їх зміст доповнює та формує одна одну.
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши тлумачення науковців щодо
проблеми забезпечення маркетингу, можемо вказати на відсутність розуміння підсистем забезпечення
маркетингу як елементу управління, який встановлює умови для ефективної діяльності маркетингу на
підприємстві, зобов’язавши решту його підрозділів «говорити мовою маркетингу». Тому, в статті дано
власне визначення поняттю «підсистеми забезпечення маркетингу» як елементу управління, який
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дозволяє ефективно діяти основним функціям маркетингу на підприємстві, тобто спрямовувати дію
результатів підрозділів фірми в процеси створення та реалізацію маркетингового інструментарію:
товарної, цінової, розповсюдження та політики розподілу; а також, встановлено завдання ПЗМ та
принципи їх роботи.
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Анотація
В даній статті введено та обґрунтовано поняття «підсистеми забезпечення маркетингу»
на підставі чого розроблено комплекс компонентів, які входять до їх складу, встановлено завдання
та роль у ефективному виконанні функцій маркетингу на підприємстві.
Ключові слова: підсистеми забезпечення маркетингу, компоненти, завдання, функції
маркетингу.
Аннотация
В статье введено и обосновано понятие «подсистемы обеспечения маркетинга» на
основании чего разработан комплекс компонентов, которые входят в их состав, определены
задания и роль в эффективном выполнении функций маркетинга на предприятии.
Ключевые слова: подсистемы обеспечения маркетинга, компоненты, задания, функции
маркетинга.
Annotation
In article introduced and substantiated comprehension «unbsystems provide for marketing»
reference to what processed complex of components, which form part theirs consisting, mounted tasks and
role in effective execution functions of marketing on enterprise.
Key words: unbsystems provide for marketing, components, tasks, functions of marketing.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Підприємства споживчої кооперації України в сучасних умовах
господарювання потребують нових управлінських методів організації своєї діяльності з метою
посилення громадської позиції та підвищення ефективності функціонування. Зазначене обумовлює
спрямованість розвитку даних підприємств на зміцнення ринкових позицій шляхом виокремлення
найбільш впливових елементів маркетингового потенціалу, перегляду ставлення до ефективного
стратегічного управління маркетинговою діяльністю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему методичного забезпечення оцінки
маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації України вивчали такі вчені
як Близнюк О. П., Маркіна І. А., Окландер М. А., Чукурна О. П. та інші. У своїх дослідженнях вони
приділяли увагу принципам та методам управління маркетинговим потенціалом підприємств
споживчої кооперації. Але питання оцінки ефективності складових маркетингового потенціалу за
допомогою математичного моделювання у зазначених працях не висвітлювалося.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування теоретичних і практичних
положень щодо оцінки маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації,
визначення впливу кожного елементу зазначеного потенціалу на посилення конкурентоспроможності
ринкової діяльності даних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинговий потенціал торговельних
підприємств системи споживчої кооперації слід розглядати як низку окремих потенціалів, які
характеризують ступінь готовності маркетингових ресурсів, організаційного механізму маркетингу і
спроможності досягати необхідних маркетингових результатів. З урахуванням специфіки
функціонування торговельних підприємств кооперативного сектору, методичну оцінку маркетингового
потенціалу здійснено за чотирма основними рівнями, що характеризують його як системоутворюючу
категорію, а саме: системному, концептуальному, методичному і тактичному.
У процесі діагностики маркетингового потенціалу торговельних підприємств системи споживчої
кооперації ключовими параметрами його функціонування виступають показники концептуального
рівня, представлені такими складовими: аналітичний потенціал маркетингового інструментарію;
торговельний потенціал; потенціал забезпеченості і кваліфікації персоналу; потенціал персоналу, що
відповідає за маркетингову діяльність; потенціал речових ресурсів; потенціал фінансових ресурсів;
потенціал системного забезпечення; потенціал зовнішнього зв’язку. За допомогою регресійного
аналізу визначимо ті з них, що мають найбільший вплив на ефективність роботи даних підприємств.
Для цього побудуємо багатофакторну модель з урахуванням мультиколінеарності, використовуючи
алгоритм Фаррара-Глобера.
При побудові загальної економетричної моделі у неї слід включати такі змінні X 1 , X 2 , ..., X n ,
які мають найбільший вплив на результуючу змінну Y. В свою чергу, також повинна виконуватися і
умова лінійної незалежності факторів X 1 , X 2 , ..., X n , яка полягає у тому, що дані фактори не
повинні корелювати між собою. Тобто, необхідно уникати мультиколінеарності – явища, при якому між
двома чи більше пояснюючими факторами існує достовірний зв’язок, яке негативно впливає на
кількісні характеристики моделі, або робить побудову моделі неможливою.
Мультиколінеарність пояснювальних змінних призводить до викривлення результатів
моделювання, тому необхідним є виявлення та усунення цього явища шляхом підбору факторів, при
яких модель матиме найкращі параметри.
Однією з основних ознак мультиколінеарності є наявність серед парних коефіцієнтів кореляції
пояснювальних змінних, значення яких наближається або більше за коефіцієнт множинної кореляції.
Таку інформацію можна одержати за допомогою матриці парних коефіцієнтів кореляції:
∗

Науковий керівник : Маркіна І.А., д.е.н., професор
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 rx1x1

r
r =  x 2 x1
...

 rxnx1

rx1x 2
rx 2 x 2
...
rxnx 2

... rx1xn 

... rx 2 xn 
... ... 

... rxnxn 

Для більш загального аналізу знаходять визначник матриці
визначника належить відрізку [0;1]. Якщо
мультиколінеарність

відсутня.

Однак,

r: r

. Числове значення

r = 0 , то існує повна мультиколінеарність; якщо r = 1 , то
найчастіше 0 < r < 1 . Якщо значення визначника

наближається до нуля, то це говорить про те, що, ймовірніше мультиколінеарність існує, ніж про те,
що її не має. Також найімовірніше в моделі присутня мультиколінеарність, якщо в отриманій
економетричній моделі значення коефіцієнта
2

ak дуже близьке до нуля,
F -критерію істотно велике.

крім того, коефіцієнт

детермінації R близький до одиниці і значення
Для побудови моделі позначимо характеристики через змінні наступним чином: аналітичний
потенціал маркетингового інструментарію –

X1 ,

торговельний потенціал –

X2,

потенціал

X 3 , потенціал персоналу, що відповідає за маркетингову
діяльність – X 4 , потенціал речових ресурсів – X 5 , потенціал фінансових ресурсів – X 6 , потенціал
системного забезпечення – X 7 , потенціал зовнішнього зв’язку – X 8 , а відсоток зростання чистого
прибутку у торговельній галузі на 2009 рік у порівнянні з 2006 роком – Y . Складемо таблицю вхідних
забезпеченості і кваліфікації персоналу –

даних (табл. 1).
Алгоритм методу Фаррара-Глобера вимагає нормалізації змінних. Якщо позначити вектори
пояснюючих змінних через

x 1 , x 2 , ..., x n , то стандартизовані вектори обчислюються за формулою 1:
xij* =

де

xij − x j
nσ x2

,

(1)

j

n

– число спостережень,
– число пояснюючих змінних,

m
x j – середнє арифметичне j -ої пояснюючої змінної,
σ x2 – дисперсія j -ої пояснюючої змінної.
j

Таблиця 1
Вхідні дані моделі
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

y

1

0,312

0,779

0,348

0,468

0,350

0,700

0,288

0,270

0,913

2

0,328

0,798

0,456

0,390

0,340

0,560

0,252

0,297

1,985

3

0,272

0,722

0,420

0,507

0,370

0,520

0,279

0,234

-0,230

4

0,288

0,665

0,372

0,494

0,350

0,580

0,297

0,252

2,714

5

0,288

0,646

0,348

0,455

0,360

0,600

0,225

0,288

2,046

6

0,304

0,703

0,432

0,377

0,310

0,660

0,234

0,261

-0,195

7

0,224

0,741

0,444

0,429

0,290

0,640

0,216

0,243

0,653

8

0,280

0,684

0,408

0,520

0,290

0,500

0,261

0,207

0,503

9

0,240

0,627

0,336

0,468

0,340

0,540

0,243

0,225

-0,401

10

0,232

0,589

0,420

0,364

0,200

0,640

0,189

0,216

-0,409
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Нормалізацію проведемо з використанням вбудованої функції НОРМАЛИЗАЦИЯ табличного
процесора MS Excel. Результати подано у таблиці 2.
Таблиця 2
Нормалізовані змінні моделі
x1'

x2'

x3'

x4'

x5'

x6'

x7'

x8'

y'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1,005

1,256

-1,152

0,377

0,593

1,622

1,165

0,690

0,136

2

1,462

1,542

1,317

-1,036

0,396

-0,520

0,106

1,589

1,077

3

-0,137

0,400

0,494

1,083

0,989

-1,132

0,900

-0,510

-0,867

4

0,320

-0,457

-0,604

0,847

0,593

-0,214

1,430

0,090

1,717

5

0,320

-0,742

-1,152

0,141

0,791

0,092

-0,688

1,289

1,131

6

0,777

0,114

0,768

-1,271

-0,198

1,010

-0,424

0,390

-0,836

7

-1,508

0,685

1,042

-0,330

-0,593

0,704

-0,953

-0,210

-0,092

8

0,091

-0,171

0,219

1,318

-0,593

-1,438

0,371

-1,409

-0,224

9

-1,051

-1,028

-1,426

0,377

0,396

-0,826

-0,159

-0,810

-1,018

10

-1,280

-1,599

0,494

-1,507

-2,374

0,704

-1,747

-1,109

-1,024

Кореляційна матриця

r

матиме наступний вигляд:

1,000

0,583

0,006

0,022

0,532

0,061

0,554

0,699

0,583

1,000

0,372

0,027

0,439

0,153

0,449

0,540

0,006

0,372

1,000

-0,472

-0,398

-0,041

-0,300

-0,013

0,022

0,027

-0,472

1,000

0,543

-0,559

0,704

-0,289

0,532

0,439

-0,398

0,543

1,000

-0,242

0,716

0,534

0,061

0,153

-0,041

-0,559

-0,242

1,000

-0,254

0,348

0,554

0,449

-0,300

0,704

0,716

-0,254

1,000

0,148

0,699

0,540

-0,013

-0,289

0,534

0,348

0,148

1,000

1,000

0,583

0,006

0,022

0,532

0,061

0,554

0,699

Знайдемо визначник матриці r та множинний коефіцієнт кореляції, щоб з’ясувати наявність
мультиколінеарності між відповідними парами змінних моделі.
Визначник матриці

r

-

r = 0,0008 , отже значення близьке до нуля, що свідчить про високу

ймовірність присутність тісного зв’язку між факторами моделі.

rкр = 0,632 , тому можна зробити висновок про наявність
мультиколінеарності між змінними x1 , x8 ; x4 , x7 та x5 , x7 . Для підтвердження про наявність
2
загальної мультиколінеарності визначимо критерій χ («хі-квадрат»), що обчислюється за формулою
Множинний коефіцієнт кореляції

2:

χ 2 = −(n − 1 − (2m + 5) / 6) ⋅ ln r
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χ 2 = 38,92 . Це значення порівнюється з табличним значенням даного критерію
2
рівні значимості α = 0,05 та при ступенях свободи k = m(m - 1)/2 . χ таб = 32,67 .

Маємо

χ 2 таб

на

Отже, χ < χ таб , що свідчить про відсутність загальної мультиколінаерності серед пояснюючих
змінних.
Визначення між якими пояснюючими змінними існує мультиколінеарність проводиться за F 2

2

критерієм (між змінною
обчислюємо матрицю

xj

та усіма іншими) та

t -критерієм

(між змінними

xi

та

x j ).

Для цього

C = r -1

5,024

-0,347

0,552

1,424

2,708

1,595

-4,365

-4,258

5,024

-0,347

4,478

-3,392

-1,735

-1,289

-1,916

-0,996

-1,219

-0,347

0,552

-3,392

4,402

2,708

2,130

2,508

-0,304

0,321

0,552

1,424

-1,735

2,708

7,185

-1,354

2,372

-3,037

2,399

1,424

2,708

-1,289

2,130

-1,354

8,594

2,751

-3,813

-6,539

2,708

1,595

-1,916

2,508

2,372

2,751

3,459

-1,769

-1,772

1,595

-4,365

-0,996

-0,304

-3,037

-3,813

-1,769

7,562

4,238

-4,365

-4,258

-1,219

0,321

2,399

-6,539

-1,772

4,238

8,809

-4,258

5,024

-0,347

0,552

1,424

2,708

1,595

-4,365

-4,258

5,024

F -критеріїв для кожної із змінних за формулою 3:
n−m
F j = (c jj − 1)
m −1
c jj – діагональні елементи матриці C .

Обчислимо значення

де

F1=
F2=

1,150
0,994

F3=

0,972

F4=

1,767

F5=

2,170

F6=

0,702

F7=

1,875

F8=

2,231

Фактично знайдені
значимості

α = 0,05

F -критерії

(3)

порівнюємо з табличним значенням, знайденим на рівні

та числах ступенів свободи

k1 = n - m

та

k 2 = m - 1 . Якщо Fфакт > Fтаб , то

j -а пояснююча змінна мультиколінеарна з іншими. Табличне значення для досліджуваної моделі
Fтаб = 4,73 . Отже, робимо висновок про відсутність тісного зв’язку кожної змінної з усіма іншими
факторами моделі.
Для подальшого дослідження мультиколінеарності у моделі необхідним є знаходження
частинних коефіцієнтів кореляції за формулою 4:

rij =

− cij

cii ⋅ c jj
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Обчислені наступні значення частинних коефіцієнтів кореляції:
r12

=

0,015

r35

=

-0,346

r13

=

-0,025

r36

=

-0,643

r14

=

-0,039

r37

=

0,053

r15

=

-0,063

r38

=

-0,051

r16

=

-0,092

r45

=

0,172

r17

=

0,115

r46

=

-0,476

r18

=

0,096

r47

=

0,412

r23

=

0,172

r48

=

-0,302

r24

=

0,054

r56

=

-0,505

r25

=

0,034

r57

=

0,473

r26

=

0,124

r58

=

0,751

r27

=

0,029

r67

=

0,346

r28

=

0,031

r68

=

0,321

r34

=

-0,482

r78

=

-0,519

Порівнюючи дані коефіцієнти із раніше знайденим коефіцієнтом множинної кореляції, можна
зробити висновок про тісний зв'язок між змінними

x5 , x8 .

Проведені дослідження свідчить про відсутність мультиколінеарності, отже кожен з параметрів
має значення та вплив на результат роботи торговельних підприємств споживчої кооперації.
Для знаходження параметрів моделі використаємо вбудовану функцію ЛИНЕЙН табличного
процесора MS Excel. В результаті її роботи одержимо наступні дані (таблиця 3):
Таблиця 3
Параметри моделі, одержані в результаті роботи функції ЛИНЕЙН
2,366

1,036

-0,324

-1,491

0,869

0,180

-0,486

-0,640

0

0,666

0,617

0,418

0,658

0,602

0,471

0,475

0,503

0,213

0,950

0,674

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

2,355

1

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

8,546

0,454

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

Наведені у таблиці 3 значення відповідають характеристикам моделі, поданим у таблиці 4.
Таблиця 4
Параметри моделі, які повертає функція ЛИНЕЙН
a8

a7

a6

a5

a4

a3

a2

a1

a0

ta8

ta7

ta6

ta5

ta4

ta3

ta2

ta1

ta0

2

R

E

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

F

n-k

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

2

S

рег

2

S

зал

Таким чином одержуємо наступну лінійну модель:

y = −0,64 x1 − 0, 485 x2 + 0,18 x3 + 0,869 x4 − 1, 491x5 − 0,324 x6 + 1,036 x7 + 2,366 x8
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Перевіримо побудовану модель на достовірність, порівнявши розрахований критерій Фішера (F)
з відповідним табличним значенням. Маємо 2,355<4,73, що свідчить про недостатню достовірність
моделі щодо прогнозування. Значення коефіцієнта детермінації R2 = 0,95 говорить про те, що 95%
вибірки пояснюється побудованою лінійною моделлю. Стандартна похибка регресії Е=0,674. Для
одержання точніших результатів потрібно збільшити об’єм вхідних даних.
Знайдемо ступінь впливу кожного з факторів на результуючий фактор Y . Для цього
скористаємося формулою 5:

ri 2 =

ti2 ⋅ R 2
t12 + t22 + K + tn2

(5)

Знайдемо дані коефіцієнти:

r12 = 0,059

r52 = 0,187

r22 = 0,038

r62 = 0,0219

r32 = 0,005

r72 = 0,1025

r42 = 0,076

r82 = 0,4595

З одержаних результатів можна зробити висновки, що аналітичний потенціал маркетингового
інструментарію ( X 1 ) впливає на результат на 5,9%, торговельний потенціал ( X 2 ) – на 3,8%,
потенціал забезпеченості і кваліфікації персоналу ( X 3 ) – на 0,05%, потенціал персоналу, що
відповідає за маркетингову діяльність ( X 4 ) – на 7,6%, потенціал речових ресурсів ( X 5 ) – на 18,7%,
потенціал фінансових ресурсів ( X 6 ) – на 2,19%, потенціал системного забезпечення ( X 7 ) – на
10,25%, потенціал зовнішнього зв’язку ( X 8 ) – на 45,95%.
Проранжуємо концептуальні параметри беручи за основу ступінь впливу на результат.
Одержимо наступну послідовність (у порядку спадання):
− потенціал зовнішнього зв’язку ( X 8 );
− потенціал речових ресурсів ( X 5 );
− потенціал системного забезпечення ( X 7 );
− потенціал персоналу, що відповідає за маркетингову діяльність ( X 4 );
− аналітичний потенціал маркетингового інструментарію ( X 1 );
− торговельний потенціал ( X 2 );
− потенціал фінансових ресурсів ( X 6 );
− потенціал забезпеченості і кваліфікації персоналу ( X 3 ).
Висновок з проведеного дослідження. Дослідженням встановлено, що такі концептуальні
параметри як потенціали зовнішнього зв’язку, речових ресурсів, системного забезпечення, персоналу,
які відповідають за маркетингову діяльність та аналітичний потенціал маркетингового інструментарію
мають найістотніший вплив на основні індикатори діяльності торговельних підприємств споживчої
кооперації.
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Анотація
У статті подається математичне обґрунтування удосконалення методики оцінки
маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації України. Проведене
дослідження ґрунтується на побудові багатофакторної моделі з урахуванням мультиколінеарності
та використання елементів алгоритму Фаррара-Глобера.
Ключові слова: маркетинговий потенціал, торговельні підприємства споживчої кооперації
України, математичне моделювання.
Аннотация
В статье представлено математическое обоснование усовершенствования методики
оценки маркетингового потенциала торговых предприятий потребительской кооперации
Украины. Проведённое исследование базируется на построении многофакторной модели с учётом
мультиколинеарности и использования элементов алгоритма Феррара-Глобера.
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, торговые предприятия потребительской
кооперации Украины, математическое моделирование.
Annotation
The article deals with mathematic explanation of consumer cooperatives of Ukraine businesses
estimating marketing potential methodics improvement. This experiment is based upon multifactor model
taking into account multicolinearity and Ferrara-Globera algorithm elements using.
Key words: marketing potential, consumer cooperatives of Ukrainian businesses, mathematic
modelling.
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРИСТВАМИ
Постановка проблеми. Корпоративні права держави (КПД) – це право держави, частка якої
визначається в статутному фонді господарського товариства, що включає право на управління цим
товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно
до законодавства, а також інші права, передбачені законом та установчими документами [1].
Частка в статутному капіталі господарського товариства дає право на отримання дивідендів,
іноді брати участь у прийнятті управлінських рішень. Та в Україні в управлінні корпоративними
правами держави часто відбуваються нелогічні дії: володіючи контрольним пакетом, його власник
фактично не має впливу на прийняття управлінських рішень та не отримує дивідендів, і навпаки,
власник, наприклад, частки 10 відсотків в статутному капіталі має бажання і може активно впливати на
прийняття рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх наукових працях М. Перелигін,
К. Шафранова [2], Л. Птащенко [3] Т. Циба, О. Саленко, Д. Загірняк, М. Сокур [4], В. Бикова [5] і
Н. Супрун [6] досліджували структуру корпоративних прав. При цьому М. Перелигін, К. Шафранова і
Л. Птащенко в результаті своїх досліджень прийшли до висновку, що підприємства з КПД можна
поділити на дві групи: державні підприємства, що мають пряме управління з боку держави та

281

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

господарські товариства, де держава управляє лише певною часткою в статутному капіталі [2, с. 72; 3,
с. 69] і вони є невід’ємною складовою українського корпоративного сектору. Т. Циба, О. Саленко, Д.
Загірняк, М. Сокур акцентували увагу на наявності великої кількості акціонерних товариств з різною
державною часткою та прийшли до висновку, що в структурі корпоративних прав державний
корпоративний сектор все ще залишається вагомою і важливою складовою [4, с. 16], управління в них
недостатньо ефективне.
В. Бикова за рівнем значущості виділила три види підприємств: загальнодержавного,
регіонального і галузевого значення [5, с. 13], та прийшла до висновку, що загальнодержавні
підприємства мають забезпечувати військову, екологічну, інформаційну, економічну, фінансову
безпеки держави.
Н. Супрун в результаті дослідження еволюції вітчизняної моделі корпоративного управління
робить висновок, що головна мета приватизації – відокремлення власності від влади, політики від
підприємництва – не була досягнута через інституційні обмеження, серед яких асиметрія інформації
займає центральне місце [6, с. 206].
Малодослідженою залишається проблема використання структури корпоративних прав як
інструмента ефективного управління підприємствами, в тому числі підприємствами з корпоративного
права держави.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування пропозицій щодо державного
управління підприємствами через варіювання структурою корпоративних прав і формування стратегії і
тактики їх розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процеси приватизації та роздержавлення
економіки в 90-х роках були спрямовані на створення нових форм власності та з метою залучити
приватний капітал для ефективного функціонування підприємств. Приватизація великих і середніх
державних підприємств здійснювалась переважно через продаж акцій відкритих акціонерних товариств,
створених на базі майна цих об’єктів (процес корпоратизації). Вона відбувалася у формі масового
акціонування державних підприємств та залучення великої кількості населення до приватизаційного
процесу [6, с. 192]. В результаті цього процесу за даними Держкомстату, утворилося в 1999 році
акціонерних товариств 35,7 тис. одиниць (6,6%) від загальної кількості (542,2 тис.) підприємств, а
товариств з обмеженою відповідальністю 185,3 тис. або 34,2% [7]. Однак, з роками ситуація змінилася.
Станом на 01.01.2010 акціонерних товариств вже налічувалося 30,2 тис. (2,9%) від загальної кількості
(1058,4 тис.) підприємств, що є свідченням поступового зменшення акціонерних товариств. Кількість ТОВ
на 01.01.2010 склала 418,1 тис. або 39,5% від загальної кількості, тобто їх кількість зросла майже на 5 п. п.
Відбувся процес подрібнення підприємств з корпоративними правами.
Всі підприємства з корпоративними правами (до них відносять акціонерні товариства,
товариства з обмеженою відповідальністю) можна розділити на ті, які працюють за участю державного
капіталу і ті, які функціонують без його участі (рис. 1).
Підприємства з часткою державного капіталу

Підприємства без державного капіталу

АТ 90%

АТ 7%
ТОВ 10%

ТОВ 93%

Всі корпоративні підприємства

Суб’єкти управління
Держава, яку представляє ФДМУ
та інші органи виконавчої влади

Фізичні особи

Юридичні
особи

Нерезиденти

Рис. 1. Структура підприємств з корпоративними правами за організаційними формами та
суб’єктами управління станом на 01.01.2010
Складено автором за матеріалами звітів [7; 8]
З рис. 1 видно, що на початок 2010 року із підприємств з державним капіталом було 90%
акціонерних товариств (АТ) і лише 10% - товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Серед
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підприємств без державного капіталу навпаки, нараховувалося лише 7 % акціонерних товариств і 93
% - ТОВ.
Прагнення держави за допомогою продажу акцій ВАТ залучити значну кількість акціонерів –
фізичних осіб (ваучерна приватизація), що у майбутньому мали об’єднатися та стати власниками
великих процвітаючих підприємств, не здійснилося. Ці дрібні акціонери, як правило, не отримували
дивідендів на свої акції і зневірилися в акціонерних товариствах. Вони почали створювати
підприємства в інших організаційно-правових формах, наприклад, у вигляді ТОВ, які не потребують
залучення таких великих фінансових ресурсів, як при заснуванні ВАТ. Поступово, скуповуючи пакети
акцій міноритарних акціонерів, власниками державних підприємств стала невелика група осіб.
Держава все ще володіє значною кількістю пакетів акцій, часток і паїв в підприємствах з
корпоративними правами. В таблиці 1 наведені дані щодо структури підприємств з корпоративними
правами держави.
Таблиця 1
Структура підприємств з корпоративними правами держави
на 01.01.2011

1.

2.

3.

ВАТ, створені в
процесі приватизації
та корпоратизації,
якими управляє
Фонд державного
майна
Національні
акціонерні і державні
холдингові компанії
ЗАТ, створені і
управляє якими
Фонд державного
майна

у % до заг-ї
кількості

Від 50 до
100%

од.

у % до заг-ї
кількості

Від 25 до 50%

од.

у % до заг-ї
кількості

Від 10 до 25%

од.

у % до заг-ї
кількості

До 10%

од.

Вид господарського
товариства

у % до заг-ї
кількості

№
п/
п

од.

Загальна
кількість

367

55,3

72

65,5

57

64,8

114

64,8

124

42,7

292

4,4

0

0

0

0

0

0

29

10,0

83

12,5

28

25,4

11

12,5

30

17,0

14

4,8

4.

ТОВ, управляє якими
Фонд державного
майна

75

11,3

10

9,1

20

22,7

25

14,2

20

7,0

5.

Разом по ФДМУ

536

80,8

110

100

88

100

169

96,0

187

64,5

0

0

0

7

4,0

103

35,5

100

88

100

176

100

290

100

Акціонерні
товариства, які
знаходяться в
6.
110
16,5
0
управлінні інших
органів виконавчої
влади
7. Всього
664
100
110
Складено автором за матеріалами звіту [8]

Основна кількість підприємств з КПД управляється Фондом державного майна України. Із 664
підприємств з КПД Фонд державного майна управляє 536. Із них 367 ВАТ, створені в процесі
приватизації та корпоратизації, при цьому лише 124 з контрольним пакетом акцій і 243 господарських
товариств з часткою держави, що надає право брати участь в управлінні.
В управлінні Фонду майна знаходиться: 11 державних холдингових компаній і всі вони з
контрольним пакетом акцій; 83 ЗАТ що підпорядковані Фонду державного майна, з яких лише 14 з
контрольним пакетом акцій держави.
Тільки Фонд державного майна, на відміну від інших органів виконавчої влади, здійснює
управління ТОВ з КПД, при цьому тільки 20 товариств з часткою держави, що надає право контролю
2

в тому числі 18 холдингових компаній, якими управляють інші органи виконавчої влади
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над ним. Концентрація підприємств з КПД саме у Фонді держмайна є результатом того, що Фонд
створює, перетворює, реорганізує та виключно займається продажем підприємств.
Інші органи виконавчої влади управляють 128 господарськими товариствами (всі з контрольним
пакетом акцій держави), з них 110 акціонерні товариства і 18 холдингових компаній. Товариствами з
обмеженою відповідальністю вони не управляють.
За період з 2006-2010 роки акціонерні товариства в структурі підприємств з КПД скоротились на
5,2 п. п., а ТОВ зросли на 3,5 п. п. Держава поступово скорочує кількість підприємств з КПД,
створених у вигляді акціонерних товариств, при цьому ТОВ збільшує. Це свідчить про те, що Фонд
державного майна активніше займається продажем крупних акціонерних товариств зі своєю часткою,
ніж продажем ТОВ, оскільки останні не публікують інформації і в процесі продажу їх вартість
знижується. Для бюджету це вигідно отримати зразу великі суми від приватизації.
На основі даних річних звітів Фонду державного майна за 2006-2010 рр.
[8] щодо
співвідношення кількості підприємств з КПД, якими управляє Фонд та інші органи виконавчої влади
побудовано діаграму (рис. 2).
З рис. 2 видно, що частка корпоративних прав держави, що знаходяться в управління Фонду
щорічно зменшується.
2010 рік

19

2009 рік

18

81
82

15

2008 рік
2007 рік

13

2006 рік

12
0

20

85
87
88
40

Управляє Фонд держмайна

60

80

100

Управляють інші органи виконавчої влади

Рис. 2. Структура в динаміці корпоративних прав держави між ФДМУ та іншими
органами виконавчої влади за 2006-2010 рр., у %
Складено автором за матеріалами звітів [8]
Окрім Фонду держмайна корпоративними правами держави станом на 01.01.2011 управляють:
Міністерство вугільної промисловості, Міністерство транспорту та зв’язку, Національне космічне
агентство, Міністерство промислової політики, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів,
Українська державна будівельна корпорація “Укрбуд” та інші (всього 20 міністерств і відомств). Право
продажу підприємств з КПД вони не мають.
В таблиці 2 наведені дані чистого прибутку і виплачених дивідендів на основі вибірки із 10
підприємств з КПД, де частка держави складає 100% в статутному капіталі.
Із даних таблиці 2 видно, що володіння контрольним пакетом акцій ще не забезпечує виплату
дивідендів – із 10 тільки 1 підприємство з КПД їх виплатило, незважаючи на те, що чистий прибуток
отримали 4 господарських товариств.
В 2010 році в бюджет надійшло 251,8 млн. грн. дивідендів (з вартістю КПД 43,3 млрд. грн.), тоді
як в 2009 р. – 297,8 млн. грн., в 2008 р.– 251,6 млн. грн. [8]. Тобто, сума дивідендів з роками не
зростає.
Необхідно відмітити, що вартість корпоративних прав Фонду також знизились в 2010 році,
порівняно з 2009 роком на 0,8 млрд. грн. При цьому 158 (29,5%) господарських товариств, якими
управляє Фонд держмайна, знаходяться в стадії банкрутства, із яких 71 господарське товариство з
контрольним пакетом акцій держави. За аналогічний період вартість КПД інших органів виконавчої
влади зросла на 0,16 млрд. грн. (склала 37,56 і 37,72 млрд. грн. відповідно). В результаті сумарна
вартість корпоративних прав держави з 2009 по 2010 роки знизилися на 0,64 млрд. грн.
Фонд державного майна України, як правило, продає збиткові підприємства з КПД, не
підвищуючи ефективність їх діяльності. Краще було б продавати прибуткові господарські товариства,
доводячи їх до такого стану.
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Таблиця 2
Чистий прибуток та виплачені дивіденди підприємств з КПД з 100% часткою держави в
статутному капіталі

№
п/п

Назва підприємства з КПД

1.

ВАТ “Горлівський завод “Реммаш”

2.

ВАТ “Львівський
локомотиворемонтний завод”

3.
ВАТ ”Електроважхімпроект”
4.

ПАТ “Державна акціонерна компанія
”Титан”

5.

ВАТ “АТ Науково-дослідний інститут”

6.

ВАТ “Науково-дослідний інститут
прогресивних наукових та технічних
досліджень Вектор“”
ПАТ “Родовід банк”
ПАТ ”Науково-виробниче підприємство
“Більшовик”
ВАТ “Київський мотоциклетний завод”
ВАТ “Мелітопольський завод
“Автокольорлит”

7.
8.
9.
10.

Орган державного управління

Міністерство вугільної
промисловості України
Міністерство транспорту і зв’язку
України
Українська державна корпорація
по виконанню монтажних і
спеціальних будівельних робіт
“Укрмонтажспецбуд”
Міністерство промисловості
України
Національне космічне агентство
України
Міністерство охорони
навколишнього середовища

За 2010 рік
Дивіденди, за
результатами
Чистий
звітного
прибуток, в
періоду в тис.
тис. грн.
грн.
-590,0

-

4325,0

19,5

50,0

-

-691,0

-

1430,0

-

-778,0

-

Міністерство фінансів України
Фонд державного майна України

-4264124,0

-

-2156,0

-

Фонд державного майна України
Фонд державного майна України

994,0

-

-4095,0

-

Складено автором за матеріалами звітів [9]
Застосування реінжинірингу є одним із можливих варіантів вирішення проблем в господарських
товариств з державним капіталом.
Реінжиніринг представляє собою переосмислення і радикальну перебудову бізнес-процесів з
метою поліпшення таких важливих показників, як вартість, якість, швидкість функціонування, фінанси і
маркетинг для досягнення стрибкоподібного поліпшення діяльності фірми [10]. Він підходить для
господарських товариств з державним капіталом, бо саме його використовують, коли підприємство
знаходиться в глибокій кризі або поточний стан фірми визнаний незадовільним і прогнози діяльності є
негативними.
Для застосування реінжинірингу на підприємствах з КПД потрібно із усієї сукупності збиткових
господарських товариств вибрати ті, які можна ще врятувати і держава в змозі все це профінансувати.
Підприємства з КПД, на яких буде проведено реінжиніринг, забезпечать надходження в бюджет у
вигляді дивідендів на довгі роки.
Реінжиніринг в підприємствах з КПД передбачає:
- відмовитись від неефективних застарілих правил і підходів та започаткування нового ділового
процесу, що дозволить подолати негативний вплив господарських догм, який сформувався;
- радикальна зміна способів господарської діяльності;
- приведення до значних змін показників діяльності, які на початок відрізнялися від
попередніх [10].
По можливості необхідно відмовитись від таких видів реінжинірингу як: “разові поліпшення” і
“клаптикове документування”, бо поліпшення в одній сфері призведе до порушень в інших видах
діяльності підприємства з КПД.
Висновки з проведеного дослідження. Мета держави – створення на основі відкритих
акціонерних товариств прибутково діючих підприємств не була досягнута. Відбулося штучне
перенесення і використання акціонерної форми власності у неринковому середовищі. Як результат –
акціонерних товариств щороку стає все менше в Україні.
Держава – крупний акціонер, що володіє великими підприємствами. Однак, навіть в
господарських товариствах з часткою, що надає право контролю, не може забезпечити їх прибуткову
діяльність. Держава, яка сама була впевнена в необхідності діяльності підприємств у формі
акціонерних товариств зазнала, управляючи ними, значних втрат у вигляді недоотримання дивідендів.
Для вирішення цих проблем на підприємствах з КПД необхідно провести структурні зміни, що
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потребує значних фінансових ресурсів. Необхідно враховувати той факт, що, володіючи різними
пакетами акцій, потрібно обирати різні підходи до їх управління.
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Анотація
У статті проаналізовано структуру корпоративних прав як інструмента управління в
господарських
товариствах.
Досліджено
особливості
управління
підприємствами
з
корпоративними правами держави. Запропоновано можливий варіант вирішення проблем в
господарських товариствах з державним капіталом.
Ключові слова: структура корпоративних прав, корпоративні права держави, акціонерне
товариство, товариство з обмеженою відповідальністю.
Аннотация
В статье проанализированы структура корпоративных прав как инструмента управления в
хозяйственных обществах.
Исследованы особенности управления предприятиями с
корпоративными правами государства. Предложен возможный вариант решения проблем в
хозяйственных обществах с государственным капиталом.
Ключевые слова: структура корпоративных прав, корпоративные права государства,
акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью.
Annotation
The article analyzes the structure of corporate rights as a management tool in business partnerships.
The features of management of enterprises with state corporate rights. A possible solution to problems in
business partnerships with the state capital.
Key words: structure of corporate rights, corporate rights for the state, joint-stock company, company
limited liability.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ
ГОСПОДАРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. Економічна ефективність овочівництва залежить від ефективності
організації шляхів реалізації овочів, визначення оптимальної ціни та вміння орієнтуватися і
враховувати основні тенденції на ринку. Більшість господарств населення – основних виробників
овочів мають обмежені навички та знання, які б дозволили їм ефективно використовувати систему
маркетингу. За відсутності системи заготівлі актуальною проблемою залишається визначення каналів
вироблених овочів.
Кінцевою метою овочівництва є ефективна реалізація виробленої продукції, налагодження
стійких каналів збуту та задоволення потреб споживачів у найбільш економічно ефективний спосіб.
Вибір правильного каналу збуту має принципове значення: від вибору каналу може залежати
отримання прийнятної ціни та ефективне просування продукції на ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами реалізації продукції рослинництва
на протязі тривалого часу займалися Розгон А.В., Саблук П.Т., Шпичак О.М. та ін. Проте, їхні
дослідження, які мали комплексний характер, а овочі розглядалися в єдиному комплексі реалізації
сільськогосподарської продукції, ще недостатньо враховували питання реалізації овочів відкритого
ґрунту господарствами населення.
Постановка завдання. Основна мета статті – здійснити оцінку процесу реалізації овочів
відкритого ґрунту господарствами населення та обґрунтувати перспективні напрями збуту овочевої
продукції дрібних товаровиробників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Збут овочевої продукції визначається її
особливістю, яка полягає у тому, що з одного боку огірки, картопля, помідори є товаром з високим
рівнем попиту, тому що є продуктом, необхідним для харчування.
Основними каналами реалізації овочів, які вирощенні в особистих селянських господарствах є
торгово-посередницькі структури, які відображається по каналу "інша реалізація" та оптово-роздрібні
продовольчі ринки.
Як свідчать дані рисунка 1 спостерігається тенденція до зниження обсягів реалізації овочів у
господарствах населення і зміни каналів реалізації. Це викликано наступними причинами:
1. Складною демографічна ситуація на селі. Сільські жителі пенсійного і перед пенсійного віку
не мають можливості виконувати трудомісткі процеси по вирощуванню овочів.
2. Овочі, які реалізуються господарствами населення поступаються за цілою низкою показників
і перш за все ціною та якістю перед імпортним.
3. Небажанням переробних підприємств та великих торгівельних організації здійснювати
закупівлю овочів в ОСГ через незначні обсяги овочів, які пропонуються до реалізації та певні
податкові перепони.
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Рис.1. Обсяги та структура збуту овочів відкритого ґрунту господарствами населення
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На вибір каналу реалізації в першу чергу впливає площа, на якій вирощуються овочі і період
часу. Якщо великі обсяги, то приватнику доцільніше реалізувати, при цьому витрати втраченої
можливості будуть зведені до мінімуму. Гуртовий продаж є найбільш поширеним і використовується
за браком часу та транспорту у власника особистих селянських господарств [1, с.139]. Реалізується
вся продукція за одним заходом або декількома великими партіями. Він дозволяє одержати чималу
суму коштів і, скажімо, інвестувати їх у нову технологію чи техніку. Зазвичай гуртова закупівельна ціна
є нижчою, ніж роздрібна, але більшість одноосібників погоджуються на неї і вважають цей метод
продажів найкращим для себе. Він дозволяє зосередити всю увагу та ресурси на процесі
виробництва, а ризик та клопіт з транспортування та продажу продукції повністю переймає на себе
посередник разом з додатковим прибутком, який рідко буває меншим за закупівельну ціну [2, с.155].
Досить часто приватники практикують постачання овочів, особливо помідорів, капусти
білокачанної на переробні підприємства. Цей спосіб продажу зручний тим, що приватник не повинен
на ринку після збирання врожаю – платити за гарантований збут та можливість довгострокового
співробітництва. Крім того фактична ціна може бути врегульована додатковою ціновою угодою. При
встановленні договірних відносин з постачальниками переробні підприємства обговорюють обсяг
поставленої продукції, її якість та графік постачання. В багатьох випадках орієнтовні ціни закупки
базуються на результатах реалізації продукції попереднього сезону.
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Рис. 2. Діаграма цін на роздрібних продовольчих ринках на овочі відкритого ґрунту
Ціни також можуть варіюватися протягом сезону постачання продукції. Перед тим як переробник
виявляє бажання закупати значні об’єми продукції, виробники мають наполягати на укладанні з ним
контракту про закупівлю перед тим, як сіяти певну культуру. Але, основним недоліком взаємовідносин
між приватником і переробником недотримання договірних умов останнім.
Оскільки виробництво овочів має характер сезонності, ціни на неї протягом року відчутно
коливаються. Здебільшого найнижчою є закупівельна ціна відразу по закінченні збирання врожаю. В
цей час пропозиція перевищує попит. Саме цю обставину використовують посередники, за зниженими
цінами скуповують з поля продукцію і згодом продають її за набагато вищою ціною. В такому разі
належить обладнати відповідне місце для зберігання продукції і подбати про альтернативне джерело
фінансування виробничих витрат. Щоб не продешевити під час продажу, потрібно добре знати
стандартні вимоги до якості продукції різних торгово-посередницьких структур [3, с.52].
Отже поряд з диверсифікацією каналів збуту, актуальним завданням для товаровиробників є
розширення ринків збуту продукції. Нині основна частина виробленої овочевої продукції реалізується
безпосередньо в межах адміністративного району, що в більшості випадків не дає змогу отримати
найвищу ціну. Відсутність маркетингової інформації про ціни та попит на регіональних ринках є однією
з перешкод на шляху збільшення продажу місцевої продукції за межі області.
Масова реалізація овочів виробниками, які не мають умов для зберігання вирощеного урожаю,
припадає на період закінчення збиральних робіт. Споживачі роблять запаси продукції, оскільки в цей
період ціни на неї найнижчі.
У закупівлі овочів (переважно у великих містах) населення віддає перевагу мережам
супермаркетів (це в основному покупці з високим рівнем доходів), оскільки ціни в супермаркетах.
Останнім часом, разом із збільшенням кількості торгових точок у мережі супермаркетів, зріс попит цих
магазинів на сертифіковану продукцію овочівництва, пропозиція якої з боку вітчизняних
товаровиробників дуже обмежена. Тому асортимент овочів у мережі супермаркетів представлений
якіснішою імпортною продукцією [5, с. 66].
За експертними оцінками, однією з причин зростання цін на овочі є зменшення пропозиції овочевої
продукції, зокрема, через бажання підприємств тримати продукцію на зберіганні в очікуванні вищої ціни.
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Оптові плодоовочеві ринки є ефективним каналом збуту і розташовані здебільшого у великих
містах [4, с. 63]. Ціна складає 90 – 80% від роздрібних цін. Головною особливістю цих ринків є те, що
вони формують ціни на плодоовочеву продукцію. На цих ринках реалізовують свою продукцію всі
категорії господарств, але найбільше на них представлена продукція невеликих господарств.
Місцеві плодоовочеві ринки є основним каналом реалізації плодоовочевої продукції для дрібних
особистих господарств. Ціна на таких ринках вища не більш, як на 10%, порівняно з реалізацією „з
поля”. Максимальний обсяг продукції, який може продати виробник, становить 3 – 4 тонни.
Але таку реалізацію цим каналом можна назвати умовною, оскільки до 87-90% одноосібників на
основі спостереження, реалізують дрібнооптовим посередникам, решту продають самостійно. Крім
того, в законодавчому порядку визначено, що більшість установ, які мають власні їдальні повинні
закуповувати овочі через систему роздрібних продовольчих ринків.
По маркетингову каналі "інша реалізація" господарства населення продають на місці торговопосередницьким структурам, які здійснюють закупівлю овочів шляхом подвірного об'їзду.
Знижуються обсяги реалізації господарствами населення овочів закритого ґрунту. Основна
причина, полягає на нашу думку, в тому, що приватник не витримав конкуренцію з боку закордонних
виробників овочевої продукції і вітчизняних тепличних комбінатів [6, с. 67].
Аналіз механізму реалізації овочевої продукції господарствами населення свідчить, що на селі
вже сформувався прошарок приватних сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються
на виробництві й реалізації овочів.
У сучасних умовах, коли відбуваються позитивні зміни в економіці країни, постає питання чи
витримає приватний товаровиробник овочів конкуренцію з боку супермаркетів, як основного
конкурента при роздрібній реалізації овочів.
За результатами, проведеного дослідження 52% опитаних покупців, секції супермаркетів є
основним регулярним місцем купівлі овочевої продукції поза сезоном вирощування (протягом
листопада-травня) і лише 23% купують овочі в цей час на місцевих сільськогосподарських ринках.
Зворотна тенденція спостерігається в сезон масового вирощування – 55% опитаних регулярно
купують овочі на сільськогосподарських ринках і лише 16% – в супермаркетах. Необхідно також
відмітити, що в сезон вирощування 17% респондентів споживають продукцію з власних присадибних
ділянок, а поза сезоном – лише 6%. Крім того, 10% опитаних вказали на спеціалізовані овочеві
магазини як основне місце купівлі овочевої продукції поза сезоном її виробництва. На пункти
роздрібної торгівлі овочами (лотки, кіоски) припадає досить незначна кількість покупців, при цьому
вона майже не змінюється залежно від сезону (5 і 7%).
Оскільки опитування проводилося або безпосередньо в супермаркеті чи біля нього, то це, на
нашу думку, внесло певну похибку в отриманні великого відсотку (52%) купівлі овочевої продукції поза
сезоном в супермаркетах. Але даний факт, все ж таки, переконливо свідчить про тенденції, які
намітилися на овочевому ринку – все більше споживачів віддають перевагу саме супермаркетам, хоча
місцеві сільськогосподарські ринки є на даний час ще досить потужним їх конкурентом.
Як видно з результатів опитування, смакові якості свіжих овочів є вирішальним фактором при їх
купівлі для переважної більшості респондентів. Зокрема 55% опитаних відповіли, що смакові якості
при купівлі свіжих овочів для них є надзвичайно важливими і 40% – дуже важливими.
Екологічно чиста продукція посіла друге місце серед чинників, які є вирішальними при купівлі
свіжих овочів. Загалом 88% респондентів вибрали даний фактор як надзвичайно важливий.
Терміну придатності до вживання та зберігання продукції відводиться третє місце в цьому ряду.
Цей фактор відмічають 83% опитаних.
Респонденти лише на шосте місце ставлять такий фактор як доступна ціна (64%), віддаючи
превагу таким чинникам як гарний вигляд (75%) та продукція українських виробників (72%). Це
переконливо свідчить про те, що вітчизняна овочева продукція стає все дедалі
конкурентоспроможною в місцевих супермаркетах.
Якщо проаналізувати важливість критерію „доступна ціна” залежно від середньомісячного
доходу в розрахунку на члена родини, то не стало несподіваним те, що надзвичайно і дуже важливим
даний фактор є для респондентів із середньомісячним доходом 300 грн. і менше.
Якщо порівнювати важливість цього фактору з важливістю упаковки продукції, то поки що він
передує, хоча і з досить незначним відривом (лише на 9%). На нашу думку, із зростанням
середньомісячного доходу за упаковку буде готова платити значно більша кількість споживачів,
принаймні, якщо враховувати закордонний досвід і тенденції розвитку овочевого ринку свіжої
продукції. Однією з причин низького попиту на упаковану продукцію також може бути й те, що на
даний час в Україні мало прикладів зручної упаковки саме овочів, і тому споживачі не можуть повністю
оцінити всі переваги цього досить важливого фактору [7, с. 273].
За даними останніх подібних опитувань за кордоном, понад 50% споживачів „купують очима”,
іншими словами – віддають перевагу гарному вигляду та яскравій упаковці продукції. Не менш
важливим критерієм є екологічність продукції.
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Вимоги, які споживачі висувають до овочевої продукції, певною мірою залежать від конкретного її
виду. Проте аналіз проведеного опитування дає змогу прослідкувати певні тенденції. Зокрема, переважна
більшість споживачів (88%) уже сьогодні готові платити вищу за базарну ціну за овочі, перш за все,
гарантованої якості, та овочі, які відсортовані та відкалібровані – 73%. При цьому вони хотіли б, щоб ціна
не перевищувала базарну більш як на 5-10%. Частка таких споживачів становить 59%.
Необхідно відзначити той факт, що коли вартість упакованої овочевої продукції супермаркету не
перевищуватиме базарну більш як на 10%, то за неї готові платити 78% опитаних, що ще раз свідчить
про важливість упаковки для відвідувачів супермаркетів середнього віку (25-35 років), 73% яких хочуть
бачити овочеву продукції упакованою. Проте 85% респондентів даної вікової групи передусім готові
сплачувати більше за овочі гарантованої якості, а вже потім за їхню упаковку та сортування і
калібрування. Якщо взагалі відстежити важливість доробки овочевої продукції для різних вікових груп,
то найбільше у ній зацікавлені саме люди молодшого середнього (25-35 років) віку, а найменше –
люди з віком 56 років і більше. Як свідчать проведені дослідження, особисті селянські господарства
будуть поступово втрачати панівні позиції на ринку овочевої продукції. В даний час з впевненістю
можемо констатувати факт, що ОСГ не витримують конкуренції в роздрібній торгівлі овочами з
супермаркетами. Приватник з об’єктивних й суб’єктивних причин не може запропонувати товар
високої якості, при дотриманні відповідних стандартів щодо упакування та маркування [8].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, основні заходи щодо поліпшення збуту овочів
відкритого ґрунту господарствами населення визначають необхідність:
• формування добровільних об’єднань виробників овочів – кооперативів, та за рахунок
спільних фінансових ресурсів здійснювати будівництво сховищ та приміщень, в яких здійснювалася до
продажна підготовка овочів;
• формування мережі гуртових ринків, які б зблизили виробника і переробника
• дозволити на законодавчому рівні здійснювати закупівлю овочів бюджетним установам для
власних потреб
• спростити на законодавчому рівні взаємовідносини торгових закладів – платників ПДВ з
господарствами населення – неплатниками цього ж податку, що в перспективі дасть можливість
усунути посередника.
Бібліографічний список
1. Адукова А.Н. Оценка эффективности ЛПХ / А.Н. Адукова // Рыночная трансформация
сельского хозяйства: десятилетний опыт и перспективы – М. : ТСХА 2003. – С. 138-140.
2. Гирц К. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге / К. Гирц //
Социология и социальная антропология. – 2004. – №3. – 153-160.
3. Збарський В.К. Особисті селянські господарства в становленні малих форм господарювання /
В.К. Збарський // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С.48-53.
4. Олефір В. К. Оптовий ринок продовольчих товарів у місті / В. К. Олефір // Вісник аграрної
науки. – 1999. – № 3. – С. 62–64.
5. Онищенко О. Господарства населення: підсумкові оцінки, прогнози / О. Онищенко //
Економіка України. – 2003.– № 3.– С.59-68.
6. Свиноус І.В. Механізми формування ефективного продовольчого ринку в регіоні/
І.В. Свиноус, О.В. Лабунська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №2. –
С.65-68.
7. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків / [за ред.
О. М. Шпичака]. – К. : ІАЕ УААН, 2000. – 585 с.
8. Чаянов А.В. Крестьянское хазяйство / Чаянов А.В. – М.: Экономика, – 1989. – 492с.
Анотація
Розглянуто проблеми реалізації овочів відкритого ґрунту господарствами населення, і
визначені перспективні напрями їх збуту. Доведена необхідність створення виробниками овочів
гуртових продовольчих ринків та кооперативів.
Ключові слова: канали реалізації, господарства населення, реалізація, збут.
Аннотация
Рассмотрены проблемы реализации овощей открытого грунта хозяйствами населения, и
определены перспективные направления их сбыта. Доказана необходимость создания
производителями овощей оптовых продовольственных рынков и кооперативов,.
Ключевые слова: каналы реализации, хозяйства населения, реализация, сбыт.
Annotation
The problems of open ground vegetable farms, and identified promising areas of their sales. We prove
the need for producers of vegetables wholesale food markets and cooperatives.
Key words: ducting’s of realization, economy of population, realization, sale.
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ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ:
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день частота і масштаб економічних криз є
невід‘ємною складовою функціонування будь-якої економічної системи. Незважаючи на достатню
теоретичну та практичну розробку даної тематики в працях західних та вітчизняних вчених, більшість
публікацій мають лише дескриптивний характер. Гостро відчувається нестача наукових праць, в яких
наводяться приклади з вирішення конкретних проблем, пов‘язаних з управлінням підприємствами в
умовах кризи та знаходженням шляхів виходу з кризового стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еволюцію дослідження економічних криз умовно
слід поділити на два етапи. Перший характеризується стихійністю розвитку предмета вивчення. У
ранніх працях кризи розглядалися як вторинні та випадкові явища. Другий етап було розпочався у XIХ
ст., коли суспільство зіткнулося з таким явищем, як періодичні кризи перевиробництва, у результаті
чого виникло нове трактування кризи. Її почали розглядати як систематичне закономірне явище, що є
обов’язковим атрибутом розвитку економічної системи.
Проблеми дослідження криз вивчали такі вчені-економісти: Дж. М. Кейнс [1], М. Кондратьєв [2],
К. Маркс [3], П. Самуельсон [4] М. Туган-Барановський [5], Р. Дж. Хоутрі [7], Й. Шумпетер [6] та ін. На
жаль, у сучасних умовах ще не сформована єдина концепція розуміння та методологічного
дослідження кризових явищ. Крім того, не існує окремої науки, об‘єктом якої виступали б кризові
явища в економіці.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення кризових явищ як закономірного етапу
у функціонуванні відповідної економічної системи, а також оцінка можливостей пом’якшення,
прогнозування та контроль за негативними соціально-економічними наслідками криз.
Виклад основного матеріалу дослідження. На наш погляд, усі чинники, що викликають
кризу, слід класифікувати за низкою ознак. Однією з них є контрольованість з боку суспільства. Так,
погода – це неконтрольований чинник, а відносини і взаємозв'язки між елементами економічної
системи, принаймні згідно з теорією, можуть регулюватися. Тому їх варто вважати підконтрольними.
На нашу думку, обов’язково слід враховувати і такий атрибут, як ступінь контрольованості
причин криз. Так, неконтрольовані кризи, як правило, зумовлені низкою об'єктивних чинників.
Водночас штучні кризи є результатом свідомої дії чи бездіяльності суб'єктів, що провокує створення
кризової ситуації. Такі кризи виникають унаслідок діяльності спекулянтів, економічних війн, політичних
передумов, соціальних конфліктів тощо. При цьому їх метою є ліквідація конкурентів або створення
сприятливих умов для розширення певного виду економічної діяльності.
Наступним критерієм класифікації є походження чинників. Отже, чинники, які виникають
всередині економічної системи, необхідно інтерпретувати як ендогенні, а ті, що виникають за її
межами, – як екзогенні.
За характером варто розрізняти економічні, соціальні, природні, політичні, демографічні та
культурні чинники. При цьому, на наш погляд, особливу увагу доцільно приділяти диференціації таких
форм криз, як кризи перевиробництва та недовиробництва. Перші являють собою циклічні кризи
капіталістичної економіки, що проявляються утворенням надлишку капіталу. Кризи недовиробництва,
як правило, супроводжуються призупиненням виробництва внаслідок загострення протиріч у
суспільстві, політичної боротьби та міжнародних конфліктів.
Така форма кризових явищ, як «перегрів» економіки передбачає непідконтрольне економічне
зростання, викликане різким припливом інвестицій або доходів від продажу корисних копалин.
Водночас криза диспропорцій проявляється у вигляді кумулятивного ефекту від накопичених в
економіці диспропорцій у поєднанні з несприятливими чинниками зовнішнього середовища. Щодо
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фінансових криз, то слід пам‘ятати, що вони пов'язані переважно з недооцінкою ризиків, спекуляціями,
недовірою з боку вкладників і панікою на фінансових ринках [4].
Залежно від масштабів кризових явищ необхідно виділяти міжнародні (розповсюджуються на
декілька країн), національні (притаманні одній країні) та локальні кризи (виникають у певних галузях
або секторах економіки). За критерієм глибини доцільно розрізняти системні кризи, які охоплюють
майже всі галузі економіки; кризи в групах галузей (експортних, імпортних тощо), а також на окремому
підприємстві.
На нашу думку, сучасну кризу в західних країнах виходячи з більшості атрибутів, варто вважати
більшою мірою фінансовою, адже вона була викликана спекуляціями, недооцінкою ризиків та
відривом обігу фінансового капіталу від реального товарообігу. Однак, щодо України, то слід
констатувати наявність усіх ознак кризи диспропорцій, перевиробництва, «перегріву» економіки, що у
подальшому призвело до фінансової кризи. Крім того враховуючи політичні протиріччя і конфлікти,
необхідно відмітити, що в нашій країні кризові явища та процеси спочатку були створені штучно.
На сьогодні, на наш погляд, важливим є визначення методики прогнозування кризових явищ. У
цьому зв’язку ми пропонуємо такі стадії прогнозування криз (рис. 1):

-

Підготовча стадія:
визначення цілей та меж прогнозування криз;
виявлення причини, сутності та характеру кризи

-

Аналіз структури кризи:
визначення поля дії кризи;
детермінування та оцінка зовнішніх факторів
майбутніх криз

-

Прогнозування шляхів виходу з кризи:
вибір альтернатив виходу з кризи (основні та
запобіжні альтернативи);
внесення відповідних коректив

-

Фінальна (заключна) стадія:
аналіз кризових явищ, відповідність їх реальним подіям.

Рис. 1. Основні стадії прогнозування криз
Отже, позитивний ефект від кризових явищ полягає головним чином в тому, що застарілі, але
превалюючі елементи економічної системи руйнуються, знищуються або радикально
трансформуються. Це відбувається у формі ліквідації неефективних технологій, організаційних
структур та підвищення ефективності виробництва за рахунок інновацій.
В умовах падіння попиту основною конкурентною перевагою стає ціна. Впровадження нових
технологій, автоматизація, раціоналізація виробництва, інноваційна діяльність дозволяють досягти
певного рівня прибутковості при незмінних або навіть знижених цінах. Суб'єкти, які були не в змозі
адаптуватися до нових умов господарювання, змушені залишити ринок. Крім того, якщо розглядати
кризу як закономірний етап функціонування економічної системи, то саме загострення суперечностей і
боротьба між елементами кризи призводять до кількісних і якісно нових змін в економічній системі та
її характеристиках [7].
Кризи виконують важливу функцію в генетичному розвитку суспільства. Вони зберігають і
передають наступним поколінням набір ознак і цінностей, очищений від застарілих елементів і
збагачений новими складовими, які допомагають адаптуватися системі до умов, що постійно
змінюються. Це також відбивається на якості державного регулювання, яке є найважливішим
елементом подолання кризових явищ і процесів [5].
На наш погляд, фундаментальні функції кризи в сучасній економіці полягають у демонстрації
слабких сторін економічної системи і провокуванні її до модернізації, очищення від застарілих
елементів та трансформації. У зв'язку з цим ми вважаємо за необхідне розробити і в подальшому
реалізувати стратегію, спрямовану на пом'якшення негативних ефектів від кризи і перехід до якісно
нового етапу економічного розвитку.
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Зазначена концепція повинна базуватися на чотирьох ключових постулатах, які передбачають,
по-перше, об’єктивне розуміння кризи як потужного стимулу до еволюції економічної системи; подруге, визнання інноваційності як ключового елемента в процесі подолання економічних спадів. Третій
постулат базується на об'єктивній необхідності системної підготовки до майбутніх кризових явищ. І,
нарешті, ми маємо сприймати державу як активного учасника у процесах пом'якшення та подолання
кризи.
На нашу думку, постулат «invisible hand of the market», або «невидимої руки ринку», в сучасних
умовах не завжди виконує покладені на нього завдання та функції. У зв'язку з цим доцільним є перехід
до концепції «visible hand of the state», що передбачає застосування політики активного втручання
держави під час економічної кризи. Водночас слід відмітити, що після формування відповідних
передумов для «запуску» інноваційного процесу та забезпечення економічної безпеки у системі
повинна йти мова про перехід до використання інструментарію ліберальної політики. У даному
контексті необхідно зазначити, що основну роль у подоланні кризових явищ повинна відігравати
держава, діяльність якої передусім полягає у прогнозуванні подальших криз, комплексному
дослідженні економічних процесів стосовно найбільш схильних до кризових явищ елементів, а також у
реалізації ряду заходів щодо мінімізації ризиків з боку зовнішнього середовища. Крім того, держава
повинна створити умови для підготовки економіки до активізації інвестиційних процесів, інноваційної
діяльності, створення стабілізаційних фондів, модернізації нормативно-правової бази та усунення
диспропорцій в економічній системі [8].
Першочерговим завданням держави у період розгортання кризових явищ повинно бути
збереження стабільності та довіри у суспільстві, оскільки криза загострює протиріччя і призводить до
різноманітних соціально-економічних і політичних конфліктів та суперечок. Це дасть можливість не
тільки пом'якшити кризові ефекти, а й створить сприятливі умови для її подолання. Глибокий
комплексний підхід до аналізу причин і масштабів кризи дозволить розробити зважену та ефективну
антикризову програму, яка передбачатиме максимальну реалізацію інвестиційно-інноваційного
потенціалу національної економіки.
Висновки з проведених досліджень. Отже, до визначення поняття кризи у методологічному
аспекті, на наш погляд, слід підходити, враховуючи не тільки наявні негативні наслідки, але і з
позитивних причинно-наслідкових зв'язків. Тому ми вважаємо, що економічна криза – це певний етап
функціонування економічної системи, який полягає у зниженні загального рівня доходів і падінні
ділової активності, що в свою чергу провокує виникнення об’єктивної необхідності якісної
трансформації вітчизняної економіки на основі перегляду та подальшого реформування галузей
економіки, а також активізації інвестиційних процесів та інноваційної діяльності з метою максимальної
адаптації до умов, що постійно змінюються.
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Анотація
У статті здійснене методологічне дослідження криз, розглянуто їх класифікацію за різними
ознаками. Авторами визначені не тільки негативні, але і позитивні ефекти від появи кризових
явищ у суспільстві. Запропоновано стадії прогнозування криз та визначені основні функції держави
щодо прогнозування кризових явищ і процесів.
Ключові слова: криза, прогнозування, економічна система, економічна безпека.
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Аннотация
В статье проведено методологическое исследование кризисов, рассмотрена их
классификацию по различным признакам. Авторами определены не только отрицательные, но и
положительные эффекты от пояления кризисных явлений в обществе. Предложены стадии
прогнозирования кризисов и определены основные функции государства по прогнозированию
кризисных явлений и процессов.
Ключевые слова: кризис, прогнозирование, экономическая система, экономическая
безопасность.
Annotation
Methodological approaches towards crises and their classification are depicted in the article. The
authors determined not only negative but also positive effects of the crisis in the society. Stages of crises’
prediction and main functions of the state in such processes are proposed in the article.
Key words: crisis, prediction, economic system, economic safety.
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СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ
ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Дискусійним питанням побудови податкової системи на практиці є
застосування податкових пільг. Теоретично, доцільність їх використання пов’язується, головним
чином, з реалізацією принципів справедливості в оподаткуванні. Практично ж, будь-які пільги
посилюють викривлюючий вплив податкової системи та, крім того, певним чином її ускладнюють. Тому
скорочення податкових пільг не лише робить податкову систему більш нейтральною стосовно окремих
учасників економічної діяльності та ставить бар’єри перед зловживаннями, але й розширює податкову
базу. Та все ж їх застосування при структурній перебудові економіки, стимулюванні інвестицій а також
необхідності підтримки розвитку окремих галузей економіки має важливе значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані з використанням податкового
механізму як специфічного способу підтримки сільськогосподарських товаровиробників, дослідження
податкових пільг в системі податкового регулювання розвитку АПВ виступають предметом
дослідження цілого ряду вітчизняних науковців та практиків, зокрема М. Дем’яненка, Д. Деми,
С. Осадчого, Н. Прокопенко, Л. Синявської, В. Синчака, Н. Ущапівської та ін.
Незважаючи на досить широкий спектр фахових досліджень, деякі питання щодо пільгового
оподаткування діяльності сільськогосподарських товаровиробників, зокрема за рахунок механізму
справляння ПДВ у сфері сільського господарства із використанням спеціальних режимів даної
податкової форми залишаються актуальними і остаточно не вирішеними.
Постановка завдання. Метою даної статті є здійснення наукової оцінки податкових пільг в
системі податкового регулювання розвитку агропромислового виробництва взагалі та дослідження
спрямованості пільг з ПДВ у сільському гоcподарстві зокрема.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство є одним із найбільш
ризикованих, водночас, найважливіших для життєдіяльності суспільства виробництвом. Як наслідок,
це вимагає особливого підходу щодо оподаткування в цій галузі національної економіки.
За таких умов, природно, актуальними постають питання щодо використання податкових пільг
як інструмента регулювання розвитку аграрного сектору економіки.
В цьому контексті варто зазначити, що сприйняття пільг та спеціальних режимів оподаткування
не відзначається одностайністю думок серед вчених та практиків. Значна частина вчених-економістів
вважає їх наявність у податковому механізмі взагалі неприпустимою, думки інших є протилежними і їх

294

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

значення перебільшується. Водночас, як показує світовий досвід без пільг та особливих податкових
режимів податкових систем не існує. Їх введення вимагає дотримання певних правил та вимог,
визначальними серед яких є конкретність, неможливість вільного тлумачення.
«Пільга, – як зазначає відомий дослідник проблем оподаткування М. Кучерявенко, – це
звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати
податку» [1].
В цьому контексті важливими є три обставини, які доцільно виділити.
По-перше, інтерпретація «пільги» – як звільнення саме від сплати, а не від податкового
обов'язку, оскільки при відстрочці обов'язку сплата податку залишається, а звільнення (за певний
строк) стосується тільки перерахунку податку, і по закінченні визначеного терміну обов’язок підлягає
реалізації (податковий кредит).
Крім цього, податковий обов'язок має три складові: податковий облік, сплату податку та
податкову звітність. І якщо платника може бути звільнено від сплати податку, то обов'язок з обліку і
звітності в нього залишиться.
По-друге, звільнення можливе в повному обсязі, якщо платника цілком звільнено від сплати, і в
частковому – якщо скорочується податковий тиск за рахунок зменшення об'єкта (предмета і т. ін.) чи
відстрочки сплати податку.
Третя обставина – особливості платника (вони можуть стосуватися його безпосередньо, так і
конкретного виду діяльності, яким він займається, зокрема це стосується сільськогосподарського
підприємництва).
Водночас, податкові пільги одночасно із беззаперечними перевагами мають і ряд суттєвих
недоліків, що вже на ранніх етапах розвитку фінансової науки стали предметом дискусій. З цього
приводу, відомий російський вчений Д. Львов (ще у другій половині XIX ст.) зазначав, що оскільки
держава надає суспільні блага для всіх без виключення, відповідно всі зобов’язані сплачувати податки
– звільнення окремих суб’єктів від слати податків визначає їх наміри користуватися суспільними
благами за рахунок інших платників [2].
Схожої позиції дотримувався й відомий італійський економіст Ф. Нітті пропонуючи
використовувати пільги лише в деяких випадках: по-перше, коли від сплати податку можливе
ухилення (тобто превалює позиція практичної вигоди); по-друге, застосування податкової форми
виявиться не дохідним (домінуючою виступає позиція справедливості заради компенсації) [3].
Як зазначає академік М. Дем’яненко, пільги та спеціальні режими мають бути більш
оперативними, ніж сам податковий механізм. Тому їх застосування та відміна може здійснюватися
багаторазово у рамках діючої системи оподаткування. Крім того, при запровадженні пільг потрібно
дотримуватися умови, за якою жодна господарська одиниця не повинна повністю звільнятися від
податку. За умови порушення цієї вимоги, послаблюється контроль держави за діяльністю
підприємств із наступними негативними наслідками як для них, так і для держави в цілому [4].
Генезис системи оподаткування сільськогосподарського виробництва як в Україні так і за
кордоном завжди вирізнявся пільговим характером, що проявляється у функціонуванні спеціальних
податкових режимів та наявності численних пільг, зокрема податкових.
Як показує світова практика у багатьох країнах до справляння ПДВ в галузі
сільськогосподарського виробництва досить часто використовують особливий підхід, що характерно
не лише для країн, які розвиваються.
Однією з найпоширеніших форм стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва, що
в переважній мірі стосується середніх та малих за розміром господарств, в розвинутих країнах є
створення для них преференцій в оподаткуванні шляхом введення спеціальних податкових правил
(Франція) або застосування загальних правил з окремими пільгами для середніх та малих господарств
(Італія, Великобританія) [5; 6].
Специфічні особливості аграрної економіки неминуче накладають свій відбиток на запровадження
та функціонування ПДВ в галузі сільськогосподарського виробництва. При цьому слід зауважити, що
виникнення певних об’єктивних труднощів характерне навіть для спрощеної системи ПДВ у сільському
господарстві.
В Європейських країнах для сільського господарства характерним є застосування режимів
справляння ПДВ, що мають специфічний характер, які направлені на пільгове оподаткування в
сільському господарстві та спрощення податкових процедур (рис. 1).
Досить поширеною практикою в Росії є звільнення сільськогосподарських товаровиробників від сплати
ПДВ та їх перехід на сплату комплексного податку (наприклад, ЄСП – єдиного сільськогосподарського
податку) [7].
Таким чином, досвід ведення сільського господарства в аграрно розвинених європейських
країнах засвідчує, що специфіка даної галузі обумовлює активне втручання держави в процес її
функціонування, особливо в умовах трансформації економіки. У забезпеченні реалізації заходів,
спрямованих на підвищення ефективності функціонування аграрного сектора, особливе місце посідає
фіскальна політика. Використовуючи важелі фіскальної політики, держава спроможна ефективно
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регулювати розвиток сільського господарства.
Особливі режими справляння ПДВ в галузі сільськогосподарського
виробництва в Європейських країнах

Спецрежими ПДВ
пільгового спрямування

Спецрежими ПДВ, спрямовані на
спрощення відносин

Схема доповнення загальної
тарифної ставки

Нарахування податку в кінці
року (на основі загальної
суми обороту)

Режим акумулювання
сум ПДВ

Схема з фіксованою
компенсаційною ставкою

Оподаткування за пониженою ставкою
засобів виробництва

Включення ПДВ до складу
комплексного податку

Рис.1. Структурні елементи спеціальних режимів справляння ПДВ
в Європейських країнах щодо сільського господарства
Рівень ефективності сільськогосподарського виробництва в Україні все ще залишається
низьким, а сільськогосподарські підприємства здебільшого не спроможні самостійно забезпечити його
підвищення. Вирішення цієї проблеми вимагає формування дієвої системи державного аграрного
протекціонізму.
Невід’ємним із її елементів повинно стати орієнтування податкової політики на стимулювання
нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва. Саме з цією метою запроваджено
спеціальні режими справляння ПДВ, що спрямовані на здійснення підтримки аграрного сектору.
Спеціальний податковий режим – система заходів, що визначає особливий порядок
оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів.
Під спеціальними податковими режимами Д. Латипова розуміє різновид податкових пільг, які
встановлюються для окремих груп платників податків і передбачають особливий (спрощений) порядок
оподаткування.
За її класифікацією, до спеціальних податкових режимів відносяться:
– спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва;
– система оподаткування у відповідних територіальних утвореннях;
– система оподаткування при виконанні договорів концесії та угод про розподіл продукції;
– система оподаткування для сільгосптоваровиробників;
– система оподаткування у вигляді єдиного податку для окремих видів діяльності [8].
Спеціальні режими справляння податку на додану вартість у галузі сільськогосподарського
виробництва являють собою систему заходів та правил, яка визначає особливий порядок щодо
організації та здійснення оподаткування ПДВ у цій сфері виробництва. Від загального режиму
оподаткування вони відрізняються запровадженою державою фінансовою підтримкою підприємствам
з метою виконання особливого завдання – покращення фінансового забезпечення галузі.
Такий механізм підтримки був обумовлений та розроблений в зв’язку з недостатністю коштів у
державному бюджеті, що мають спрямовуватися на фінансування розвитку галузі сільського
господарства а, отже, цей механізм слід розглядати як непряму форму субсидування розвитку даної
галузі. У даному випадку слід звернути увагу на те, що держава може використовувати податки, як
важелі для виконання та розв’язання особливих завдань – створення сприятливих податкових умов,
що стосуються розвитку певної окремої галузі виробництва або певних окремих суб’єктів.
Підтримка розвитку сільськогосподарського виробництва через механізм ПДВ розпочата Указом
Президента «Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників» від 02.12.1998 р. № 1328 [9] та
продовжена відповідними Законами України.
Таким чином, із 1999 р. в Україні для сільськогосподарських підприємств діяв спеціальний порядок
сплати податку на додану вартість, який передбачав залишення у їх розпорядженні сум ПДВ, належних до
сплати в бюджет за реалізовану власну сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки.
Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників характеризується пільговим характером як в Україні так і за кордоном.
Податкова підтримка сільськогосподарських товаровиробників за допомогою спецрежимів
справляння ПДВ в Україні спрямована, перш за все, на формування додаткового джерела фінансових
ресурсів для виробників галузі. Натомість, у розвинутих країнах світу в основі функціонування спеціальних
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режимів справляння ПДВ лежить спрощення процедур податкового адміністрування.
Функціонування ПДВ передбачає застосування податкових пільг, що певним чином здійснюють
вплив на господарську діяльність підприємств, а відтак і на їх взаємовідносини з бюджетом.
Негативні наслідки пільг по податку на додану вартість виявляються у наступному:
Ø ускладненні умов конкуренції на внутрішньому ринку. Адже часткове чи повне звільнення від
оподаткування одних суб’єктів неминуче позначається на ускладненні фінансового стану інших;
Ø значних обсягах бюджетних недоплат, що в свою чергу, призводить до ускладнення
фінансування соціальних виплат;
Ø не є стимулами для збільшення інвестицій щодо даної сфери виробництва [10].
Разом з тим, слід зазначити, що пільги по ПДВ не можна повністю класифікувати як недолік
даної податкової форми. Найбільш суттєвою та вагомою складовою пільгового оподаткування ПДВ є
спеціальні режими справляння даного податку, що є різновидом пільг.
Що ж до інших пільг по податку на додану вартість, що надані виробникам сільськогосподарської
продукції, слід зазначити, що вони незначні (не перевищують 1 % у загальній сумі пільг), тобто можна
відзначити, в більшій мірі, їх соціальний характер.
Вищевикладене дає підставу зробити висновок, що найбільш вагомими та значними серед пільг по
ПДВ, які надані сільськогосподарським товаровиробникам Черкаської області є ті пільги, що надані внаслідок
застосування спеціальних режимів справляння ПДВ виробниками сільськогосподарської продукції.
Розвиток системи оподаткування сільськогосподарського виробництва свідчить, що держава
постійно приймала рішення з точки зору використання пільг відносно товаровиробників галузі
вдаючись до різноманітних заходів, зокрема використання механізму справляння ПДВ у якості
специфічного, водночас як показав час найбільш дієвого способу підтримки виробників галузі.
Висновки
з
проведеного
дослідження.
На
сучасному
етапі
оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників, як в Україні так і за кордоном, вирізняється пільговим
характером, що проявляється у функціонуванні спеціальних податкових режимів та наявності
численних пільг, зокрема податкових.
Генезис механізму справляння ПДВ у сфері сільського господарства супроводжувався
перманентним застосуванням податкових пільг, які можна об’єднати в декілька груп різної
спрямованості: звільнення операцій із ввезення виробничих факторів; пільговий порядок
оподаткування закупленої у населення сільгосппродукції для заготівельних організацій; звільнення від
оподаткування надання послуг соціального характеру на селі; застосування спецрежимів справляння
ПДВ з метою поліпшення рівня фінансового забезпечення сільгосппідприємств. Нині ПДВ у сільському
господарстві функціонує переважно у вигляді спецрежимів його справляння, водночас реалізація
такого підходу не призводить до економічних деформацій, а забезпечує особливий спосіб розподілу
сум державної підтримки між товаровиробниками. Інші види пільг з ПДВ не мають ключового значення
для товаровиробників і за обсягом є незначними (їх частка менше 2 % у загальному обсязі пільг).
На відміну від вітчизняної практики справляння ПДВ із сільськогосподарських товаровиробників,
європейська, перш за все, спрямована на спрощення податкових процедур та нівелювання
негативного впливу на діяльність економічних суб’єктів. Натомість, у країнах пострадянського
простору наявна досить велика різноманітність варіантів справляння ПДВ: від режиму акумуляції сум
податку у розпорядженні товаровиробників (Білорусь) до включення податку до складу комплексного
сільськогосподарського податку (Росія).
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Анотація
Здійснено наукову оцінку податкових пільг в системі податкового регулювання розвитку
агропромислового виробництва в цілому та досліджено спрямованості пільг з ПДВ у сільському
господарстві зокрема. Встановлено, що на даному етапі ПДВ у даній галузі виробництва
функціонує переважно у вигляді спецрежимів його справляння, однак це не призводить до
економічних деформацій, а забезпечує особливий спосіб розподілу сум державної підтримки між
сільгосптоваровиробниками.
Ключові слова: податкові пільги, податковий механізм, підтримка сільськогосподарських
товаровиробників, ПДВ, спеціальні режими.
Аннотация
Осуществлена научная оценка налоговых льгот в системе налоговой регуляции развития
агропромышленного производства в целом и исследовано направленности льгот из НДС в
сельском хозяйстве в частности. Установлено, что на данном этапе НДС в данной отрасли
производства функционирует преимущественно в виде спецрежимов его производства, однако
это не приводит к экономическим деформациям, а обеспечивает особенный способ распределения
сумм государственной поддержки между сельхозтоваропроизводителями.
Ключевые
слова:
налоговые
льготы,
налоговый
механизм,
поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей, НДС, специальные режимы.
Annotation
The scientific estimation of tax deductions is carried out in the system of the tax adjusting of
development of agroindustrial production on the whole and it is investigational to the orientation of privileges
from VAT in rural гоcподарстві in particular. It is set that on this stage of VAT in this industry of production
functions mainly as спецрежимів of his production, however it results in economic deformations, but
provides the special method of distribution of sums of state support between agricultural producers.
Key words: tax deductions, tax mechanism, support of agricultural commodity producers, VAT,
dedicaded modes.
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ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА
БЮДЖЕТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Постановка проблеми. Ефективне функціонування та майбутній розвиток економіки регіону у
значній мірі залежить від його стану та здатності самостійно фінансувати свою діяльність. Центральне
місце у системі фінансового забезпечення займає рівень розвитку бюджетної системи регіону. Від
бюджетних можливостей регіону залежить повнота і ефективність використання природноекономічних і соціально-історичних умов, що являє собою найважливіший фактор росту ВВП країни.
Крім того, високих рівень бюджетних можливостей є необхідною умовою покращення рівня і якості
життя в кожному регіоні, створення нормальних умов для населення, включаючи слаборозвинуті в
економічній сфері регіони.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розширення бюджетних можливостей
регіонів в останній час займалося ряд науковців, зокрема, особливий науковий вклад внесли такі
вчені, як: Демків О.І., Каламбет С.В. [4], Опихана Н.Є. [10], Мірчев О.В. [8], Панасенко В.М. та ін. Разом
з тим, в їх працях ведеться дослідження наявних фінансових ресурсів регіону і мало приділяється
уваги потенційно можливим фінансовим ресурсам.
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Постановка завдання. Метою статті є розкриття теоретичних підходів до сутності поняття
«податковий потенціал» та визначення його впливу на рівень бюджетних можливостей Полтавського
регіону через прикладний підхід.
Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетні можливості Полтавської області
пропонуємо розглядати з точки зору податкових, неподаткових платежів та прихованих надходжень до
місцевих бюджетів, тобто як сукупність податкового і неподаткового потенціалів регіону. В економічній
літературі термін «податковий потенціал» часто замінюється поняттям «бюджетний потенціал» [3; 4].
На нашу думку, трактування поняття податкового і бюджетного потенціалу відрізняються, зокрема, з
точки зору впливу кожного на формування бюджетних надходжень. Вважаємо, що податковий
потенціал є основою для формування податкових надходжень, в той час як бюджетний включає як
податкову базу, так і базу для нарахування неподаткових доходів місцевих бюджетів [4].
У широкому розумінні «податковий потенціал» – це сукупний обсяг оподаткованих ресурсів
території. У більш вужчому, практичному значенні, податковий потенціал – це максимально можлива
сума податків і зборів, обчислених в умовах чинного законодавства [10]. Визначення «податкового
потенціалу» різними авторами приведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Теоретичні підходи до визначення поняття «податковий потенціал»
Автор/джерело

Визначення

Гапонюк М.А., Яцюта
В.П., Буряченко А.Є.,
Славкова А.А. [9]

Податковий потенціал адміністративно-територіальної одиниці – загальний обсяг
податків, які мобілізуються за рахунок усіх платників на відповідній території. Показник,
який визначає податкові можливості території. Податковий потенціал є однією зі
складових фінансового потенціалу території.
Податковий потенціал – реальний національний дохід, зменшений на суму витрат, що
забезпечують відтворення на інвестиційні потреби.
Податковий потенціал – сума податків, яку можна зібрати, не позбавляючи
господарюючих суб’єктів стимулів для подальшого розвитку.
Податковий потенціал-категорія бюджетної системи: сукупність відносин, що втілюють
сутнісні та кількісно-якісні перетворення стану економічної системи, а також державновладні впливи з приводу формування бюджетних доходів і міжбюджетної взаємодії в
усіх ланках та на всіх рівнях бюджетної системи через зміни структури й
адміністрування податків з метою реалізації функцій держави і забезпечення
економічного зростання.
Податковий потенціал являє собою максимально можливу суму податків і зборів,
обчислених в умовах чинного законодавства.

Каламбет С. [4]
Меламед М. [7]
Мірчев О.В. [8]

Опихана Н.Є. [10]

На нашу думку, податковий потенціал бюджетних можливостей регіону – це сукупність коштів,
які надійшли від фізичних і юридичних осіб, які є платниками податків, і тих коштів, які з певних причин
не були стягнені і є реальними можливостями регіону з нарощення бюджетних ресурсів завдяки
ефективній організації.
Відмітимо, що податковий потенціал регіону характеризується забезпеченістю податковими
базами для нарахування того або іншого податку, зокрема, величиною доходів, отриманих усіма
зареєстрованими суб‘єктами господарювання; вартістю, доданою у процесі виробництва; вартістю
майна; наявністю тих чи інших природних ресурсів. При цьому податкову базу можна розглядати в
двох аспектах. По-перше, як фактично сформовану податкову базу, яка являє собою сукупність баз
податків з платників, зареєстрованих на території даного регіону. По-друге, як потенційно можливу
податкову базу регіону в умовах оптимального використання природних, виробничих та інших
факторів і ресурсів. Тобто, в другому аспекті простежуємо окремі джерела податкового потенціалу.
В цілому, формування податкової бази регіону, основою якого є об’єктивне визначення
податкового потенціалу регіону, на нашу думку, не може вдало прогнозуватися і розвиватися за
єдиним сценарієм. Даний процес, вважаємо, є унікальним для кожного регіону, оскільки має
враховувати економіко-соціальні особливості території.
Розглядаючи податковий потенціал в якості основи формування податкових надходжень,
пропонуємо враховувати потенціал кожного окремого податку та особливості його стягнення в даному
регіоні. Однак, податковий потенціал – це показник, що вказує на отримання можливого доходу в
перспективі, він не відображає реального стану економіки. Критерій податкового потенціалу є
необхідним при формуванні міжбюджетних відносин в умовах, коли місцеві органи влади, маючи
відносний рівень автономії у визначенні податкових доходів, не враховують податкових можливостей
регіону.
Розв’язання найважливіших завдань із забезпечення росту податкових надходжень потребує
розробки науково-методологічного підходу до кількісної оцінки податкового потенціалу регіону. Так, як
податковий потенціал визначає майбутні податкові надходження, тому з допомогою його оцінки, на
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нашу думку, можуть бути вирішені такі проблеми, як планування доходів бюджетів і прогнозування
фінансового становища регіону.
На думку колективу авторів, одиницею виміру податкового потенціалу, яка використовується в
практиці бюджетного регулювання, є податкові збори на душу населення, або податковий потенціал
на душу населення [9]. У практиці розвинутих зарубіжних країн показник податкового потенціалу
розраховується по-іншому. В умовах існування розмежованих податкових систем центрального уряду і
органів місцевого самоврядування, як стверджують науковці, розраховується показник податкового
потенціалу територіального колективу. Він відображає сукупні податкові надходження до бюджету
відповідного органу місцевого самоврядування.
Експертною комісією США з міжбюджетних відносин розроблена репрезентативна податкова
система (РПС). Її сутність, як мірила податкового потенціалу, полягає у розрахунку суми бюджетних
платежів, що мають бути зібрані в регіоні за умов середнього рівня податкових зусиль і однакового
складу податків і ставок оподаткування в усіх регіонах (у США уряди штатів можуть самі визначати
склад і структуру місцевих податків, а також ставки, за якими вони стягуються). Для застосування
цього методу користуються даними про фактично зібрані податки і збори, про їх податкові бази, що
сприяє обчисленню обсягу надходжень з регіону. Саме ця величина і приймається за одиницю виміру
податкового потенціалу регіону [10].
Каламбет С.В., при розрахунку податкового потенціалу, пропонує використовувати такі
параметри як: прибуток, заробітна плата, процент, рента, постійній та змінний капітал [4]. Можна
стверджувати, що даний коефіцієнт податкового потенціалу в більшій мірі характеризує використання
капіталу, а не максимально можливу величину податкових надходжень до бюджету.
Так, Опихана Н.Є. вважає, що для визначення податкового потенціалу необхідно:

- розрахувати власне податковий потенціал (тобто, ту частину сукупних фінансових ресурсів, що
можуть розглядатися як потенційні податкові ресурси);
- обґрунтувати гранично допустиме податкове навантаження (норми оподаткування) для
окремого регіону [10].
Взагалі, розрахунок податкового потенціалу може бути здійснений на основі показника валового
регіонального продукту; рівня сукупних оподаткованих ресурсів регіону; репрезентативної податкової
системи; поєднання методу репрезентативної податкової системи з використанням регресійного
аналізу.
Проаналізувавши різні методи, дійшли висновку, що для аналізу податкової бази і оцінки їх
податкового потенціалу повинна використовуватися система показників, яка аналізує тенденції
розвитку макроекономічної ситуації в регіоні, а також вплив галузевих і регіональних факторів на
структуру фінансових потоків, що в кінцевому результаті впливає на перспективу розвитку податкової
бази. При цьому представити податкову базу в якості реального економічного показника, вважаємо,
неможливо, так як об’єкти оподаткування мають різні характеристики. Саме тому, реальний зміст і
статистично можливе вираження має показник податкового потенціалу, який, як зазначалося раніше,
являє собою максимально можливу суму нарахування податків і зборів в умовах діючого податкового
законодавства.
Взявши за основу податковий потенціал як основну складову бюджетних можливостей
Полтавської області, пропонуємо розглянути такі можливості за допомогою даних Головного
управління статистики Полтавської області. Розглядаючи рівень бюджетних можливостей, доцільно, на
нашу думку, використати показник, який визначається співвідношенням між розрахунковими доходами
на одного мешканця, які можуть бути отримані, виходячи з рівня розвитку і структури економіки
регіону. Крім того, слід враховувати вплив соціально-економічних, географічних, кліматичних та інших
об’єктивних факторів і умов, які впливають на вартість послуг у розрахунку на одного жителя (табл. 2).
Розрахунок вищезазначеного коефіцієнта на прикладі Полтавської області дав змогу виявити,
що найвищий рівень результативності збирання доходів на одного мешканця до загального фонду
спостерігається у Миргородському районі. Так, у розрахунку на мешканця району до бюджету
надходить 2461,73 грн. По спеціальному фонду найвищий показник спостерігається в м.
Комсомольськ – 660,77 грн. Дані факти свідчать про ефективне управління бюджетним потенціалом
окремими районами. Найнижчі значення даних показників спостерігаються у м. Миргород – 1466,36
грн. і у Семенівському районі – 80,79 грн. відповідно по загальному і спеціальному фондах. Звертаємо
увагу на те, що низький рівень бюджетної результативності регіону є свідченням неправильного
використання бюджетного потенціалу та низького рівня ефективності збирання доходів бюджету,
оскільки, за даними Головного фінансового управління облдержадміністрації Полтавської області
(рис. 1), Семенівський район належить до районів з найвищим рівнем виконання затверджених
показників доходів загального фонду.
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Таблиця 2
Рівень бюджетних можливостей адміністративно-територіальних одиниць Полтавської
області [2]

Назва міст та районів

загальний
фонд

спеціальний
фонд

чисельність
населення
294

Коефіцієнт бюджетної
результативності, грн.
загального
спеціального
фонду
фонду
1856,72
435,61

1

м. Полтава

545 876,0

128 069,3

2

м. Комсомольськ

120 754,6

36 143,9

54,7

2207,58

660,77

3

м. Кременчук

426 776,2

75 984,5

227,1

1879,24

334,59

4

м.Лубни

90 983,0

18 245,8

48,3

1883,71

377,76

5

м.Миргород

58 507,8

12 734,4

39,9

1466,36

319,16

6

В-Багачанський

53 093,3

5 205,9

26,9

1973,73

193,53

7

Гадяцький

106 836,8

18 928,0

57,1

1871,05

331,49

8

Глобинський

98 233,9

9 494,9

49,6

1980,52

191,43

9

Гребінківський

51 237,7

4 923,8

23,8

2152,84

206,88

10

Диканьський

43 772,8

5 820,2

20

2188,64

291,01

11

Зіньківський

75 051,4

9 577,7

37,3

2012,10

256,78

12

Карлівський

72 251,5

5 990,9

37,2

1942,24

161,05

13

Кобеляцький

90 119,1

5 836,2

46,3

1946,42

126,05

14

Козельщинський

43 527,2

3 809,6

21,3

2043,53

178,86

15

Котелевський

42 499,0

4 947,3

20,3

2093,55

243,71

16

Кременчуцький

71 952,9

8 909,9

42,1

1709,09

211,64

17

Лохвицький

93 161,5

12 332,8

46,3

2012,13

266,37

18

Лубенський

60 975,7

7 649,7

34,9

1747,16

219,19

19

Машівський

46 877,9

3 925,5

20,7

2264,63

189,64

20

Миргородський

86 406,6

9 377,5

35,1

2461,73

267,17

21

Новосанжарський

77 329,8

11 682,0

36,6

2112,84

319,18

22

Оржицький

57 362,4

5 220,2

25,9

2214,76

201,55

23

Пирятинський

68 688,9

11 052,7

33,6

2044,31

328,95

24

Полтавський

106 077,8

18 032,5

67,1

1580,89

268,74

25

Решетилівський

63 399,0

5 898,2

27,4

2313,83

215,26

26

Семенівський

58 514,2

2 253,8

27,9

2097,28

80,78

27

Хорольський

70 723,2

6 193,3

37,3

1896,06

166,04

28

Чорнухинський

30 069,1

2 922,3

12,9

2330,94

226,53

29

Чутівський

47 685,8

5 495,2

24,4

1954,34

225,21

30

Шишацький
45 642,3
4 367,2
21,7
2103,33
201,25
Примітка. Розраховано автором на основі даних Головного управління статистики Полтавської області

Разом з тим слід зазначити, що особливий вплив на бюджетні можливості регіону мають ті
доходи, які залишаються у розпорядженні місцевих органів влади, тобто ті, які не враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів – другий кошик [1, с. 69]. Вагомий вплив дана група доходів
має тому, що використовується не на виконання делегованих повноважень місцевими органами
влади, а для соціально-економічного розвитку регіону, і, відповідно, для підвищення бюджетних
можливостей. При цьому аналіз власних доходів бюджету Полтавської області свідчить, що
неподаткові надходження є досить незначним джерелом поповнення (табл. 3).
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Рис. 1. Райони Полтавської області з найвищим рівнем виконання
затверджених показників доходів загального фонду у 2009 році [11]
Таблиця 3
Структура власних доходів бюджету Полтавської області за 2009 рік

1 392 782,5

Питома вага в
загальному
обсязі
надходжень, %
75,8

11 046,8

0,6

1 091,5

0,1

Збір за спеціальне водокористування місцевого значення
Платежі за користування надрами місцевого значення
Плата за землю
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

2,4
8 122,2
244 422,9
18 604,6

0,0
0,4
13,3
1,0

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
Місцеві податки і збори
Фіксований сільськогосподарський податок

10 375,8
20 800,6
8 657,0

0,6
1,1
0,5

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва

54 339,5

3,0

190,6

0,0

8 211,3

0,5

467,2

0,0

26 161,6

1,4

13 553,1
237,4
17 805,6
1 836 872,6

0,7
0,0
1,0
100,0

Фактичні
надходження

Найменування податків
Податок з доходів фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної
власності
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення
та користування земельними ділянками лісового фонду

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які
належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є
частка комунальної власності), що вилучається до бюджету
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних
бюджетних коштів
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного
майна
Держмито
Надходження від продажу основного капіталу
Інші
Разом

Так, найбільшу частку у неподаткових надходженнях займає плата за оренду цілісних майнових
комплексів та іншого державного майна, але у загальній величині власних доходів бюджету вона
становить лише 1,4%. В той же час, підкреслимо, що основним джерелом наповнення власних доходів
бюджету Полтавської області є податкові надходження, зокрема, податок з доходів фізичних осіб.
Саме тому при розгляді бюджетних можливостей регіонів важливу роль має дослідження податкового
потенціалу.
Висновки з проведеного дослідження. Теоретично величина податкового потенціалу регіону
повинна бути тотожною величині запланованих на рік податкових надходжень до місцевого бюджету.
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Така умова виконується в тому випадку, якщо розрахунки надходжень за кожним податком здійснені з
врахуванням можливостей та особливостей регіону. Практика свідчить, що зазвичай планові
показники є вищими, влада намагається отримати максимально можливу величину податків, нехтуючи
зниженням стимулів платників податків до сплати. Крім того, в Україні існує практика зібрання
максимальної кількості податкових надходжень з розвинутих регіонів, в той час коли дотаційні регіони
не мають стимулів до підвищення рівня виконання плану за податковими доходами, оскільки в будьякому випадку отримають дотації з державного бюджету.
Таким чином, податковий потенціал повинен стати основою для формування податкових
надходжень на наступний рік.
На перспективу необхідно продовжити дослідження, направлені на вивчення процесу
формування податкового потенціалу, як одного із найважливіших складових бюджетних можливостей
регіону.
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Анотація
У статті розглянуті теоретичні підходи до розкриття сутності поняття “податковий
потенціал”, досліджено питання оцінки податкового потенціалу, а також запропоновано науковометодичний підхід щодо визначення впливу податкового потенціалу на бюджетні можливості
Полтавської області.
Ключові слова: податки, податковий потенціал, бюджетні можливості, регіон, коефіцієнт
бюджетної результативності.
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические подходы к раскрытию сущности понятия
"налоговый потенциал", исследованы теоретические подходы к определению налогового
потенциала, а также предложен научно-методический подход относительно определено влияние
налогового потенциала на бюджетные возможности Полтавской области с использованием
прикладного подхода.
Ключевые слова: налоги, налоговый потенциал, бюджетные возможности, регион,
коэффициент бюджетной результативности.
Annotation
The article deals with theoretical approaches to elucidate the essence of the concept of "tax c
potential", theoretical approaches to determination of tax potential and suggested the scientific and
methodical approach to determined the impact of tax potential on budgetary possibilities of Poltava region
with applied approach.
Key words: tax, tax potential, budgetary capabilities, the region, the rate of budget performance.
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ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ ГРУПОВОГО СТРАХУВАННЯ
ЖИТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)
Постановка проблеми. Груповому (колективному) страхуванню життя, яке ми визначаємо, як
метод охоплення страховим покриттям групи осіб на основі одного договору, вже 100 років. Перший
контракт групового страхування життя був укладений страховиком Equitable Life Insurance Company
щодо страхування співробітників компанії Montgomery Ward в 1911 році, а в наступному році страхове
покриття було розширене з допомогою іншого страховика - London Guarantee and Accident Company на страхування втрати доходу у зв'язку з інвалідністю [2, 2]. Від тоді концепція групового страхування
розвивалась непропорційно по відношенню до пропонованого страхового покриття і можливості
формування груп клієнтів. Ідею колективного договору було розширено на страхування пов’язане із
інвалідністю, нещасними випадками та проблемами із здоров'ям. Клієнти страхових компаній
отримали переваги від укладання групових договорів страхування життя: значні страхові виплати
після смерті із невеликим розміром страхових внесків, максимальне спрощення ведення договору та
мінімізацію витрат на нього, через залучення працедавця до поширення та реалізації страхового
захисту. На основі аналогічних принципів, розвивається також пенсійне страхування, хоча великий
вплив у цій області в першу чергу мав дозвіл на зарахування страхової премії, що виплачуються
роботодавцем на ведення справи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження теоретикометодологічних засад страхування в цілому та страхування життя зокрема внесли вітчизняні і також
російські вчені: В. Д. Базилевич, С. О. Булгакова, Н. М. Внукова, О. О. Гаманкова, О. М. Залєтов,
М. С. Клапків, М. В. Мних, М. С. Осадець, Т. А. Ротова, Р. Чомбік, Я. П. Шумелда, О. А. Шахов, Р. Т.
Юлдашев та інші. Деяким аспектам розвитку страхування на різних етапах розвитку суспільства
присвячені розробки таких відомих західних економістів як Дж. Гелбрейт, К. Маркс, Пітер С. Роуз,
П. Самуельсон та ряду інших провідних вчених. Польські вчені - Б. Гадиняк, Є. Ковальскі, Т. Санговскі,
Є. Хандшке, в загальному вигляді розглядали страховий ринок як традиційно, так і пропонуючи нові
судження та концепції у цій галузі.
Постановка завдання. Метою даної статті є привернути увагу до проблематики розвитку
групового страхування життя, адже основна увага науковців та практиків приділялась дослідженню
теоретичних основ загального страхування в той час, як ціла низка питань у сфері страхування життя
на теперішній час висвітлена недостатньо і потребує поглибленого дослідження. Так, неналежною
мірою розкриті особливості економічної сутності страхування життя та ризиків, які воно покриває,
додаткового вивчення потребують фактори, що впливають на розвиток ринку страхування життя.
Виклад основного матеріалу дослідження. У розвинутих країнах групове страхування життя
є досить затребуваним видом страхування, який приносить гарантії та стабільність в життя
страхувальника. В України страхові компанії теж практикують страхування життя, та навіть групове
страхування життя, проте його роль та значення поки що є слабкою і потребує розвитку і
удосконалення, як з боку страхових компаній, так і держави, тому актуальним є розгляд усієї еволюції
цього виду страхування на прикладі сусідніх держав. На території, наприклад, Польщі групове
страхування життя було започатковано через польську страхову компанію - Towarzystwo Wzajemnych
Ubezpieczeń. У 1877 році вона запропонувала страхування життя з додатковими можливостями
групового страхування, у яке застраховані приймаються без медичної довідки.
Після Другої світової війни система страхування життя Східної Європи вимагала розвитку нових
видів страхування, які б відповідали очікуванням, і насамперед фінансовим можливостям населення.
Особиста економічна безпека розглядалася як частина обов'язків держави, при чому вона мала
істотною мірою забезпечуватись через соціальний захист населення. Зміни у формулі функціонування
страхового ринку призвели до його монополізації, у тому числі в галузі страхування життя, а, отже,
виникла можливість реалізувати завдання, поставлені державою [8].
У післявоєнний період у асортименті пропонованих фінансових продуктів спостерігався пошук
альтернативи так званим страховим касам. За таких історичних умов розпочато пошук рішення, яке б
при мінімально можливих внесках - низькому навантаженні на клієнта, гарантувало б максимально
високу страхову виплату в разі смерті застрахованого. З іншого боку, максимізація спрощення
процедури та суттєве сприяння з боку працедавця викликало швидке поширення цього виду
страхування. Внаслідок вжитих заходів, було запроваджене особове та колективне страхування життя
без лікарського огляду, а в 1951 році запроваджене, так зване, спрощене групове страхування на
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випадок смерті. Колективне страхування було адресоване співробітникам, які перебувають в трудових
відносинах або на службі, та на момент приєднання до страхування не досягли 65 літнього віку.
Страхова сума була однаковою для всіх застрахованих для даного працедавця. Зважаючи на
обмеження щодо участі лише в одному договорі колективного страхування, працівник що міняв роботу
міг скористатись із страхового захисту уже в нового роботодавця [6].
Подальший розвиток групового страхування визначався потребою в захисті тих соціальних
явищ, які не були належним чином охоплені системою соціального страхування. Середній розмір
допомоги з Фонду соціального страхування у разі смерті не перевищував заробітку працівника за
останні три тижні, у той час як фактичні витрати, пов'язані із похованням знаходилися на набагато
вищому рівні. Проблему не розв'язували кошти, що надавались професійними спілками у зв'язку зі
смертю працівника, чоловіка (дружини) або дітей. Тільки сумарно допомога по соціальному
забезпеченню, від профспілок і групове страхування, що реалізувалось Державною страховою
компанією, дозволяли працівнику подолати фінансові труднощі, викликані смертю в родині. У
результаті поруч з груповим страхуванням, що охоплювало найближчих членів сім'ї, покриття
розширилось на інших родичів. Сімейне страхування, розвивалось дуже динамічно на базі
колективного страхування. У період 1955-1962 роках число людей, охоплених сімейним страхуванням,
лише у Польщі, збільшилася більш ніж утричі (з 1,4 млн. до майже 4,5 млн. осіб). У той же час,
кількість безпосередньо застрахованих осіб по колективному страхуванні була скорочена з 159 тисяч.
до 29 тисяч. Водночас тимчасовий характер страхування було змінено на по-життєве для окремого
працівника, що продовжувалось навіть після припинення трудових відносин [7].
В 1958 році у Польщі запропоновані нові умови групового (сімейного) страхування (варіанти A,
B, C) що охоплювали охороною батьків та тестів (свекрів), як тих які проживають і тих що не
проживають разом із застрахованою особою. У 70-х роках ХХ-ст. розмір страхового покриття, на
додаток до виплат в разі смерті був доповнений: 10% виплатою від страхової суми в разі народження
дитини у застрахованого; виплатою одноразової допомоги в розмірі 40% від страхової суми для
кожної дитини у разі смерті головного застрахованого. Ці заходи мали заохотити до участі у
страхуванні молодих спеціалістів. У той же час запроваджено групове страхування від нещасних
випадків у народному господарстві, та розширено перелік випадків, що підпадали під страховий
захист. Динамічний розвиток вищезгаданого страхування привів до стану майже повного охоплення
працівників у народному господарстві, так і в цілому суспільстві. У 1980 році з майже 12 млн. зайнятих
у народному господарстві, в груповому страхуванні життя приймало участь 11,6 млн. осіб та майже 3
мільйони осіб - навіть після зміни роботи продовжували це страхування. Крім того, позитивна динаміка
спостерігалась у груповому страхуванні від нещасного випадку. Із запровадженого з 1972 року
страхування від нещасних випадків співробітників народного господарства за рахунок працівника, з
якого в 1973 році, користало близько 3 мільйонів осіб, а вже в 1983 році у цьому страхуванні брали
участь 9,2 млн. працівників [4].
Зміна юридичних норм в 1990 році дозволила діяльність іншим страховим компаніям, у тому
числі з досвідом роботи на зарубіжних ринках. Колишній монополіст, за рахунок створення PZU SA
Zycie, продовжив свою роботу на основі традиційного групового страхування. До цього часу зміни
носили косметичний характер (підвищення розміру допомоги залежно від страхової суми), та врештірешт еволюціювало до нового виду страхування персоналу типу "P". Наступний поступ мав місце у
страхових виплатах, новий діапазон опкриття став визначальним у формуванні пропозиції групового
страхування життя для інших страхових компаній.
Таблиця 1
Покриття в груповому страхуванні життя працівників типу „P” в PZU Życie SA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ризик
Смерть застрахованого
Смерть застрахованого через НВ
Постійна інвалідність через НВ
Тривала втрата працездатності через НВ
Смерть чоловіка (дружини)
Смерть дитини
Смерть батьків
Смерть тестів (сватів)
Народження дитини
Смерть батьків дитини
Додаткова пенсія

Виплата як % страхової суми
100%
100%
400%
4% СС за 1% каліцтва
100%
30%
20%
20%
10%
40%
ні

Джерело: власні дослідження, заснованого на загальних умовах колективного групового
страхування типу "Р", PZU Życie SA
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У сфері колективного страхування першою почала діяльність страхова компанія Westa Life.
Однак умови цього страховика практично ідентичні типу "P". Наступні роки характеризуються
спробами перенесення через страховиків із іноземним капіталом рішень притаманних для їх
внутрішніх ринків на польській страховий ринок. З одного боку, Commercial Union спостерігаючи
зростання загального інтересу до індивідуального універсального страхування, реалізує групове
страхування з інвестиційною складовою, в якому кожен учасник має свій власний договір (форма
групи, проте, сприяє зниженню експлуатаційних та аквізиційних витрат). З іншого боку Amplico Life
намагається запропонувати змішану форму страхування життя, в договорі якого викладено положення
про можливість отримання страхової суми після досягнення певного віку. Тим не менше, в цих
продуктах була відкинута реалізація ризиків сім'ї, які пропонувало PZU Życie. [6].
У наступні роки страховики збільшили свої інтереси в груповому страхуванні. Залежно від
прийнятої стратегії пропонували аналогічне страхове покриття, до PZU Życie тип „P” чи конструювали
власний продукт з невеликим діапазоном охоплених ризиків, але із інвестиційною складовою.
Прикладом імітації фінансових послуг прпонованих PZU Życie SA в цьому стосунку може бути ATU Life
S.A., відома пізніше як Gerling Polska Ubezpieczenia na Życie S.A. Ця компанія зі страхування життя
виходячи на польський ринок, побудувала свій страховий продукт із страхового покриття ризиків,
характерних для інших європейських ринків, і, отже, позбавлений сімейних виплат (наприклад, смерть
у разі смерті батьків, родичів). Але тиск потенційних клієнтів, зацікавлених у широкому охопленню
опцією сім'ї привели до змін у страховому покритті.
Групове страхування життя із інвестиційною складовою почало з'являтися в Польщі в 1995-1996
роках. Цей вид страхування складається з двох окремих частин: групового страхування у разі смерті
або іншого випадку (захисна частина) та індивідуального ощадно-інвестиційного рахунку на кожного
працівника (частина інвестиційна). Друга частина на початковому періоді розвитку цього ринку
базувалась на інвестиційних фондах, що управлялись страховими компаніями. Ці фонди могли бути
під управлінням тієї ж компанії (кошти керовані Commercial Union чи „Pogoda Jesień” з PZU Życie SA)
або зовнішнє управління інвестиційними компаніями (наприклад, фонди під управлінням Credit Suisse
в пропозиції Gerling Polska Ubezpieczenia na Życie) [5].
Еволюція групового страхування помітна в першу чергу на захисній частині страхування,
найбільш важливі елементи якої продемонстровані на рисунку 1.
Групове страхування життя

Право на участь у страхуванні

Страховий сертифікат

Період дії страхового захисту

Виключення із страхового захисту

Наявність співзастрахованих

Термін страхування

Розмір страхових платежів

Час і спосіб сплати платежів

Зміна умов страхування

Отримання прибутку

Подовження дії договору

Не страхові додатки

Рис.1 Загальні елементи групового страхування життя Джерело: власне опрацювання
Кожен з елементів, належить до захисної частини може бути високо лібералізований.
Прикладом може бути дефініція визначення застрахованого. В умовах групового страхування типу "Р"
початку 90-х років ХХ- ст. встановлено, що застрахований працівник може приступити до страхування
за договором найму, по заяві, будучи обраним, призначеним, або на основі колективного трудового
договору. Визначення страхування, що містяться в Commercial Union TU na Życie S.A визначає, що
учасник особа, на користь якої був укладений договір страхування (застраховані особи).
Висновки з даного дослідження. Отже, еволюція групового страхування життя дала
можливість розширити список осіб, які підпадають під договір страхування на співзастрахованих. На
думку багатьох експертів, розширення визначення співзастрахованих та переліку ризиків – це
подальший напрямок розвитку групового страхування життя.
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Доповнення соціальних виплат через виплати по страхуванню життя було слушною ціллю
колективного страхування життя. В результаті еволюції групового страхування життя, створюються
нові сфери захисту в колективному страхування від: інвалідності, хвороб, медичних операції,
госпіталізації і покриття витрат на лікування та реабілітацію. Водночас, низький попит на дорогі
родинні опції (смерть батьків, тестів/свекрів, або народження дитини) і бюджетні обмеження
потенційних учасників, не дозволяють, наразі, їх масовому розповсюдженню в Україні.
В залежності від конкретних умов, наявних у тій чи іншій країні, запровадження та розвиток
програм групового страхування повинно призвести до підвищення рівня офіційної заробітної плати та
виведення частини коштів із тіні. Оскільки система пільг, особливо по груповому страхуванні життя
передбачає чітку прив'язку до офіційної заробітної плати кожного працівника. Водночас, якщо група
потенційних учасників угоди колективного страхування виконує більшість формальних вимог,
встановлених страхувальником – виникає можливість формувати будь-яке страхове покриття та
включаючи різноманітних співзастрахованих осіб.
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Анотація
В статті розглядається 100-річний досвід еволюції групового страхування життя,
протягом якого здійснювалося розширення дії договору на родичів застрахованого та формування
об'ємнішого страхового покриття. Висвітлено процес появи іноземних страхових компаній на
ринку, які привели до створення продукту страхування життя з інвестиційною складовою.
Розкрито тип фінансових послуг, в яких об'єднана захисна функція страхування із інвестиційною
складовою.
Ключові слова: страхування життя, страховий ринок, страхові компанії, страховий захист,
соціальне забезпечення.
Аннотация
В статье рассматривается 100-летний опыт эволюции группового страхования жизни, в
течение которого осуществлялось расширение действия договора на родственников
застрахованного и формирования объемного страхового покрытия. Освещен процесс появления
иностранных страховых компаний на рынке, которые привели к созданию продукта страхования
жизни с инвестиционной составляющей. Раскрыто тип финансовых услуг, в которых
объединенная защитная функция страхования с инвестиционной составляющей.
Ключевые слова: страхование жизни, страховой рынок, страховые компании, страховая
защита, социальное обеспечение.
Annotation
The article examined 100 years of experience in the evolution of group life insurance during which the
contract extension was carried out on relatives of the insured and the formation volume becomes larger
coverage. It covers the process of the emergence of foreign insurance companies in the market, which led to
the creation of life insurance products with an investment component. Reveals the type of financial services
in which the combined defensive function of insurance with an investment component.
Key words: insurance life, insurance market, insurance company, insurance defence, social security.

307

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

УДК 338

Мироненко М.Ю.,
к.е.н., докторант НАДУ при Президентові України,
Сімонова І.В.
ВТЕІ КНТЕУ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОРТФЕЛЯ
Постановка проблеми. Під інвестиційним портфелем розуміється сукупність фінансових
активів, призначена для здійснення інвестиційної діяльності відповідно до розробленої інвестиційної
стратегії підприємства і виступає як цілісний об'єкт управління. Тому, основною метою формування
інвестиційного портфеля є забезпечення реалізації розробленої інвестиційної політики підприємства
шляхом підбору найбільш ефективних і надійних інвестиційних вкладень, якими можуть бути
інструменти фінансового ринку, нерухомість, депозити тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в економічну теорію з питань
інвестиційної політики та ефективності капітальних вкладень зробили українські вчені:
В.Александрова, Ю. Бажал, О. Власюк, В. Геєць [2], Б. Губський, О. Климов, Д. Лук’яненко [3],
О. Мертенс [4], Ю. Пахомов, А. Пересада [6], О. Рогач, Є. Савел’єв, В. Юрчишин [7] та інші. Проте,
незважаючи на численні наукові розробки, проблема залучення інвестицій не отримала вичерпного
розв’язання ні у нашій країні, ні за кордоном, а тому й надалі залишається актуальною для подальших
досліджень.
Завдання статті. Метою статті є дослідження проблеми формування інвестиційного
портфеля в умовах становлення ринкового середовища.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до обраної інвестиційної політики і особливостей
здійснення інвестиційної діяльності, підприємством визначаються ті чи інші цілі інвестування:
- максимізація зростання капіталу;
- максимізація зростання доходу;
- мінімізація інвестиційних ризиків;
- забезпечення ліквідності інвестиційного портфеля.
Врахування пріоритетних цілей при формуванні інвестиційного портфеля полягає в основі
визначення відповідних нормативних показників, які слугують критерієм при виборі вкладень для
інвестиційного портфеля та його оцінкою.
Інвестиційний портфель підприємства формується на підставі наступних принципів:
- забезпечення реалізації інвестиційної стратегії;
- забезпечення відповідності портфеля інвестиційних ресурсів;
- оптимізація співвідношення дохідності та ризику;
- забезпечення керованості портфелем.
Основним завданням портфельного інвестування є поліпшення умов інвестування шляхом
надання сукупності фінансових активів таких інвестиційних характеристик, які були б недосяжні з
позиції окремо взятої інвестиції і можливі тільки при їх комбінації.
Сучасна теорія портфеля була сформульована Гаррі Марковітца в роботі, опублікованій ним в
1952 році. Ця теорія стверджує, що максимальний дохід від портфеля не повинен бути основою для
прийняття рішення за елементами ризику. Для зведення ризику до мінімуму портфель потрібно
диверсифікувати [1, с. 112].
Диверсифікація за Г. Марковітца являє собою поєднання цінних паперів, що мають негативну
кореляцію для того, щоб скоротити ризик, не скорочуючи очікуваного доходу. Чим менше кореляція
між цінними паперами, тим менше ступінь ризику по портфелю.
Г. Марковітца сформулював такі основні положення сучасної теорії портфеля:
1. Співвідношення ризику і доходу, прийнятне для інвестора – основа ухвалення рішення по
формуванню портфеля.
2. Для зниження ризику по портфелю необхідно розподілити кошти між інвестиціями, що мають
мінімальну кореляцію.
3. Загальна сума ризиків за кожному цінному паперу портфеля не дорівнює ризику по
портфелю в цілому.
4. Зменшення ризику за рахунок диверсифікації портфеля означає зниження прибутковості
портфеля.
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Ризик неодержання очікуваного доходу від конкретної інвестиції можна розділити на два види:
ринковий і специфічний.
Ринковий ризик обумовлений економічною, психологічною та політичною ситуацією в країні, яка
впливає одночасно на всі цінні папери, тому його неможливо усунути шляхом диверсифікації
портфеля.
Специфічний ризик (діверсіфіціруемий ризик) викликається подіями, що належать лише до
компанії – емітенту, такими, як управлінські помилки, нові контракти, нові продукти, злиття, придбання
і т. п. Його можна усунути шляхом диверсифікації, тому він і називається також діверсіфіціруемим.
Підхід «згори до низу» починається з вивчення макроекономічних показників (вивчення ринкової
сили попиту і пропозиції, політичних впливів та державних потреб у фінансуванні). У результаті цього
аналізу висуваються припущення з приводу ймовірної зміни ціни на облігації і визначається потенціал
зміни ціни на акції в порівнянні з можливою прибутковістю в тій чи іншій країні, тобто вибираються
країни, у цінні папери яких інвестор хоче вкласти вільні кошти.
Після того як виявлені різні елементи ризику на рівні країн, необхідно приділити увагу аналізу
галузей всередині кожної країни. Багато галузей мають циклічний характер. Це означає, що вони
проходять через етап реорганізації (або початкову стадію); за ним слідує етап консолідації, далі йде
етап зростання споживання (або поставок), і, нарешті, стадія зрілості, на якій або настає насичення
ринку, за яким слідує спад, або вводяться нові, конкурентоспроможні продукти. Тому інвестору
необхідно визначити, на якому етапі знаходиться та чи інша галузь в даний момент, і потенціал
зростання для галузей. Крім того, у різних галузей цикли мають різну тривалість і можуть приносити
різний дохід і прибуток на одні й ті ж вкладені кошти.
Наступним етапом є аналіз компаній-емітентів. Одним з найважливіших елементів на цьому
етапі є аналіз результатів діяльності компанії в минулому, якості її керівництва, а також прогнози
майбутнього компанії. Цей рівень є відправною точкою для підходу «знизу вгору».
При виборі конкретних фінансових інструментів для інвестування використовується технічний і
фундаментальний аналізи. Останній проводиться на основі вже згаданих чинників. Фінансові
показники компанії використовуються для розрахунку різних коефіцієнтів і виходячи з їх значень,
інвестор може оцінити в цифрах майбутню прибутковість того або іншого цінного паперу. У технічному
аналізі використовується графічний і математичний підхід до аналізу зміни цін у минулому. Технічні
аналітики займаються пошуком тенденцій («трендів») і поворотних моментів у них [5, с. 75].
І хоча ці підходи діаметрально протилежні, в практиці торгівлі фундаментальний аналіз, як
правило, використовується для прийняття довгострокових інвестиційних рішень, а технічний – для
визначення часу здійснення інвестиції.
На практиці більшість керуючих портфелями використовують поєднання двох методів, а саме:
вони намагаються стратегічно правильно розподілити кошти за класами активів і також намагаються
знайти окремі активи з заниженою або завищеною ціною.
Підхід до створення портфеля формується з урахуванням потреб, цілей та вимог самого
інвестора: чи має потребу він в регулярному доході від портфеля або йому достатньо мати тільки
приріст капіталу; чи хоче інвестор приросту капіталу в короткостроковому або довгостроковому
періоді; чи хоче він мати поєднання регулярного доходу і приросту капіталу, Нарешті, інвестор
повинен визначити своє ставлення до ризику, наприклад, чи хоче він мати портфель з низькою,
середньою або високим ступенем ризику.
У будь-якому портфелі завжди є потреба, а також в деякій вільної сумі грошей на депозиті.
Саме цим переслідуються дві мети:
- якщо терміново потрібні кошти, то інвестору не знадобиться продавати придбані цінні папери;
- якщо інвестор знайде цінний папір, якій він хотів би придбати, то йому також не доведеться
продавати наявні папери.
Далі, у портфель можуть вводитися облігації. Ця частина портфеля має низький ступінь ризику,
що приносить невеликий гарантований дохід.
У більш великих портфелях може перебувати нерухомість, яка може приносити певний
постійний дохід (орендну плату), а також середньо-і довгостроковий приріст капіталу.
Наступна частина портфеля, може складатися з пайових цінних паперів (звичайних акцій).Тут
може бути ряд різних компаній з різних галузей і більш ризикових акцій, випущених для оздоровлення
компанії, і акцій нових випусків.
Похідні інструменти, як елемент хеджування, також нерідко входять в інвестиційний портфель.
У кожну з перерахованих вище груп можуть увійти не тільки національні, але і закордонні цінні
папери.
У цілому, типовий інвестиційний портфель може складатися з таких інвестицій [1]: грошові
кошти на депозиті – 5%, облігації з фіксованим доходом (включаючи конвертовані) – 20%, нерухомість
(будівлі) – 10%, акції національних компаній – 40%, акції зарубіжних компаній – 25%.
Мета розподілу коштів за класами активів – спробувати забезпечити вкладення коштів
портфеля в активи, що сприяють досягненню мети по портфелю найбільш оптимальним шляхом.

309

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Існує активне і пасивне управління інвестиційним портфелем. Цей розподіл бере свій початок з
У. Шарпа [8, c. 208] і Д. Літнера, а також з роботи Джеймса Тобіна, який зауважив, що ринковий
портфель, тобто сукупність усіх наявних у даний момент у інвестора цінних паперів, є ефективним.
Більш того, будь-яка комбінація ринкового портфеля з безризиковим активом дає знову ефективний
портфель, який має менший ризик, хоча і з меншим очікуваним доходом.
Слід пам'ятати, що свій висновок Д. Тобін зробив при ряді теоретичних припущень, які не
відповідають дійсності. Зокрема передбачалося, що ринок знаходиться в стані рівноваги, операційні і
транзакційні витрати несуттєві, інвестор має можливість отримувати і надавати позики за однією і тією
ж без ризиковою ставкою і т. д.
Тим не менш, саме припущення, що ринковий портфель є близьким до ефективного, поклало
початок пасивному управлінню портфелем. Дана стратегія означає, що інвестор при складанні
портфеля для визначення його очікуваної прибутковості орієнтується цілком на ринковий портфель і
мало зайнятий зміною складу портфеля після його утворення. Філософія пасивного менеджменту
полягає в мінімізації витрат на дослідження ринку та формування самого портфеля при наявності
досить високої гарантії одержання стабільної прибутковості.
Необхідно мати на увазі, що інвестор, який дотримується пасивної стратегії, тим не менш,
повинен періодично переглядати свій портфель. Ринок постійно змінюється, тому питома вага окремо
взятих цінних паперів у зв'язку зі зміною кон'юнктури може змінитися настільки, що відмінність
очікуваного інвестором доходу від доходу ринкового портфеля може бути досить значною.
Фактично при складанні свого портфеля інвестор орієнтується на деякий еталонний портфель
(benchmark portfolio), тобто такий, прибутковість якого є еталонною в порівнянні з прибутковістю
реального портфеля.
Основне завдання активного інвестора полягає в отриманні вищої прибутковості, ніж у
еталонного портфеля. При цьому він заздалегідь вирішує для себе, який буде його еталонний
портфель. Після цього робота інвестора оцінюється шляхом порівняння прибутковості його портфеля
з еталонним. Так як, відповідно до моделі оцінки фінансових активів САРМ (Capital Asset Pricing
Model) Шарпа – Літнера, очікувана прибутковість портфеля повністю визначається його ринковим
ризиком [3], тобто його коефіцієнтом бета, то для адекватного порівняння слід припустити, що обидва
портфеля мають однаковий коефіцієнт. Виходячи з того, що кожен цінний папір, що входить у
портфель, дає свою частку загального коефіцієнта, що дорівнює добутку її коефіцієнта бета на частку
в портфелі, то це припущення піддається перевірці.
Суперечка між прихильниками активного і пасивного управління портфелем триває по
теперішній час. Досвід показує, що в середньому активний інвестор незначно перевершує за своїми
результатами пасивного.
Сьогодні в України існують такі основні проблеми інвестування. Це, перш за все, відсутність
можливості ведення нормальних статистичних рядів за більшістю фінансових інструментів, що
призводить до неможливості застосування класичних західних методик.
Наступна проблема пов'язана з процесом математичного моделювання та управління
інвестиційними портфелями. При прогнозуванні можливої зміни вартості портфеля встають
проблеми моделювання та застосування математичного апарату, зокрема, статистичного. Проте на
даний момент адекватного математичного апарату для всіх можливих варіантів ще не розроблено. Це
зумовлено як невеликим досвідом розвитку українського фінансового ринку, так і об'єктивною
математичною складністю моделей.
Крім того, існує і проблема оптимального досягнення цілей інвестування. Для постановки задачі
формування портфеля інвестору необхідно дати чітке визначення дохідності та надійності, а також
спрогнозувати їх динаміку на найближчу перспективу.
При цьому можливі два підходи: евристичний – заснований на приблизному прогнозі динаміки
кожного виду активів та аналізі структури портфеля, і статистичний – заснований на побудові
розподілу ймовірності дохідності кожного інструмента окремо і всього портфеля в цілому.
Після опису формальних параметрів портфеля і його складових необхідно описати всі можливі
моделі формування портфеля, що зумовлені вхідними параметрами, які задаються інвестором і
консультантом.
Вирішення підприємством як інвестором цих проблем, а також врахування впливу на ринок
світової фінансової кризи, допоможе йому скласти досить надійний і прибутковий інвестиційний
портфель.
Висновки з проведеного дослідження. Створення нових технологій, видів продукції є
основною умовою здійснення ефективного виробництва, тому вибір інвестиційних проектів має велике
значення як для підприємства, що впроваджує проект, так і для економіки країни в цілому.
Отже стратегічний розвиток економіки України обумовлює необхідність активізації інвестиційних
процесів. Досягнення пріоритетів соціально-економічного розвитку та необхідних темпів економічного
зростання, повинно підкріплюватися нарощуванням інвестиційних ресурсів, послідовним збільшенням

310

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

частки капітальних вкладень в основні засоби, розширенням інвестиційних джерел та визначенням
пріоритетних напрямів їх укладення.
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Анотація
У статті
розглянуті
проблеми формування інвестиційного портфелю в умовах
становлення ринкових відносин. Зазначається, що сучасний ринковий механізм має необхідні
інструменти для забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами.
Ключові слова: інвестиційний портфель, акції, облігації, активи, управління, прибутковість.
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы формирования инвестиционного портфеля в условиях
становления рыночных отношений. Отмечается, что современный рыночный механизм имеет
необходимые инструменты для обеспечения эффективного управления финансовыми ресурсами.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, акции, облигации, активы, управление,
доходность.
Annotation
The article deals with problems of building an investment portfolio in terms of market relations. It is
reported that the current market mechanism provides a tool for effective management of financial resources.
Key words: investment brief-case, actions, bonds, assets, managements, profitability.
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ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ
Постановка проблеми. Зближення фінансового і податкового обліку завжди було одним з
першочергових завдань реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. Різноманітні підходи
до нарахування амортизації призвели до зміни пріоритетів в управлінні підприємств. Жертвуючи
економічно обґрунтованими для підприємства методами амортизації, вибір, зрештою, зупинявся на
податковому методі. Тим самим підприємства марно намагалися зблизити суму нарахованої
амортизації в фінансовому і податковому обліку, що практично не можливо із-за відмінностей в
методиках її нарахування. Ця проблема обумовлена переважанням інтересів держави над інтересами
користувачів фінансової звітності. Тому реформа податкового обліку в Україні не викликала сумнівів.
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Новий Податковий Кодекс поставив перед собою мету – максимально наблизити фінансовий та
податковий облік на підприємствах. Однак, аналіз цього кодексу показав, що окрім очевидних переваг,
він має ряд істотних недоліків, які потребують їх детального вивчення та усунення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка Податкового Кодексу призвела до
кардинальних змін. Аналіз нової методики свідчить про наявність як позитивних, так і негативних
сторін реформи, що викликало особливу увагу до цього таких науковців-дослідників як Долгопол Н.,
М. Нестеренко, В. Бабич, А. Поддерёгин, І. Назарбаєва, М. Климовська [1-5]. Аналіз літературних
джерел засвідчує про існуючі прогалини в питаннях деталізації нарахування амортизації як у
Податковому Кодексі, так і досить стисло висвітлюються визначені проблеми в наукових публікаціях,
що свідчить про необхідність здійснення подальшого детального дослідження і розгляду зазначеної
теми..
Постановка завдання. Метою даної статі є вивчення і аналіз податкової реформи в частині
нарахування амортизації необоротних активів, особливостей її практичного застосування, і
діагностика проблемних зон податкового обліку амортизації.
Виклад основного матеріалу. Перетворення в системі оподатковування супроводжується
появою нових і зміною вже старих понять. Однак дані перетворення не привели до їхньої тотожності у
фінансовому й податковому обліку. Більш того, аналіз Податкового Кодексу свідчить про грубі
порушення в термінології; сутнісні розходження у визначенні понять податкового та фінансового
обліку; термінологічну плутанину за статтями кодексу; відсутність визначення деяких важливих для
розрахунку амортизації термінів; невизначеність в методиці деяких аспектів нарахування амортизації.
Так, в Податковий Кодекс введено поняття активів, трактування яких ідентична наведеному у
Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. А саме, активи – це ресурси,
які контролюються підприємством, в результаті минулих подій, використання яких, як очікується,
призведе до надходження економічних вигід в майбутньому [6, с. 11]. Відповідність цим критеріям
дозволяє відображати матеріальні активи в балансі підприємства. Однак такий підхід не співпадає з
визначенням матеріальних активів, яке використовується в податкових цілях.
Згідно до Податкового Кодексу, матеріальні активи − основні засоби та оборотні активи у будьякому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), що не є коштами, цінними
паперами, деривативами і нематеріальними активами [7, с. 12]. По-перше, це визначення включає
основні засоби, які з точки зору фінансового обліку є необоротними активами. Втім податковий облік
використовує термін необоротні активи виключно до інших необоротних активів, які в фінансовому
обліку є часткою цілого, і визначення яких у кодексі не наводиться. Це означає, що або інші
необоротні активи не входять до складу матеріальних активів, що не є правильним, або розробники
кодексу просто забули включити їх до складу матеріальних активів. По-друге, матеріальні активи
включають у свій склад електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду. Виходячи з визначення
матеріальних активів, стає не зрозуміло з якої точки зору розглядаються ці об’єкти – чи це продукція,
яку здобуває (виробляє) підприємство і яка відноситься до складу готової продукції; чи це об’єкти
обліку, які підприємство споживає для свого функціонування. В останньому випадку вартість
електричної, теплової та іншої енергії, газу, води має відноситися до складу витрат підприємства.
Отже, визначення матеріальних активів не пояснює які саме критерії покладені в основу віднесення
активу до складу матеріального.
Нарешті у Податковому Кодексі замість терміну „основні фонди” з’являється термін „основні
засоби”. Згідно податкового Кодексу основні засоби − матеріальні активи, у тому числі запаси
корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів,
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку
з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за
рік) [7, с. 13].
Не зрозуміло, на якій підставі розробники Податкового Кодексу виключили із складу основних
засобів землю. Більш того земля, яка виключена із основних засобів, згідно до п. 145.1 статі 145
„Класифікація основних засобів та інших необоротних активів” відображена в групі 1 – земельні
ділянки, що є суттєвою суперечністю з визначенням основних засобів, наведеним у кодексі. Згідно до
пункту 145.1 до класифікації також входять бібліотечні фонди, які у фінансовому обліку включаються
до складу інших необоротних матеріальних активів. Але Податковий кодекс не визначає, що саме
включається до основних засобів, а що до інших необоротних активів. Не має також сенсу згадувати
про те, що нематеріальні активи не входять до складу основних засобів. Це витікає із самого
визначення, тобто „основні засоби – це матеріальні активи...”, а це означає, що нематеріальні активи
автоматично не включаються до складу основних засобів.
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До складу основних засобів, як і раніше включаються лише виробничі основні засоби і
виключаються невиробничі, які визначаються як необоротні матеріальні активи, які не
використовуються в господарській діяльності платника податку. У даному визначенні
використовується поняття „необоротні матеріальні активи”, яке не передбачено глосарієм
Податкового Кодексу. Слушно було б передбачити глосарієм Податкового кодексу визначення понять
„необоротні матеріальні активи” та „інші необоротні матеріальні активи”, що звісною мірою
упорядкувало б податкову класифікацію об’єктів податкового обліку, які підлягають амортизації.
Аналізуючи визначення основних засобів, наведене у податковому Кодексі, можна виділити
наступні критерії віднесення активів до складу основних засобів в податковому обліку:
1) вартість більше 2500 грн. (у 2011 році ця вартість не повинна перевищувати 1000 грн.);
2) використання активу в господарський діяльності;
3) строк корисного використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу,
якщо він більше одного року).
Отже, актив може входити до складу матеріальних активів, але не включатися до складу
основних засобів, якщо не виконується одна з вище наведених умов.
Звертає на себе увагу також використання терміну „строк корисного використання
(експлуатації)”. Застосовуючи цей термін, розробники Податкового Кодексу не надали його
визначення у глосарії. Постає питання, чи можна використовувати цей термін у податковому обліку?
Податкова система ставить перед собою іншу мету ніж ту, яку переслідує бухгалтерська система.
Тому строк корисного використання в фінансовому обліку спрямовано на генерацію доходів,
необхідних для оновлення основних засобів. У податковому обліку за допомогою строків корисного
використання регулюється база оподаткування податком на прибуток. Виходячи з цього, замість
терміну „строк корисного використання” було б доречніше використовувати термін „строк податкової
амортизації”.
Наступним визначенням, необхідним для розуміння процесу нарахування амортизації є „вартість
основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, яка амортизується”, під якою
розуміється первісна або переоцінена вартість основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Основним недоліком цього
визначення є використання понять, сутність яких не розкриває Податковий Кодекс. По-перше, це –
ліквідаційна вартість. Застосування цього оціночного показника закріплено і в пункті 145.1.4 статті 145
податкового Кодексу, згідно до якої амортизація основних засобів провадиться до досягнення
залишкової вартості об’єктом його ліквідаційної вартості. Але ця позиція не стосується нематеріальних
активів, судячи з усього розробники кодексу з якоїсь причини забули включити нематеріальні активи
до пункту 145.1.4.
Відсутність визначення ліквідаційної вартості посилюється відсутністю будь-яких рекомендацій
щодо розрахунку її величини. В даному випадку перед підприємством постає ряд питань :
1) чи можна в податковому обліку використовувати ліквідаційну вартість, зазначену в обліковій
політиці підприємства?
2) чи можна у випадках, коли ліквідаційну вартість складно визначити, прирівнювати її до нуля?
3) чи може підприємство відносно нематеріальних активів у податковому кодексі
використовувати п.28 П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”, згідно до якого ліквідаційна вартість
нематеріальних активів прирівнюється до нуля, окрім випадків:
• якщо існує безвідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці
строку його корисного використання.
• якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного
ринку й очікується, що такий ринок буде існувати наприкінці строку корисного використання цього
об'єкта [8, с. 27].
Відповідей на ці питання досі у підприємств не має.
Ліквідаційна вартість – це не єдине поняття, визначення якого відсутнє у Податковому Кодексі.
Сутність понять первісна та переоцінена вартість також відсутня. Підприємства повинні
використовувати визначення первісної вартості, яке наведено у П(С)БО 7 „Основні засоби” (пп. 14.1.84
ст. 14 НКУ), але це не можливо. Так як у цьому визначенні є посилання на справедливу вартість, яка у
податковому кодексі не застосовується. До того ж у стандарті використовується поняття необоротних
активів, а в податковому обліку існує поняття матеріальні активи, які за значенням зовсім різні [9, с.
116-120].
Звертає на себе увагу наявність поняття „вартість малоцінних необоротних матеріальних
активів, яка амортизується,” яке визначається як первісна або переоцінена вартість малоцінних
необоротних матеріальних активів. Не зрозуміло навіщо наводиться це поняття, мабуть це зробили
для того, щоб звернути увагу на те, що при нарахуванні амортизації по малоцінних необоротних
матеріальних активів не використовується ліквідаційна вартість.
Отже, аналізуючи понятійний апарат Податкового Кодексу, можна зробити висновок, що у
більшості випадків в фінансовому і податковому обліку термінологічні пріоритети розставляються по
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різному, тобто по різному підходять до формулювання ключових понять. З нашої точки зору для
правильного і однозначного розуміння положень кодексу необхідно:
1) усунути сутнісні розходження у визначенні понять податкового і фінансового обліку та
термінологічну плутанину за статтями кодексу;
2) ввести у Податковий Кодекс визначення понять, без яких ускладнюється ведення
податкового обліку, а саме визначення операційного циклу, ліквідаційної вартості, первісної та
переоціненої вартості, необоротних матеріальні активів, інших необоротних матеріальних активів,
строку корисного використання (або строку податкової амортизації), кваліфікаційних активів тощо.
Щодо ключового визначення амортизації – воно відповідає вимогам стандартів. Згідно
податкового кодексу амортизація − систематичний розподіл вартості основних засобів, інших
необоротних та нематеріальних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного
використання (експлуатації). Збіг сутності поняття в фінансовому і податковому обліку нажаль не
передбачає однакового підходу до методики її нарахування.
Аналіз методики нарахування амортизації в податковому обліку свідчить про проблеми
класифікації, оцінки та деякі ускладнення при нарахуванні амортизації основних засобів, інших
необоротних активів та нематеріальних активів.
Класифікація основних засобів та інших необоротних активів свідчить про наявність наступних
недоліків:
1) відсутні класифікаційні ознаки (рис 1);
2) не передбачена група, в яку можна включити об’єкти, які за своїми ознаками не підійшли ні
до однієї групи інших необоротних активів;
3) відсутні класифікаційні ознаки щодо довгострокових біологічних активів. Не зрозуміло, чи
входять вони до складу основних засобів, або інших необоротних активів; не має положень щодо
формування їх первісної вартості та методики нарахування амортизації, яка в фінансовому обліку
здійснюється
відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Це свідчить про необхідність введення у податковий кодекс
пунктів, що регламентують облік цих активів.
Класифікація нематеріальних активів наближена до фінансового обліку, окрім групи
«Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи», яка зазначена в П(С)БО 8 «Нематеріальні
активи» (рис.1).
В цілому наближення цих класифікацій зближує податковий та фінансовий облік на підприємстві
та полегшує роботу бухгалтера. Це полегшення забезпечується й порядком формування первісної
вартості основних засобів, який ідентичний визначеному в П(С)БО 7 «Основні засоби». Виключення
складає лише позиція, відповідно до якої первісна вартість збільшується з одночасним створенням
забезпечення, яке виникає відносно демонтажу, переміщенням об’єкту та приведення земельної
ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема, на
передбачену законодавством рекультивацію порушених земель). Однак, нове податкове
законодавство не визначило склад первісної вартості нематеріальних активів та довгострокових
біологічних активів, що є суттєвим недоліком. Складається таке враження, що укладачі кодексу просто
забули про це, керуючись у подальшому тексті статей 145 і 146 лише поняттям «основні засоби».
Первісною вартістю основних засобів, що включені до статутного капіталу підприємства,
визнається їх вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної
ціни. Отже, в Податковому Кодексі як і раніше використовується звичайна ціна, а саме ціна товарів
(робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не
доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Справедлива
вартість Податковим Кодексом навіть не розглядається. Є відмінність загальне між звичайною ціною і
справедливою вартістю є, але ототожнювати їх не можливо.
Таким чином, первісна вартість основних засобів (за нематеріальними активами інформація
відсутня), які підприємство буде зараховувати на баланс з 1 квітня 2011 року, буде визначатися
відповідно до ст. 146 „Визначення вартості об’єктів амортизації”. Щодо об’єктів, які вже значаться на
балансі підприємства, то згідно до п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового Кодексу „...вартість, яка
амортизується по кожному об’єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів
визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію,
модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за
даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом ІІІ цього кодексу” [7, с. 182]. Тобто,
для подальшого нарахування амортизації вся податкова інформація скасовується, а замість неї
використовуються дані фінансового обліку. Те, що ці два показника різні, не виникає сумніву. Тому
згідно кодексу „якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку
менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату
набрання чинності розділом ІІІ Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті
такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт з застосуванням прямолінійного методу протягом
трьох років”. Судячи з вище сказаного, по-перше, ця позиція стосується лише основних засобів, а по
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інших необоротних та нематеріальних активах використовуються дані податкового обліку. По-друге,
стає не зрозуміло на якій підставі Податковий Кодекс дозволяє амортизувати відстрочений
податковий актив, який за своєю природою не може підлягати амортизації.
Основні засоби
і інші необоротні активи

група 1 – права користування природними
ресурсами (право користування надрами, іншими
ресурсами природного середовища, геологічною
та
іншою
інформацією
про
природне
середовище);

група 1 – земельні ділянки
група 2 – капітальні витрати на
поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом
група
3
–
будівлі,
передавальні пристрої

споруди,

група 4 – машини та обладнання
група 5 – транспортні засоби
група 6 – інструменти,
інвентар (меблі)

прилади,

група 7 – тварини
група 8 – багаторічні насадження
група 9 – інші основні засоби
група 10 – бібліотечні фонди
група 11 – малоцінні
матеріальні активи

Нематеріальні активи

необоротні

група 2 – права користування майном (право
користування земельною ділянкою, крім права
постійного користування земельною ділянкою,
відповідно до закону, право користування
будівлею, право на оренду приміщень тощо);
група 3 – права на комерційні позначення (права
на торговельні марки (знаки для товарів і послуг),
комерційні (фірмові) найменування тощо), крім
тих, витрати на придбання яких визнаються
роялті;
група 4 – права на об’єкти промислової власності
(право на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки,
сорти
рослин,
породи
тварин,
компонування
(топографії)
інтегральних
мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноухау, захист від недобросовісної конкуренції тощо)
крім тих, витрати на придбання яких визнаються
роялті;
група 5 – авторське право та суміжні з ним права
(право на літературні, художні, музичні твори,
комп’ютерні програми, програми для електроннообчислювальних машин, компіляції даних (бази
даних),
фонограми,
відеограми,
передачі
(програми) організацій мовлення тощо) крім тих,
витрати на придбання яких визнаються роялті;

група 12 – тимчасові (нетитульні)
споруди
група 13 – природні ресурси

група 6 – інші нематеріальні активи (право на
ведення діяльності, використання економічних та
інших привілеїв тощо)

група 14 – інвентарна тара
група 15 – предмети прокату
група 16 – довгострокові біологічні
активи

Рис. 1. Класифікація основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів
Щодо методики нарахування амортизації, то тут теж слід відзначити значні зміни. Нарахування
амортизації здійснюється тепер помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення
об’єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації,
добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації. Нараховувати
амортизацію тепер починають при зарахуванні об’єкта на баланс, тобто при введенні в експлуатацію,
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що є позитивною тенденцією для зближення податкового і фінансового обліку. Серед таких тенденцій
треба відмітити можливість зміни методу нарахування амортизації і строку корисного використання.
Нарахування амортизації відбувається на протязі строку корисного використання. Однак,
Податковий Кодекс обмежив права підприємств у відношенні встановлення строків, розробив
мінімальні строки корисного використання (табл.1).
Таблиця 1
Строки корисного використання
Групи основних засобів
група 1 – земельні ділянки

Мінімально
допустимі строки корисного
використання,
років
-

група 2 – капітальні витрати на
поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом
група 3 – будівлі,
споруди,
передавальні пристрої

15

група 4 – машини та обладнання, з них:
електронно-обчислювальні
машини,
інші
машини
для
автоматичного
оброблення інформації, пов’язані з
ними засоби зчитування або друку
інформації,
пов’язані
з
ними
комп’ютерні програми (крім програм,
витрати на придбання яких визнаються
роялті, та/або програм, які визнаються
нематеріальним
активом),
інші
інформаційні
системи,
комутатори,
маршрутизатори,
модулі,
модеми,
джерела безперебійного живлення та
засоби
їх
підключення
до
телекомунікаційних мереж, телефони (в
тому числі стільникові), мікрофони і
рації, вартість яких перевищує 2500
гривень
група 5 – транспортні засоби

5
2

група 6 – інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
група 7 – тварини
група 8 – багаторічні насадження
група 9 – інші основні засоби
група 10 – бібліотечні фонди
група 11 – малоцінні необоротні
матеріальні активи
група 12 – тимчасові (нетитульні)
споруди
група 13 – природні ресурси
група 14 – інвентарна тара
група 15 – предмети прокату
група 16 – довгострокові біологічні
активи
У підприємств тепер є вибір:

4

20
15
10

Групи нематеріальних
активів
група 1 – права користування
природними ресурсами
група 2 – права користування
майном

-

група 3 – права на комерційні
позначення крім тих, витрати
на придбання яких визнаються
роялті
група 4 – права на об’єкти
промислової власності крім
тих, витрати на придбання
яких визнаються роялті

-

група 5 – авторське право та
суміжні з ним права крім тих,
витрати на придбання яких
визнаються роялті
група 6 – інші нематеріальні
активи

5

Строк дії
права
користування

-

не менш ніж
5 років

не менш ніж
2 роки

-

6
10
12
5
5
6
7

1) встановити строки корисного використання в фінансовому обліку менше ніж у податковому.
Така ситуація може виникнути у будь-якого підприємства, наприклад, коли є необхідність змінювати
обладнання кожні 4 роки, хоча в податковому обліку мінімальний строк використання складає 5 років.
Ця ситуація скоріш вимушена, ніж бажана.
2) встановити строк корисного використання в фінансовому обліку таким же як і в податковому.
Скоріше за все підприємства будуть обирати цей варіант для наближення даних фінансового і
податкового обліку.
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3) встановити строк корисного використання в фінансовому обліку більшим ніж у податковому.
Ця ситуація найбільш вигідна для підприємств, так як в такому разі є можливість нагромадити не
тільки амортизацію, а й прибуток для погашення кредитів, отриманих для придбання основних засобів
і нематеріальних активів.
Який з цих варіантів обрати підприємство вирішує самостійно.
Витрати, які відносяться до амортизації чітко визначені у Податковому Кодексі. Серед цих
витрат особливу увагу привертають витрати на ремонт та поліпшення об’єктів основних засобів.
Згідно до пп.146.11 ст. 146 „Визначення вартості об’єктів амортизації”, первісна вартість основних
засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням об’єктів основних
засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до
зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єктів у сумі, яка
перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають
амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об’єкт основного
засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення. У випадку поліпшення основних засобів
підприємство має право засвідчувати про зростання майбутніх економічних вигод. Але у разі
здійснення ремонту ніякого зростання вигоди бути не може. Отже, цю суперечність треба усунути. До
того ж виникає питання, чому п. 146.11 не стосується нематеріальних активів.
Особливістю нарахування амортизації в цілях оподаткування є використання методу, який
відображається в наказі про облікову політику з ціллю складання фінансової звітності. Судячи з
усього, це позначає відсутність вірогідності використання для одного й того ж об’єкту різних методів
нарахування амортизації в фінансовому і податковому обліку, що обмежує права підприємства.
Амортизація основних засобів нараховується з допомогою наступних методів: прямолінійного,
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого.
Методика нарахування амортизації за вище наведеними методами відповідає П(С)БО. Однак, Податковий
Кодекс вводить деякі обмеження у використанні методів щодо основних засобів (табл. 2).
Таблиця 2
Використання методів нарахування амортизації
Група основних
засобів
Група 1 , 13
Група 2, 3, 6, 7, 8, 16
Група 4, 5
Група 9, 12, 14, 15
Група 10, 11

Метод нарахування амортизації
Амортизація не нараховується
Прямолінійний, зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий методи
Метод прискореного зменшення залишкової вартості
Прямолінійний та виробничий методи
Може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання
об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків
вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)
внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці
використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням любого методу,
окрім гудвілу, амортизація по якому не нараховується.
Окремі правила податкового обліку передбачені для амортизації витрат, пов’язаних з
видобутком корисних копалин, зокрема для підприємств вугільного комплексу. Будь-які витрати на
розвідку/дорозвідку, облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за
винятком витрат, передбачених у підпункті "з" підпункту 138.10.1 пункту 138.10 статті 138 Податкового
Кодексу) включаються до окремого об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин
платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації.
До витрат, що включаються до окремого об’єкта необоротних активів з видобутку корисних
копалин платника податку відносяться:
1) витрати на придбання геологічної інформації, що є в розпорядженні інших юридичних осіб;
2) витрати на попередню розвідку родовищ (запасів) корисних копалин, проведену за рахунок
власних коштів підприємств, що включає проектні роботи, пошуково-розвідувальні, бурові та гірничі
роботи, геофізичні, геохімічні та інші дослідження в межах визначеної ділянки (території);
3) витрати на детальну розвідку родовищ (запасів), проведену за рахунок власних коштів
підприємств, що включає проектування, облаштування родовищ (з будівництвом селища тощо),
бурові та гірничопрохідницькі роботи, геофізичні та інші дослідження, комплекс випробувальних робіт,
технологічні дослідження тощо;
4) витрати, пов’язані з державною експертизою та оцінкою запасів корисних копалин;
5) витрати на розроблення техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів, угод (контрактів),
концесійних договорів на користування надрами тощо;
6) витрати на проектування розробки родовищ (запасів) корисних копалин;
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7) витрати на дорозвідку родовищ (запасів) корисних копалин, що здійснюється підприємством
після завершення детальної розвідки паралельно з експлуатаційними роботами в межах гірничого
відводу і які супроводжуються нарощуванням запасів корисних копалин чи переведенням запасів у
більш високі категорії розвіданості (включаючи виконання бурових, гірничопрохідницьких робіт тощо).
Сума амортизаційних відрахувань за звітний період об’єкта необоротних активів з видобутку
корисних копалин (за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових
родовищ) розраховується за формулою:
С(а) = Б(а) х О(а) : О(з),
(1)
де С(а) – сума амортизаційних відрахувань за звітний період;
Б(а) – балансова вартість об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин на початок
звітного періоду, яка дорівнює балансовій вартості об’єкта необоротних активів з видобутку корисних
копалин на початок періоду, що передує звітному, збільшеній на суму витрат на розвідку/дорозвідку та
облаштування запасів (родовищ) корисних копалин, понесених протягом попереднього періоду;
О(а) – обсяг (у натуральних величинах) корисних копалин, фактично видобутих протягом
звітного періоду;
О(з) – загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на
відповідному родовищі, який визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів
України [7, с. 73].
Аналізуючи податкову реформу, можна зробити висновок, що досягти єдності в фінансовому і
податковому обліку все ж таки не вдалося (рис. 2).
Єдність методики нарахування амортизації
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

амортизація нараховується щомісячно;
майже стовідсотковий збіг у класифікації основних засобів та нематеріальних
активів у фінансовому і податковому обліку;
методи нарахування амортизації однакові у фінансовому і податковому обліку;
амортизації основних засобів належить первісна вартість за вирахуванням
ліквідаційної вартості;
амортизація нараховується на протязі строку корисного використання,
починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об’єкта основних засобів
в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації,
добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації;
метод амортизації при необхідності може бути переглянуто;
однаковий склад первісної вартості основних засобів в фінансовому і
податковому обліку (зокрема включених в фінансовому обліку в первісну
вартість витрат на демонтаж, переміщення об’єкту та приведення земельної
ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого
використання)

Податковий облік
1) невиробничі основні засоби не належать
амортизації;
2)
наявність
конкретного
вартісного
критерію при зарахуванні об’єктів до складу
основних засобів;
3) витрати на ремонт і поліпшення
основних засобів включаються до складу
первісної вартості, якщо дані витрати
перевищують 10 % сукупної балансової
вартості усіх груп основних засобів на
початок звітного періоду;
4) первісна вартість може бути тільки до
оцінена;
5) встановлено мінімальні строки корисного
використання основних засобів і частково
нематеріальних активів;
6) існують обмеження щодо використання
методів нарахування амортизації

Фінансовий облік
1) невиробничі основні засоби
належать
амортизації;
2) відсутність вартісного критерію при
зарахуванні об’єктів до складу основних
засобів;
3) витрати на поліпшення основних засобів,
які приносять додаткові економічні вигоди від
використання об’єкта, збільшують вартість
основних засобів; первісна (переоцінена)
вартість може бути збільшена на суму витрат,
пов’язаних з поліпшенням і ремонтом
основних засобів, яка визначена згідно до
податкового законодавства;
4) первісна вартість може бути як до оцінена,
так і уцінена;
5) відсутні обмеження, які встановлено
державою, при визначанні строку корисного
використання;
6) можливе використання будь-якого методу
нарахування амортизації для будь-якого
об’єкту основних засобів.

Відмінності методики нарахування амортизації
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Рис. 2. Основні риси методики нарахування амортизації у податковому
і фінансовому обліку
Наведені на рис.2 дані засвідчують про існування відмінностей в методиці нарахування
амортизації у податковому і фінансовому обліку.
Висновки з проведеного дослідження.
1. Пріоритет податкового обліку на підприємствах в даний час очевидний, що істотно
ускладнює облікову роботу бухгалтерів. Вирішити дану проблему держава намагалась шляхом
податкової реформи, в основі якої лежить ідея гармонізації податкового і фінансового обліку. Однак,
проведена гармонізація здійснена лише частково, а це означає, що ідентичності даних фінансового і
податкового обліку як і раніше досягнути не можливо.
2. Аналізуючи понятійний апарат Податкового Кодексу, можна зробити висновок, що у більшості
випадків в фінансовому і податковому обліку термінологічні пріоритети розставляються по різному,
тобто по різному підходять до формулювання ключових понять. З нашої точки зору для правильного і
однозначного розуміння положень кодексу необхідно: усунути сутнісні розходження в визначенні
понять податкового і фінансового обліку та термінологічну плутанину за статтями кодексу; ввести у
Податковий Кодекс визначення понять, без яких ускладнюється ведення податкового обліку, а саме
визначення операційного циклу, ліквідаційної вартості, первісної та переоціненої вартості,
необоротних матеріальні активів, інших необоротних матеріальних активів, строку корисного
використання (або строку податкової амортизації), кваліфікаційних активів тощо.
3. В основі Податкового Кодексу лежить методика обліку, яка наведена у П(С)БО. Однак,
держава, як і раніше обмежує підприємства у виборі окремих позицій податкової політики
підприємства щодо вибору методів нарахування амортизації і визначення строків корисного
використання, тим самим демонструючи свій намір управляти потоками грошових коштів
підприємства.
4. Методика нарахування амортизації в податковому обліку вимагає подальшого вдосконалення
і аналізу її проблемних зон.
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Анотація
В статті висвітлені результати аналізу податкової реформи в частині нарахування
амортизації необоротних активів, особливостей її практичного застосування. Викладена
діагностика проблемних зон податкового обліку амортизації.
Ключові слова: амортизація, активи, амортизаційна вартість, методи нарахування
амортизації, ліквідаційна вартість, первісна вартість.
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Аннотация
В статье освещены результаты анализа налоговой реформы в части начисления
амортизации необоротных активов, особенностей ее практического применения. Изложена
диагностика проблемных зон налогового учета амортизации.
Ключевые слова: амортизация, активы, амортизируемая стоимость, методы начисления
амортизации, ликвидационная стоимость, первоначальная стоимость.
Annotation
The article analyzes the results of the analysis of tax reform in terms of depreciation of fixed assets,
especially its practical application. The laid diagnosis of the problem areas of tax accounting depreciation.
Key words: depreciation, asset, depreciable amount, amortization method, residual value, нistorical
cost.
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ФОРФЕЙТИНГ ЯК ФОРМА ЕКСПОРТНОГО
ФІНАНСУВАННЯ ТА СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД КРЕДИТУВАННЯ
Постановка проблеми. На протязі останніх десятиріч українська економіка характеризується
значними обсягами взаємних неплатежів між суб’єктами господарювання. Одночасно більшість
українських підприємств потребують фінансування на оновлення основних фондів та реконструкцію
виробництва. Сьогодні все більші можливості для українських підприємств відкривають світові ринки.
Працювати на них можна, пропонуючи не тільки товари та послуги, які відповідають прийнятим
стандартам, а й умови оплати.
У практиці вітчизняних експортерів і банків форфейтинг знаходиться на початковій стадії
запровадження, а тому недостатньо приділяється увага розробкам окремих положень та питань
форфейтингу, як специфічного виду кредитування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішньому етапі розвитку нашої держави
одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє
банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської
діяльності підприємств, та все більшого значення набуває використання такого виду кредитування, як
форфейтинг. Питання та окремі аспекти виникнення та функціонування форфейтингового
кредитування розглядаються в наукових працях таких вітчизняних вчених, як Гудзь О.Є., Терещенко
О.О., Шукліна Н.Г., та інші науковці. На жаль, форфейтинг ще не набув поширення в нашій країні. Про
цю фінансову операцію мало хто знає навіть серед економістів. Можливо, з нею знайомі банкіри, але
лише як з теорією.
Постановка завдання. Метою даної статті є: проведення детального аналізу процесу
використання експортного фінансування та кредитування – форфейтингу; обґрунтування його
сутності; визначення характерних ознак форфейтингового обслуговування, основних переваг та
напрямків його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Західні компанії в боротьбі за нові ринки широко
використовують фінансові інструменти, що дозволяють запропонувати покупцеві довгострокові
відстрочки платежів. Для рішення проблеми неплатежів залучають інструменти форфейтингу.
Форфейтингове кредитування менше поширене в Україні і майже не згадується в чинному
українському законодавстві. Форфейтинг – це одна із нових форм кредитування зовнішньої торгівлі. Її
поява зумовлена швидким зростанням експорту дорогого устаткування з тривалим терміном
виробництва, посиленням конкурентної боротьби на світових ринках та зростанням ролі кредиту у
розвитку світової торгівлі. Форфейтинг – це придбання банком платіжних зобов’язань, зазвичай
поданих у формі векселів, без права зворотної вимоги до продавця [3].
По суті, міжнародні кредити, які надаються у валюті, де форма трансформації комерційного
кредиту у банківський, внаслідок якої експортер отримує ряд переваг. Насамперед прискорюється
одержання ним коштів за товар, що експортовано, а значить і обіг усього капіталу. Експортер
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звільняється від ризику неплатежу та валютного ризику, а також ризику, пов’язаного з коливанням
ставок відсотка. Спрощується баланс підприємства за рахунок часткового звільнення від дебіторської
заборгованості. Форфейтинг - це одна із нових форм кредитування зовнішньої торгівлі. Її поява
зумовлена швидким зростанням експорту дорогого устаткування з тривалим терміном виробництва,
посиленням конкурентної боротьби на світових ринках та зростанням ролі кредиту у розвитку світової
торгівлі. Якщо факторинг використовується для кредитування короткострокової заборгованості
усередині країни та за кордоном і, як правило, через придбання усіх вимог, то форфейтування є
інструментом кредитування окремих експортних вимог, зазвичай середньострокових. Спільні риси між
факторингом та форфейтингом полягають у тому, що ці методи використовуються для скорочення
заборгованості у балансі в результаті продажу вимог.
Форфейтування з’явилося у відповідь на постійно зростаючий попит на міжнародні кредити,
який не задовольнявся. Декілька банків Цюріха, що мали багатий досвід фінансування міжнародної
торгівлі, стали використовувати цей прийом для фінансування закупівель зерна країнами Західної
Європи в CШA. В ті роки постачання продукції і конкуренція між постачальниками настільки зросли,
що покупці зажадали збільшення термінів кредиту, що надається, до 180 днів проти звичних 90. Крім
того, відбулася зміна структури світової торгівлі на користь дорогих товарів з відносно великим
терміном виробництва. Банки, що існували тоді, були не в змозі запропонувати послуги, яких
потребували експортери. Таким чином, підвищилася роль кредиту в розвитку міжнародного
економічного обміну, і постачальники були вимушені шукати нові методи фінансування своїх операцій.
У міру того як падали бар’єри в міжнародній торгівлі і багато африканських, азіатських, а також
латиноамериканських країн стали активніші на світових ринках, західноєвропейські підприємці все
менше надавали кредити за рахунок власних джерел, тому постачальники й були вимушені
використовувати нові методи фінансування своїх операцій [4].
Основними документами, які застосовуються при форфейтингу, є векселі. Зазвичай
форфейтуванню підлягають торгові тратти або прості векселя, хоча теоретично заборгованість у будьякій формі могла б бути форфейтовальною. До менш використовуваних форм належить акредитив і
відстрочені платежі, що випливають із нього. При форфейтуванні купівля векселів здійснюється із
відрахуванням (дисконтом) відсотків авансом за весь термін кредиту. Експортер, таким чином,
фактично перетворює свою кредитну операцію по торговій угоді в операцію з готівкою. Крім того,
форфейтор несе процентний і валютний ризики, оскільки повинен залучати кошти із грошового або
валютного ринку для фактичного обліку векселів.
Однак об’єктом форфейтингу можуть бути інші види цінних паперів або рахунки дебіторів та
розстрочки платежів, що є наслідком використання акредитивної форми розрахунків. Пріоритетне
використання векселів пов’язане з простотою їх оформлення, а також із давнім використанням як
інструментів фінансування міжнародної торгівлі. Ініціатором форфейтингової операції є, як правило,
експортер чи його банк. Це пов’язано з тим, що для дисконтування подаються або переказні векселі,
виписані експортером, або прості векселі, одержувачем коштів за якими він є.
Удаючись до форфейтингу, експортер отримує можливість додатково мобілізувати кошти та
скоротити дебіторську заборгованість. Звернення експортера до форфейтера відбувається, зокрема, в
таких випадках:
1) власне фінансове становище експортера не дає йому змоги надовго вилучати власні кошти
зі свого обороту;
2) імпортер,
тобто
зовнішньоторговельний
контрагент
експортера,
недостатньо
кредитоспроможний;
3) експортеру не вдається отримати першокласну гарантію.
Здійснюючи придбання боргових вимог, форфейтер може зберігати їх у себе, в цьому разі
витрачені ним грошові кошти можна вважати інвестиціями. Якщо форфейтер не бажає тримати свої
кошти в такій формі, він може продати ці інвестиції іншій особі, котра також стає форфейтером.
Унаслідок такого наступного перепродажу боргів виникає вторинний форфейтинговий ринок.
Отже, виходячи з вище наведеного можна виділити наступні характерні ознаки, що властиві
форфейтингу:
- взаємозв’язок із зовнішньоторговельними операціями;
- договори форфейтингу укладаються переважно у вільно конвертованих валютах;
- основними документами, що застосовуються при здійсненні форфейтингових операцій, є
векселі – прості та переказні;
- кредитування експортера здійснюється шляхом купівлі векселів або інших боргових вимог на
дисконтній основі;
- кредитування здійснюється на середньостроковій основі, як правило, на строк від шести
місяців до п’яти років, а в деяких випадках – до семи років;
- дисконтування відбувається на основі фіксованої процентної ставки;
- здебільшого форфейтинг пов’язаний з реалізацією машин, обладнання та інших товарів
інвестиційного призначення.
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Найбільший розвиток форфейтинг одержав в країнах, де відносно слабо розвинене державне
кредитування експорту, також він є юридично найпоширенішим засобом рефінансування комерційного
кредиту.
Механізм форфейтингу використовується у двох основних видах угод:
- у фінансових угодах – з метою швидкої реалізації довгострокових фінансових зобов’язань;
- в експортних угодах – для сприяння надходженню коштів експортеру, що надав кредит
імпортеру.
Таким чином, це дозволяє експортерам уникнути валютного ризику, що може виникнути
внаслідок курсових коливань на протязі періоду між укладенням зовнішньоторговельної угоди та
фактичним платежем за нею.
Суб’єктами форфейтингової операції є:
- експортер (продавець);
- імпортер (покупець);
- форфейтер (банк);
- гарант.
Метою форфейтингової угоди можна виділити наступне:
- для покупця - придбання товару в кредит, крім ціни товару він сплачує відсотки за кредит;
- для продавця - одержання при врахуванні векселів суми, що дорівнює ціні товару;
- для банку - одержання доходу у виді дисконту при врахуванні партії векселів.
Основні переваги форфейтування, для сільськогосподарських підприємств-експортерів,
пов’язані, у першу чергу, із повним перенесенням валютних, комерційних, політичних, переказних та
інших видів ризику на форфейтера (банк), що робить форфейтування найкращим видом кредиту для
продавця, а також простота та оперативність в оформленні документації; вища маржа, ніж при
кредитуванні; можливість реалізації куплених активів на вторинному ринку; зменшення кредитного
ризику; мінімізація валютних ризиків; мінімізація ризику зміни процентних ставок; поліпшення
ліквідності (платоспроможності).
Серед недоліків форфейтингу, з погляду експортера, можна віднести:
1) його високу вартість;
2) вірогідність того, що експортер може не знайти гаранта або аваліста, який би задовольняв
форфейтера;
3) необхідність підготувати документи у такий спосіб, щоб на експортера не було регресу у разі
банкрутства гаранта або аваліста, а також необхідність знати законодавство країни імпортера.
До недоліків форфейтингу для форфейтера належать:
1) відсутність права регресу у разі несплати боргу;
2) необхідність знання законодавства країни імпортера;
3) необхідність нести ризики до погашення векселів;
4) відповідальність за перевірку кредитоспроможності гаранта або аваліста.
У практиці діяльності вітчизняних підприємств-експортерів і банків форфейтинг тільки починає
запроваджуватися, а тому деякі питання правового забезпечення ще недостатньо врегульовані.
Зокрема, специфікою форфейтингу є неоднозначний його характер. Це – кредитно-вексельна угода,
пов’язана з розрахунками в іноземній валюті, а тому необхідне одночасне дослідження правових
аспектів як кредитних відносин, так і вексельного обігу та валютного регулювання.
Сучасність характеризується наявністю передумов щодо розвитку ринку форфейтингових
послуг в Україні, але подальший розвиток потребує спеціальної законодавчої бази, яка б відповідала
міжнародній практиці.
Отже, форфейтинг є основним видом нетрадиційних форм експортного фінансування, які
останнім часом здобули і здобуватимуть широкого використання в умовах сучасної фінансової
діяльності. Дані інструменти вже здобули широкого використання в багатьох країнах світу і мають
перспективи розвитку в економіці України.
Висновки з даного дослідження. У сучасних умовах в Україні немає обставин, які сприяли б
застосуванню такої сучасної форми кредитування експорту, як форфейтинг. Залишається
сподіватись, що українські підприємства нарощуватимуть свій потенціал, набуватимуть
конкурентоспроможності, а українські банки на основі цього надаватимуть у майбутньому новий для
нашої країни вид банківського кредитування – форфейтування, що широко використовується у
зарубіжній банківській практиці для експортерів. Важливою умовою для розвитку форфейтингу є
великий інтервал планування, якщо припустити, що буде через кілька років, тоді форфейтинг може
бути цікавим. Однак для цього необхідно вдосконалити законодавчу базу, шляхом прийняття
відповідних нормативних актів та створення необхідних інструментів регулювання даної діяльності.
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Анотація
В статті висвітлено зарубіжний досвід використання експортного фінансування та
кредитування – форфейтингу. Обґрунтовано сутність форфейтингу, визначено характерні
ознаки, головну мету форфейтингового обслуговування, його переваги, недоліки. та напрямки
вдосконалення.
Ключові слова: форфейтинг,форфейтингове кредитування, експортер, імпортер,
форфейтер, гарант.
Аннотация
В статье отражен зарубежный опыт использования экспортного финансирования и
кредитования - форфейтинга. Обгрунтовано сущность форфейтинга, определены характерные
признаки, главную цель форфейтингового обслуживания, его преимущества, недостатки и
направления совершенствования.
Ключевые слова: форфейтинг, форфейтинговое кредитование, экспортер, импортер,
форфейтер, гарант.
Annotation
The article highlights the use of foreign experience in export financing and crediting - forfeiting.
Substantiates the essence forfeiting, defined attributes, the main goal forfeytynhovoho service, its strengths,
weaknesses and areas of improvement.
Key words: Keywords: forfeyting, forfeytingove crediting, exporter, importer, forfeyter, guarantor.
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ЛІКВІДНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Функціонування підприємств спиртопродукто-вого підкомплексу АПК в
умовах жорсткої конкуренції та необхідність забезпечення їх стійкого фінансового стану потребують
налагодження системи фінансового управління основними напрямами їх діяльності.
В умовах ринкових відносин значно зростає роль оцінки ліквідності підприємств спиртової галузі,
адже більшість підприємств є збитковими, обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості
постійно зростають. Тому об’єктивна необхідність всебічної оцінки ліквідності підприємств спиртової
галузі, якій належить значна роль у забезпеченні стійкого фінансового стану підприємств, набуває
особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження активів підприємства щодо
їх ліквідності присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: Бланка І.А.,
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Кірейцева Г.Г., Лахтіонової Л.А., Поддєрьогіна А.М., Савицької Г.В. та інших. Проте, питання
ліквідності підприємств, зокрема, спиртової галузі потребує детальнішого вивчення.
Постановка завдання. Метою статті є розробка пропозицій щодо підвищення ліквідності
підприємств спиртової галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою властивістю оборотних засобів є їх
ліквідність, яка являє собою спроможність окремих видів оборотних засобів бути швидко
перетвореними в грошову форму без втрати своєї поточної вартості в умовах сталої кон’юнктури
ринку. Головним завданням аналізу ліквідності є дослідження синхронності надходження та
витрачання фінансових ресурсів, тобто здатність підприємства розраховуватись за своїми
зобов’язаннями у визначені терміни.
В умовах фінансової кризи, яка торкнулась і сфери спиртопродуктового підкомплексу, питання
ліквідності постає особливо гостро, оскільки порушується ланцюжок надходження фінансових
ресурсів, відбувається зміна фінансового циклу виробництва, здешевлення національної валюти
тощо. До того ж ліквідність оборотних засобів є основним чинником, що визначає ступінь ризику
вкладення капіталу в оборотні засоби. Ризик є однією з найважливіших характеристик всіх форм
використання оборотних засобів в господарській діяльності підприємства. Носієм цього фактору
засоби виступають в нерозривному зв’язку з їх характеристикою як економічних ресурсів, що
генерують дохід. Ступінь ризику знаходиться в прямій залежності від ступеня очікуваної доходності
при здійсненні різних за змістом господарських операцій.
На сьогодні ще не визначено єдиних підходів щодо оцінки ліквідності активів за терміни
перетворення їх в засоби платежу. Більшість вчених виділяє високо-, помірно- та малоліквідні активи
[1; 2]. Іншу характеристику активів за ступенем ліквідності наводить І.А. Бланк, виділяючи абсолютно-,
високо-, середньо-, малоліквідні та неліквідні активи [3].
Використовуючи оборотні засоби для отримання доходу в операційному чи інвестиційному
процесі, підприємець завжди повинен іти на ризик. Фактор ризику є важливою об’єктивною умовою
використання оборотних засобів та повинен обов’язково враховуватись в процесі управління ними.
Групування оборотних засобів за ступенем ризику використовується для контролю за раціональним
розміщенням капіталу в поточних активах.
Високоліквідні і з найменшим ризиком вкладення характеризують групу матеріальних цінностей
підприємства, які не потребують реалізації та являють собою готові засоби платежу. До них належать
кошти в касі, на поточному та валютному рахунках.
Окремі економісти високоліквідними активами вважають і поточні фінансові інвестиції [4; 5].
Адже відповідно до П(С)БО 2 ,,Баланс” у статті ,,Поточні фінансові інвестиції” відображають фінансові
інвестиції на строк, що не перевищує одного року, і які можуть бути вільно реалізовані в будь-який
момент [6]. Однак, на думку В.В. Ковальова, лише деякі види поточних фінансових інвестицій,
наприклад, ліквідні цінні папери, можуть бути віднесені до першої групи ліквідності [2].
Ми вважаємо, що становлення вітчизняного фондового ринку, незначні обсяги продажу та
купівлі цінних паперів на ньому, високий рівень ризику фінансових інвестицій не дають змоги в
сучасних умовах національної економіки до абсолютно ліквідних активів, поряд з грошовими
засобами, відносити і поточні фінансові інвестиції. Потрібен певний час для перетворення їх у засоби
платежу та можлива втрата їх ринкової вартості за умови високих ризиків здійснення цих фінансових
операцій.
Середньоліквідними оборотними засобами з малим ризиком вкладення вважається
відвантажена продукція та дебіторська заборгованість.
Низьколіквідними із значним ризиком вкладення є матеріальні оборотні засоби в
незавершеному виробництві, у виробничих запасах, готовій продукції, малоцінних та
швидкозношуваних предметах. Ліквідність цієї групи оборотних засобів залежить від своєчасності
відвантаження продукції; швидкості й правильності оформлення банківських документів; якості
продукції та попиту на неї; конкурентоспроможності продукції; платоспроможності покупців; форми
розрахунків тощо.
Вважаємо, що необхідно виділяти в окрему групу неліквідні оборотні засоби, які характеризують
окремі види майнових цінностей підприємства, що відображаються в балансі та не можуть бути
реалізовані самостійно, а лише реалізовані в складі цілісного майнового комплексу. Вони мають
найбільший ризик вкладення. До цієї групи засобів належить безнадійна дебіторська заборгованість,
витрати майбутніх періодів та інші аналогічні види засобів, що не реалізуються.
Класифікація оборотних засобів за ступенем ліквідності та ризиком вкладення характеризує
якість засобів, які перебувають в кругообігу (табл. 1).
Аналіз структури оборотних засобів за ступенем ліквідності підприємств ВОДО ,,Поділляспирт”
показав, що протягом 2002–2010 років спостерігається тенденція до зниження рівня ліквідності
оборотних засобів (у 2010 році вона становила лише 3,2 %). Питома вага високоліквідних оборотних
засобів є дуже незначною, що свідчить про відсутність виваженої політики управління грошовими
коштами.
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Таблиця 1
Динаміка структури оборотних засобів підприємств
ВОДО ,,Поділляспирт” за рівнем ліквідності та ризику, %*
Рік

Види оборотних засобів
2002

2003

2004

1.Оборотні засоби:
– у сфері виробництва
17,3
29,6
32,8
– у сфері обігу
82,7
70,5
67,2
2.Питома вага оборотних
56,5
54,4
50,3
засобів в структурі активу
3.За ступенем ліквідності:
– високоліквідні
2,0
2,9
1,2
– середньоліквідні
55,8
49,7
47,5
– низьколіквідні
42,2
47,4
51,3
4.За ризиком вкладення:
– з найменшим ризиком
2,0
2,9
1,2
– з середнім ризиком
96,6
93,7
93,3
– із значним ризиком
1,3
3,4
5,5
* Розраховано за даними ВОДО ,,Поділляспирт”

2005

2006

2007

2008

2009

2010

27,6
72,4

35,0
65,0

32,3
67,7

38,1
61,9

44,7
55,3

38,5
61,5

49,0

51,5

45,7

39,9

48,3

47,2

2,0
54,8
43,2

1,4
45,8
52,7

1,2
43,9
54,9

3,0
44,0
53,0

1,0
34,7
64,3

3,2
40,4
56,4

2,0
91,6
6,4

1,4
96,2
2,4

1,2
96,4
2,4

3,0
84,5
12,5

1,0
90,0
9,0

3,2
93,8
3,0

Високу частку становлять засоби з середньою ліквідністю – це переважно дебіторська
заборгованість та готова продукція. Так, в 2006 р. їх питома вага в структурі оборотних засобів
підприємств ВОДО ,,Поділляспирт” становила 45,8 %, в 2007 р. – 43,9 %, а в 2010 р. – 40,4 %.
Разом з тим, видно, що частка низьколіквідних оборотних засобів має значний обсяг з
тенденцією до збільшення: якщо у 2002 р. вона складала 42,2 %, то у 2010 р. – вже 56,4 %. Це
свідчить про послаблення контролю за розрахунково-платіжною дисципліною, неефективну
маркетингову політику підприємств спиртової галузі тощо.
Аналізуючи оборотні засоби за ризиком вкладення, слід зазначити, що протягом останніх років
спиртові заводи Вінницької області мають можливість інвестицій в основному із середнім ризиком їх
вкладення (від 96,6 % у 2002 р. до 93,8 % у 2010 р.). Таким чином, структура оборотних засобів має
значні ризики для забезпечення безперервності операційного циклу, що зумовлено невисоким рівнем
ліквідності оборотних засобів підприємств.
Система контролю ліквідності, що використовується в Україні має недоліки та дещо
відрізняється від систем провідних країн світу. Як правило, вітчизняні та зарубіжні методи контролю за
станом ліквідності підприємства пропонують два підходи до її вимірювання. Перший здійснюється на
основі фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на підставі балансу і відображають ліквідний стан
підприємства. Другий – на основі визначення потенційної потреби в ліквідних коштах підприємства
для виконання своїх зобов’язань [7].
Коефіцієнтний метод являє собою встановлення кількісних співвідношень між статтями активу
та пасиву балансу. В різних країнах світу кількість показників ліквідності є неоднаковою. Так, в Україні
Національним банком встановлено три нормативи ліквідності, в Росії – п’ять (норматив миттєвої
ліквідності, норматив поточної ліквідності, норматив довгострокової ліквідності, норматив загальної
ліквідності та норматив ліквідності за операціями з дорогоцінними металами).
В країнах з ринковою економікою та стабільною підприємницькою системою зазвичай
застосовують один-два показники: у Франції та Великій Британії встановлено один норматив
ліквідності, в Німеччині діють два показники [8].
Невідповідність показників ліквідності та їх граничних значень в різних країнах обумовлюється
особливостями розвитку економіки в цілому, фінансових ринків та підприємницьких систем цих країн.
Слід зазначити, що розрахунок нормативів ліквідності, впроваджених Національним банком
України, містить певні методологічні неузгодженості. Зокрема, показник короткострокової ліквідності
не враховує окремі види активів та зобов’язань з початковим строком погашення до одного року.
Варто було б також при розрахунку показників ліквідності враховувати обсяг сформованих резервів
під активні операції.
Здійснюючи контроль над ліквідністю підприємства, доцільно оцінювати не тільки поточні суми
ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності. Контроль ліквідності потребує також ретельного
аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Така система контролю показників
ліквідності дозволить конкретизувати оцінку ліквідності балансу підприємства, що сприятиме
прийняттю адекватних управлінських рішень [8].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, до основних напрямів удосконалення контролю
ліквідності підприємств спиртової галузі належать: забезпечення достовірності та надійності
інформації про поточні зобов’язання та наявність ліквідних коштів на підприємстві; необхідність
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врахування окремих видів активів та зобов’язань з строком погашення до одного року при визначенні
показника короткострокової ліквідності; оптимізація організаційної структури контролю ліквідності
підприємства; необхідність стандартизації форм та методів контрольної діяльності; покращення
матеріально-технічного та інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи
контролю над показниками ліквідності підприємства. Впровадження цих заходів дасть можливість
підприємствам спиртової галузі якісніше здійснювати фінансове управління стосовно забезпечення
стабільного розвитку підприємства, оперативно реагувати на зміни ринкового середовища,
спостерігати за показниками, що впливають на платоспроможність та фінансову рівновагу, визначати
заходи щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств.
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Анотація
Досліджено структуру оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу
АПК Вінницької області за ступенем ліквідності та рівнем ризику, розглянуто питання
необхідності управління їх ліквідністю. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ліквідності
підприємств спиртової галузі.
Ключові слова: ліквідність, оборотні засоби, ризик, платоспроможність, фінансове
управління.
Аннотация
Исследована
структура
оборотных
средств
предприятий
спиртопродуктового
подкомплекса АПК Винницкой области по степени ликвидности и уровнем риска, рассмотрены
вопросы необходимости управления их ликвидностью. Обоснованы предложения по повышению
ликвидности предприятий спиртовой отрасли.
Ключевые слова: ликвидность, оборотные средства, риск, платежеспособность,
финансовое управления.
Annotation
The structure of current agricultural enterprises spyrtoproduktovoho pidkompleksu Vinnytsia region by
degree of liquidity and risk, the question need to manage their liquidity. Substantiated proposal to increase
liquidity alcohol industry.
Key words: liquidity, circulating assets, risk, solvency, financial management.
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ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ
КАПІТАЛОМ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Світовий досвід показує, що якість менеджменту – головний фактор,
який визначає конкурентоспроможність фірми, галузі, країни. Особливо важливою є роль управління у
механізмі функціонування банків. Це пояснюється тим, що особливість банківського бізнесу полягає у
високому ступені ризику. І саме висока ризикованість спонукає банки інтенсивно використовувати різні
способи захисту для збереження фінансових позицій при одночасному вирішенні існуючих проблем.
Одним із таких способів є обгрунтоване управління процесом формування банківського капіталу.
Капітал банку покликаний забезпечувати прибуткову стабільну діяльність банку, підтримку
довіри до нього з боку клієнтів та впевненості кредиторів у фінансовій стійкості банківської установи.
Особливо важливим це питання є сьогодні, коли період фінансової кризи істотно ослабив довіру
клієнтів до банків, що спричинило значний відплив вкладів і поставило банки у скрутне становище. За
таких умов наявність власного капіталу, адекватного обсягам і структурі активів та пасивів банків,
набуває особливої актуальності.
Спад ділової активності, коливання валютного курсу, процентних ставок та інфляція привернули
увагу банків до управління залученням ресурсів та витратами. Фінансова глобалізація, дерегулювання
фінансових ринків і розвиток небанківських фінансово-кредитних інститутів загострили проблему
конкуренції у сфері залучення коштів, особливо коштів фізичних осіб. Крім того, під впливом цих
структурних змін сформувалася концепція "lean banking" — економного банківського бізнесу, який
передбачає зниження банківських витрат. За таких умов набувають актуальності питання
конкурентного ціноутворення, збільшення капіталу з метою максимізації спреда і контролю над
відповідними банківськими ризиками.
Особливої актуальності ці питання набувають у сучасних умовах, коли результат роботи
кожного суб'єкта господарювання і його конкурентоспроможність визначаються станом ліквідності й
політикою витрат.
Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Нині тема управління та формування
банківського капіталу інтенсивно досліджується науковцями. Проблема управління власним капіталом
банків України, тенденції даного напрямку, а також можливі шляхи збільшення капіталу банками
України висвітлені в працях А.Герасимовича, О.Дзюблюка, Н.Думаса, А.Косого, О.Лаврушина,
І.Ларионової, А. Мороза, Л.Примостки, Роуза Пітера та інших.
Однак, незважаючи на значні результати наукових досліджень, не вирішеними залишаються
питання щодо вибору джерел нарощування власного капіталу банків та участі держави в
рекапіталізації проблемних банків.
Постановка завдання. Метою і завданням даної статті є розробка науково обґрунтованих
методичних положень і практичних рекомендацій по формуванню системи управління власним
капіталом комерційного банку, а також обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення управління
джерелами нарощування власного капіталу банків та забезпечення його достатності необхідно, перш
за все, проаналізувати сучасний стан необхідного обсягу капіталу, який є у розпорядженні банківських
установ та управління ним. Поставлено також завдання дослідити основні джерела нарощування
розмірів власного капіталу банку і здійснити найбільш ефективний їх вибір у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Управління капіталом комерційних банків – основний процес, в
межах якого банки планують і реалізують свої прибутки та контролюють притаманні їхній діяльності
ризики. Це також діяльність банку, спрямована на оптимізації структури джерел та їх комбінацію у
пасиві балансу. Тобто це є вибір найраціональнішої структури ресурсного забезпечення банку.
Процес управління розпочинається виробленням стратегії та планування, які є основою
стабільної діяльності банку для мобілізації капіталу в умовах швидкоплинної ситуації на фінансовому
ринку. Це пошук балансу між силами банку і зовнішнім середовищем. Можливості стратегічного
планування значно пом’якшують ризики, сприяють успішному розвиткові банківського бізнесу.
Вітчизняна практика на сучасному етапі не створила ефективного інструментарію планування і
управління власним капіталом банку. Постійні зміни в галузі нормативного регулювання і на
фінансових ринках не дають змоги вітчизняним банкам оцінити результати прийнятих управлінських
рішень [3, 10]. У більшості банківських установ України робота з управління капіталом обмежується
виконанням вимог регулюючих органів. Керівництво банків часто не вбачає самостійного об’єкта
управління в тому, що об’єднується в понятті власного капіталу.
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Сучасний стан банківської системи України характеризується значним погіршенням фінансових
результатів діяльності банків, наявністю банківських установ, що сходяться на межі банкрутства чи
перебувають у стадії ліквідації, знаннями обсягами неякісних активів, передусім – проблемних
кредитів.
Так за результатами діяльності в 2009 році банківська система країни зазнала збитків на суму
38,450 млрд.грн. Проте протягом 2010 року результати її діяльності покращились. Станом на
01.01.2011 рік цей показник становив 13,027 млрд. грн.
Конкурентна боротьба між банками, яка спричинена дією ринкових важелів розвитку,
призводить до зменшення їх кількості. Упродовж 2009 р. шість банків припинили діяльність, три було
націоналізовано. Протягом 2010 р. із Державного реєстру виключено ще шість банків За станом на
01.01.2011 р. у стадії ліквідації перебувають 18 банків [6].
До основних причин припинення діяльності банків можна віднести їх неспроможність
нейтралізувати існуючі в банківському секторі ризики, а також відповідати за своїми зобов’язаннями.
Така ситуація обумовлена недостатністю у фінансово-кредитних установ капіталу, який повинен бути
у розпорядженні банку для покриття існуючих ризиків. Також негативним явищем для банківської
системи є перевищення темпів зростання витрат над доходами.
Як свідчать дані НБУ, власний капітал банків в Україні на 01.01.2010 р. становив 115,175 млрд.
грн. Протягом 2010 року його розмір дещо збільшився і на 01.01.2011р. становив 137,725 млрд. грн.
Незначними є розміри власного капіталу відносно активів банків. Співвідношення між ними на
01.01.2010 р. становило 0,132, на 01.01.2011 р. – 0,146. Не винятковими є випадки, коли банки, щодо
яких застосовано процедуру запровадження тимчасової адміністрації, виконували нормативи
достатності регулятивного капіталу, що свідчить про недосконалість методики розрахунку цих
нормативів регулювання банківської діяльності. Залишається незначним покриття власним капіталом
зобов'язань банків (табл.1).
Таблиця 1
Рівень покриття власним капіталом зобов’язань банків [1, 177]
Показник
Власний капітал, млрд.грн.
Зобов’язання, млрд.грн.
Депозити суб’єктів господарювання,
млрд.грн.
Депозити фізичних осіб,
млрд.грн.
Співвідношення між власним капіталом і
зобов’язаннями
Співвідношення між власним капіталом і
депозитами суб’єктів господарювання
Співвідношення між власним капіталом і
депозитами фізичних осіб

2006 р.
42,6
297,6

2007 р.
69,2
529,8

Рік
2008р.
119,3
806,8

2009р.
115,2
765,1

2010р.
137,7
804,3

76,9

112,0

143,9

115,2

144,0

106,1

163,5

213,2

210,1

270,7

0,143

0,131

0,148

0,151

0,171

0,554

0,621

1,625

1,000

0,956

0,402

0,426

0,560

0,548

0,509

Сьогодні вітчизняний банківський сектор потребує додаткових ресурсів для підтримки кредитної
активності. Незважаючи на те, що ситуація на фінансових ринках в певній мірі стабілізувалась,
потенційне зниження власного капіталу банківських установ є однією із основних проблем
банківського сектору.
З дослідження видно (табл.2), що за 2006-2010 рр. за багатьма показниками темпи приросту
були досить високими.
Таблиця 2
Основні показники діяльності банків України, млн. грн. [2, 116]
Показники
Кількість зареєстрованих банків
Чисті активи
Темп зростання, %
Власний капітал банків
Темп зростання, %
Зобов’язання банків
Темп зростання, %
Кредитний портфель
Темп зростання, %
Депозити фізичних осіб
Темп зростання, %

01.01.2007
340179
42566
297613
268294
106078
-
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01.01.2008
198
599396
176
69578
163
529818
178
485368
180
163482
154

Рік
01.01.2009
198
926086
154
119263
171
806823
152
792244
163
213219
130

01.01.2010
197
880302
95
115175
96
765127
94
747348
94
210006
98

01.01.2011
194
942088
107
137725
119
804363
105
755030
101
270733
128

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Так, чисті активи зросли у чотири рази ( у 2006 році вони становили 213,9 млрд.грн., а у 2010
році – 942,1 млрд.грн.); власний капітал банківських установ зріс майже у п’ять раз ( у 2006 році він
становив 25,5 млрд.грн.) Станом на 01.01.2011 року величина активів банків становила 942,1
млрд.грн., а власного капіталу 137,7 млрд.грн.
Чим вищий капітал, тим вища стійкість банку, тобто власний капітал банку слугує забезпеченням
по всіх його операціях – від видачі кредитів до купівлі цінних паперів. При цьому незначний обсяг
власного капіталу помітно знижує інвестиційні можливості кредитної установи.
Окрім цього, простежується тенденція щодо зменшення частки капіталу в структурі зобов'язань,
при цьому відбувається збільшення коштів суб'єктів господарювання, а особливо коштів фізичних осіб.
Таким чином, банки оперують, переважно, залученими коштами.
Вирішення проблеми забезпечення достатності власного капіталу банку потребує наявності
джерел його нарощування, всю сукупність яких слід об'єднати у дві групи [4, 7]:
1) внутрішні джерела (нерозподілений прибуток, переоцінка основних засобів, розкриті
резерви);
2) зовнішні джерела (додаткова емісія акцій, субординований борг, емісійний дохід, бонусна
емісія).
Головним внутрішнім джерелом нарощення обсягів капіталізації для найбільших і великих банків
слід вважати прибуток, який водночас є функцією інвестиційної, фінансової та дивідендної політики
банку, а також кінцевим результатом їхнього комплексного втілення на практиці. Є два способи
нарощення обсягів капіталізації банку за рахунок прибутку: безпосереднє збільшення прибутку
шляхом зростання дохідності активних операцій відповідно до принципів кредитно-інвестиційної
політики і реінвестування чистого прибутку. Важливим аспектом у прагненні наростити прибуток за
рахунок збільшення доходів за активними операціями має бути вдосконалення системи контролю за
ризиками, оскільки розширення діапазону активних операцій вимагає мінімізації ризиків шляхом
створення резервів з ліквідних безризикових активів для компенсації можливих втрат. Банки повинні
забезпечувати оптимальну дивідендну політику, яка б максимізувала ринкову вартість банківських
акцій із обов’язковим врахуванням потреб акціонерів.
Для вирішення проблеми підвищення рівня капіталізації установ банківської системи України,
що нині є вкрай нагальною, банкам було б доцільно переважну частину прибутку спрямовувати на
приріст власного капіталу, тобто виплачувати дивіденди в мінімальних розмірах (з урахуванням того,
що відповідно до чинного Закону "Про акціонерні товариства" виплата дивідендів здійснюється
господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку (в
розмірі не менше 30 відсотків). Однак сучасний стан банківської системи країни такий, що значна
кількість банків має збиткові результати діяльності або одержує мізерні прибутки, а тому ці банки
обмежені в можливостях збільшувати свій капітал за рахунок прибутку.
Банкам необхідно також стимулювати залучення власного банківського прибутку для інвестицій у
капітал [9, 38]. З метою його збільшення за рахунок прибутку пропонуємо звільнити від оподаткування
частину прибутку кредитних установ, спрямовану на підвищення рівня їх капіталізації, стимулювати
інвесторів звільненням від податків на прибуток, який спрямовується на капіталізацію банків.
В умовах, у яких нині опинилася банківська система України, найоптимальнішими шляхами
зростання рівня капіталізації банків є збільшення показника адекватності капіталу через консолідацію
банківської системи України (консорціумне кредитування, створення банківських об'єднань, злиття
банків, їх реорганізація). Це дало б можливість підвищити стійкість і стабільність усієї банківської
системи. Проте це неможливо здійснити без упровадження відповідних заходів НБУ та вдосконалення
нормативної бази, яка б визначала процедуру консолідації банків. Звичайно, крім об'єктивних причин,
що заважають процесу консолідації банків, є і суб'єктивні, зокрема – небажання головних акціонерів
зливатися з іншими банками. Виходом із цієї ситуації може бути створення банківських об'єднань на
зразок фінансових та банківських холдингових груп, банківських корпорацій. Вони зберігають право
власності й управління, а також пропорційного розподілу прибутку. З іншого боку, консолідація
банківської системи не вплине на рівень конкуренції, адже процентна політика комерційних банків
майже повністю залежить від політики НБУ.
Необхідно також поліпшити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ним
ризиків, що приймаються банками. З цією метою НБУ останнім часом вніс ряд змін до нормативноправових актів, спрямованих на:
—по-перше, вдосконалення порядку розрахунку регулятивного капіталу з метою "очищення
капіталу" від "нереальних" джерел формування;
—по-друге, на підвищення ліцензійних вимог до рівня капіталу при здійсненні ними окремих
банківських операцій;
—по-третє, на вдосконалення розрахунку показника адекватності капіталу, включаючи при цьому:
активи, зважені на предмет ризику, сукупну відкриту валютну позицію (зі 100-відсотковим зважуванням) і
довгострокові позитивні розриви активів і пасивів (із 50-відсотко-вим зважуванням) [5, 11].
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Очевидно, з метою підвищення капіталізації банківського сектору банкіри повинні також
проводити політику управління ризиками, адекватну їх капітальній базі.
Однією з передумов інтеграції вітчизняної банківської системи в європейський економічний
простір є запровадження принципів Базеля II та Базеля ІІІ. Введення нових регулятивних вимог до
капіталу для українських банків, очевидно, призведе до підвищення активності у сфері залучення
капіталу і поліпшення якості управління ліквідністю.
Окрім цього, на подолання проблеми недокапіталізованості банківського сектору повинні бути
спрямовані зусилля менеджменту кожного комерційного банку. На наш погляд, робота має бути
спрямована на мобілізацію власного капіталу з усіх доступних джерел.
Отже, необхідно створити інвестиційний механізм, за допомогою якого банківський капітал буде
адекватним потребам економіки нині і в майбутньому. Елементом зазначеного механізму є податкове
стимулювання внутрішніх інвестицій у банківський капітал на період високих темпів зростання попиту
економіки і суспільства на активні та пасивні операції банків.
Проблема капіталізації українських банків перебуває в центрі уваги НБУ, вищих органів
управління комерційних банків, а також науковців. Однак частіше за все її розглядають як загальну
ціль, стратегічне завдання, без конкретизації шляхів, механізмів та інструментів нарощування
банківського капіталу. На макрорівні вирішення цієї проблеми зводиться переважно до визначення
певних завдань і нормативів, а практичний її аспект покладається на окремі банки, які повинні
виробити механізми і знайти потрібні кошти. Проте надзвичайні складність і актуальність цієї
проблеми потребують комплексного її вирішення. Зокрема, на макрорівні необхідно забезпечити
стимулювання нарощування банківського капіталу шляхом установлення відповідних регуляторних і
фіскальних важелів, на мікрорівні — запровадити дієві інструменти збільшення капіталу через
удосконалення фінансового менеджменту й системи стимулювання колективів банків.
Регуляторні вимоги щодо нарощування статутного капіталу — це насамперед вимоги до
мінімального рівня капіталу банків. Фіскальні стимули збільшення статутного капіталу — це передусім
зацікавленість власників банків у трансформуванні прибутків у статутний капітал [5, 10]. На сьогодні
прибуток банків може бути спрямовано на збільшення резервних фондів як складової капіталу, на
виплату дивідендів і лише після сплати податку — на збільшення статутного капіталу. В умовах
потреби у збільшенні банківського капіталу і зростання інфляції доцільно дозволити зборам акціонерів
банків спрямовувати прибуток повністю або частково (наприклад, відповідно до рівня інфляції) на
збільшення статутного капіталу пропорційно часткам засновників без справляння з цих сум податків.
Оподатковувати їх потрібно при продажі акцій чи паїв банку в установленому порядку, що посилить
зацікавленість власників банків у спрямуванні прибутків на поповнення статутного капіталу.
Широкий спектр стимулюючих важелів нарощування банківського капіталу шляхом збільшення
статутного фонду й нарощування прибутковості становить значний інтерес для українських банків.
Проте цей процес залишається несистематизованим, і в українських банках такі важелі задіяні ще
недостатньо. Щоб прискорити капіталізацію банків слід створити комплексну систему стимулювання
нарощування банківського капіталу із залученням усіх стимулятивних чинників на макро- і мікрорівнях.
Висновки з даного дослідження. Ефективне управління власним капіталом банку є запорукою
активізації його підприємницької діяльності, зміцнення фінансового стану, підвищення довіри
економічних агентів до установ банківської системи і розширення кредитної підтримки розвитку
реального сектору економіки. Нарощування власного капіталу може бути забезпечено за рахунок
внутрішніх і зовнішніх джерел, вибір яких слід здійснювати з урахуванням усієї сукупності чинників, що
визначають можливості та доцільність їх використання певним банком і за певних умов. Для більшості
банків України таке внутрішнє джерело нарощування власного капіталу, як прибуток, —
унеможливлене, оскільки вони мають збиткові результати своєї фінансової діяльності. Пріоритетним
джерелом нарощування обсягу власного капіталу на сьогодні є збільшення статутного капіталу, що
може бути забезпечено за рахунок коштів вітчизняних, іноземних інвесторів та коштів держави.
Як висновки з дослідження, можна зазначити, що в умовах фінансової кризи:
1) ефективне управління власним капіталом банку є запорукою активізації його підприємницької
діяльності, зміцнення фінансового стану, підвищення довіри економічних агентів до установ
банківської системи і розширення кредитної підтримки розвитку реального сектору економіки;
2) нарощування власного капіталу може бути забезпечено за рахунок внутрішніх і зовнішніх
джерел, вибір яких слід здійснювати з урахуванням усієї сукупності чинників, що визначають
можливості та доцільність їх використання певним банком і за певних умов;
3) для більшості банків України таке внутрішнє джерело нарощування власного капіталу, як
прибуток, — унеможливлене, оскільки вони мають збиткові результати своєї фінансової діяльності;
4) пріоритетним джерелом нарощування обсягу власного капіталу на сьогодні є збільшення
статутного капіталу, що може бути забезпечено за рахунок коштів вітчизняних, іноземних інвесторів та
коштів держави.
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Анотація
У статті розглянуто основні методи управління банківським капіталом, вдосконалено
управління джерелами нарощування власного капіталу банків та забезпечення його достатності
за сучасних умов. Приділено увагу системі стимулювання нарощування власного капіталу банків,
яка складається із зовнішніх і внутрішніх стимулів капіталізації банків.
Ключові слова: банківські установи, власний капітал банку, стимулювання нарощування
банківського капіталу, капіталізація, управління власним капіталом, достатність капіталу.
Аннотация
В статье рассмотрены основные методы управления банковским капиталом,
усовершенствовано управление источниками наращивания собственного капитала банков и
обеспечения его достаточности в современных условиях. Уделено внимание системе
стимулирования наращивания собственного капитала банков, которая состоит из внешних и
внутренних стимулов капитализации банков.
Ключевые слова: банковские учреждения, собственный капитал банка, стимулирования
наращивания банковского капитала, капитализация, управление собственным капиталом,
достаточность капитала.
Annotation
The article reviews the main methods of bank capital, improved management of sources of increasing
equity of banks and ensure its adequacy under modern conditions. Attention is paid to the system of
incentives increase own capital, which consists of external and internal stimuli capitalization of banks.
Key words: bank institutions, property asset of bank, stimulation of increase of bank capital,
capitalization, management, sufficientness of capital, a property asset.
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