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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ
БАЗИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Незаплановані деформації в процесі функціонування та розвитку
будь-якої з підсистем вітчизняної економіки призводять до втрати стійкості всією системою. Особливо
небажаною є втрата стійкості функціонування і тим більше розвитку металургійними підприємствами,
на ефективності роботи яких базується стратегія сталого економічного розвитку вітчизняної економіки.
На сьогодні з позиції металургійного сектору економіки сталий розвиток слід розглядати
відповідно до макроекономічних чинників. Саме тому важливо вміти своєчасно і достовірно
діагностувати ознаки можливого нестійкого стану та визначати шляхи вдосконалення економічного
механізму забезпечення сталого розвитку в системі управління металургійною галуззю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сталого розвитку, розкриттю його
змісту й визначенню шляхів досягнення присвячені праці І. Александрова, І. Ансоффа, С. Аптекаря,
В. Геєця, Б. Данилишина, Л. Дейнеки, Т. Ділліка, Л. Мельника, О. Осауленка, Є. Хлобистова та інших
вітчизняних і зарубіжних економістів. Ними враховувалося забезпечення макроекономічної рівноваги,
стійкого економічного зростання та державного регулювання цих процесів. Однак, поза увагою
залишаються питання, що пов'язані з необхідністю вдосконалення відповідного механізму
забезпечення сталого розвитку в системі управління металургійними підприємствами.
Постановка завдання. Однією з необхідних умов зростання вітчизняної економіки є
удосконалення механізму сталого розвитку її металургійної бази з урахуванням тенденцій та
особливостей діяльності вітчизняних металургійних підприємств. При цьому значимість даної
проблеми певною мірою зумовлена характером конкурентної боротьби на вітчизняному ринку та за
його межами.
Відповідно до вищезазначеної проблеми метою даної наукової праці є обґрунтування методичного
підходу, що дозволить підвищувати здатність металургійних підприємств адекватно реагувати на зовнішні
й внутрішні дії та функціонувати у напрямі досягнення поставлених стратегічних цілей. При цьому
комплексна оцінка ступеня впливу негативних факторів на сталий розвиток вітчизняних підприємств
металургійної галузі відповідає встановленим критеріям управління в механізмі забезпечення сталого
розвитку. Як результат, це дає можливість при мінімальних ресурсах і за певний проміжок часу досягти
поставленої мети у формі конкретних результатів діяльності суб’єктів галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий розвиток металургійної галузі як системи
передбачає збалансоване функціонування її економічної, екологічної та соціальної підсистем. У
сучасних умовах ключові принципи сталого розвитку полягають у такому:
- збереження сьогоднішнього стану навколишнього середовища є перешкодою безповоротним
або небезпечним змінам у майбутньому;
- передбачити і запобігти - більш дешевий та менш ризикований підхід, ніж ліквідація збитків
навколишньому середовищу;
- повинен зберігатися баланс між ресурсами і забрудненням; використання ресурсів повинно
відбуватися в масштабах регенеративної здатності екосистем; контроль над забрудненнями є
обов’язковим;
- треба зберігати природні багатства на існуючому рівні, не допускати втрат або зменшення
природно-ресурсного потенціалу чи екологічної різноманітності;
- повна вартість екологічного збитку повинна бути компенсована користувачем (споживачем).
Як основні цілі сталого розвитку вітчизняної економіки та її металургійної бази слід виділити
економічне зростання, охорону навколишнього середовища, раціональне використання природних
ресурсів, соціальну справедливість, міжнародне співробітництво тощо [3, с. 41]. При цьому, стосовно
металургійної бази, необхідно враховувати позитивні й негативні фактори внутрішнього та
зовнішнього середовища, які впливають на сталий розвиток металургійних підприємств [5, с. 51].
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Вплив позитивних факторів сприяє системі управління в підтримці стійкості виробничої, технікотехнологічної, фінансової та екологічної підсистем металургійних підприємств, що створює умови для
їх сталого розвитку. Негативні фактори, навпаки, призводять до втрати стійкості однією або
декількома підсистемами, що, в свою чергу, перешкоджає сталому розвитку галузі.
Серед зовнішніх негативних факторів, що можуть суттєво вплинути на сталість розвитку
металургійної бази України, можна виділити такі:
- незначний попит на ринках збуту металопродукції;
- посилення конкуренції та втрата позицій на ринку металу;
- зростання цін на сировину;
- можливість одержання сировини більш низької якості, ніж передбачалося;
- зміна споживчих вимог до продукції, що випускається підприємством;
- нестабільність тарифів на послуги, надані сторонніми організаціями, зокрема залізничних
тарифів;
- нестабільність цінової політики держави відносно паливно-енергетичних ресурсів;
- непередбачені заходи державного регулювання тощо.
Слід відмітити, що більшість небезпечних виробництв з позиції сталого розвитку – це
підприємства металургійного комплексу (48,3%). При цьому металургія є потужною галуззю
вітчизняної економіки, що забезпечує найбільший відсоток (21,9%) у загальному обсязі реалізованої
промислової продукції [2, с. 138]. До її складу входять підприємства зі збагачення та агломерації
залізних, марганцевих і хромітових руд, виробництва чавуну, сталі, прокату, труб, металевих виробів,
електроферосплавів, окатишів, флюсових вапняків, вогнетривів, коксу як основного виду палива,
вторинна переробка чорних металів та інші.
До найбільш потужних підприємств металургійної галузі належать: ВАТ «Arcelor Mittal Кривий
Ріг», ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МК «Азовсталь», ЗАТ «Макіївський
металургійний
завод»,
ВАТ «Дніпровський
металургійний
комбінат
ім. Дзержинського»,
ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Донецький металургійний завод» та інші. Вони
складають основу металургійної бази України.
Первісно орієнтовані на виробництво напівфабрикатів (рис. 1), вітчизняні металургійні
підприємства стали не в змозі забезпечувати попит на продукцію високих переділів (тонкого листа,
жесті, прокату з покриттям, гнутих профілів), який усе більше зростає на зовнішньому та внутрішньому
ринках.

Труби і профілі з
чорних металів;
2,6%
Прокат готовий
чорних металів;
22,8%

Інши
металовироби;
0,7%

Чавун; 33,1%

Напівфабрикати,
отримані
безперервним
литтям; 13,7%
Сталь; 27,0%
Рис. 1. Структура металопродукції, виробленої вітчизняними підприємствами в 2010 р.
Протягом 2005-2010 рр. основні роботи з модернізації металургійної галузі України переважно
проводилися на низьких технологічних переділах (підготовка сировини та виробництво
напівфабрикатів) [5, с. 63]. Очевидно, що українські металурги свідомо позиціонували себе як
виробники напівфабрикатів та поспішали скористатися позитивною кон’юнктурою на світовому ринку.
Тим паче, що високорозвинуті держави не бажають розміщувати на своїй території підприємства, які
можуть зашкодити стану навколишнього природного середовища. В даному разі стратегія вітчизняних
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металургів виявилася явно програшною.
Не можна не відзначити суттєвість впливу енергетичних факторів на сталий розвиток
металургійних підприємств. У структурі енергоспоживання металургійних підприємств найбільшу
питому вагу займають кокс і природний газ. Але якщо забезпечення металургів коксом із певною
часткою умовності можна вважати ендогенним чинником, то постачання природного газу – чинник
екзогенний, залежний від цін, що встановлюються країнами-постачальниками.
Результати проведеного дослідження свідчать, що рентабельність металургійного виробництва
знижується пропорційно збільшенню ціни на природний газ. При цьому процеси зростання вартості
природного газу, які супроводжуються несприятливою кон'юнктурою світового ринку, можуть стати
чинниками банкрутства більшості вітчизняних металургійних підприємств [6, с. 184-185].
Серед внутрішніх негативних факторів, що перешкоджають сталому розвитку металургійних
підприємств, можна виділити: відсутність або недостатність інвестицій, низьку ефективність
управління, впровадження неекологізованої техніки, використання виробничого обладнання з високим
рівнем зносу тощо.
Механізм забезпечення сталого розвитку повинен нейтралізовувати або зменшувати вплив
негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на стійкість функціонування
виробничої, техніко-технологічної, фінансової та екологічної підсистем металургійної галузі. Для цього
використовуються відповідні економічні методи, зокрема методи антикризового управління [1, с. 7].
Проведений SWOT-аналіз слабких та сильних сторін функціонування (рис. 2) та потенційних
можливостей розвитку вітчизняних металургійних підприємств, а також дослідження тенденцій й
перспектив розвитку світової металургії дозволяє стверджувати, що консервація сучасного стану у
металургійній галузі України несприятлива з точки зору довгострокової перспективи [7, с. 209].
Усвідомлення загроз та оцінка слабких і сильних сторін функціонування металургійних
підприємств свідчать, що єдиною можливістю забезпечення довгострокових перспектив вітчизняної
металургії є реалізація моделі її сталого розвитку [3, с. 39]. На зміну «вимушеним» інвестиційним
вкладенням, спрямованим на вирішення тільки поточних проблем, потрібні усвідомлені й оцінені за
критеріями ефективності інвестиції у сталий розвиток [4, с. 8].
СИЛЬНІ СТОРОНИ
СЛАБКІ СТОРОНИ
оцінка
Економічні:
Економічні:
структурна недосконалість та технологічне
вигідне географічне положення, наявність
відставання, незадовільний технічний стан основних
ресурсної бази, наявність необхідної
виробничих фондів, висока ресурсоємність, висока
інфраструктури, великий досвід виробництва,
собівартість, недостатня якість продукції, контроль над
наявність висококваліфікованої робочої сили,
галуззю приватних структур, криза управління,
наявність необхідної науково-технічної бази

використання потенціалів
сталого розвитку

усвідомлення

залежність від кон'юнктури світового ринку,
недостатній розвиток внутрішнього ринку споживання
Екологічні:
висока екологічна небезпека виробництва,
високий рівень екологічних витрат, значний
вплив екології на економіку
ЗАГРОЗИ
Економічні:
зміна кон’юнктури світового
ринку, підвищення попиту на внутрішньому
ринку на імпортовану продукцію більш високої якості
за меншою ціною, підвищення цін на ресурси,
зменшення ресурсної бази, тенденцій глобалізації
світової економіки
Екологічні:
посилювання вимог міжнародних екологічних
стандартів, посилення негативної реакції населення
на забруднення, підвищення державного контролю,
підвищення ставок зборів за забруднення та
екологічних штрафів

подолання

ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
реалізація моделі сталого розвитку
шляхом повної структурної перебудови, глобальної
модернізації, впровадження інновацій екологічної
спрямованості, системи екологічного менеджменту
Економіко-екологічні результати:
забезпечення довгострокового функціонування, вихід
на нові ринки, підвищення якості, зниження
собівартості продукції, підвищення позитивного іміджу,
зниження навантаження на природне середовище,
зниження екологічних платежів, покращення якості
життя персоналу та населення і т.д.

.

Рис. 2. Слабкі й сильні сторони функціонування та розвитку металургійної бази
вітчизняної економіки
Тому необхідно мати такий механізм розвитку галузі, що забезпечить перехід від підтримки
старих потужностей до розвитку на базі нових виробництв та змін в системі управління, які володіють
потенціалом сталого (постійного, відтворювального, стійкого) розвитку. Зрозуміло, перехід до моделі
сталого розвитку зажадає часу, але вже сьогодні потрібно створювати для нього певні умови, що
робить за необхідне реалізацію механізму забезпечення сталого розвитку в системі управління
металургійним підприємством [9, с. 43].
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На сьогодні основними методичними підходами до управління металургійними підприємствами
є активне та реактивне. Активне управління властиве невеликим підприємствам, що здатні швидко
вчитися на своїх помилках і оперативно реагувати на зміну ситуації. Основна мета активного
управління – максимально ліквідувати наслідки впливу негативних факторів та повернути систему в
стійкий стан.
Реактивне управління характерне для великих підприємств, що не можуть швидко реагувати на
зміну впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Початок корегуючої дії запізнюється
по відношенню до моменту виявлення проблеми. Подібну ситуацію може бути обумовлено як
інерційністю механізмів управління підприємством, так і особливостями виробничого циклу. Зокрема,
вона звичайно супроводить ті підприємства, які використовують громіздке устаткування і
перепрофілювання виробництва вимагає великих витрат (важке машинобудування та металургія).
Основним недоліком як активного, так і реактивного управління є наявність затримки між
початком дії негативних факторів і початком реакції системи на ці зміни [8, с. 99]. Ця затримка
обумовлена не тільки необхідністю виявити проблему, але і потребою в її усвідомленні, виробленні
корегуючих дій і підготовці до їх реалізації. Цих недоліків позбавлено попереджуюче управління, яке
передбачає прийняття рішень не за фактом виявлення виникаючої проблеми, а на підставі прогнозу
про можливі несприятливі зміни.
Пропонується застосування методу попереджуючого управління, що передбачає обґрунтування
та реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку металургійної галузі на основі
визначення вірогідності впливу того або іншого негативного фактора та розміру збитків, які можуть
виникнути унаслідок цього впливу (рис. 3). Кожний із запропонованих змістових блоків у послідовності
обґрунтування заходів щодо забезпечення сталого розвитку металургійної галузі передбачає
реалізацію відповідних етапів.
Дослідження негативних факторів, що впливають на стійкість виробничої, техніко-технологічної,
фінансової та екологічної підсистем металургійних підприємств

Комплексна оцінка впливу негативних факторів на сталий розвиток
вітчизняної металургійної галузі

Планування заходів щодо нейтралізації (зменшення) впливу негативних факторів на стійкість
підсистем металургійних підприємств

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення сталого
розвитку металургійної бази вітчизняної економіки

Облік і контроль реалізації заходів, спрямованих на забезпечення
сталого розвитку металургійного підприємства

Оцінка ефективності забезпечення сталого розвитку
вітчизняної металургійної галузі

Рис. 3. Алгоритм оцінки ефективності забезпечення сталого розвитку металургійної бази
вітчизняної економіки
Запропонована послідовність оцінки небезпеки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища і вибору найбільш ефективних заходів щодо її нейтралізації або зниження наслідків
впливу спрямована на попередження втрати стійкості підсистемами металургійного підприємства.
Метод попереджуючого управління можливо також застосовувати для обґрунтування найбільш
ефективних стратегій із набору альтернативних стратегій сталого розвитку. Крім цього, метод є
достатньо універсальним інструментом для вирішення цілого ряду інших завдань, що стосуються
питань сталого розвитку металургійного підприємства, планування і прогнозування його діяльності.
Із точки зору практичного застосування здійснення розрахунків не потребує спеціальної
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підготовки і спеціалізованого програмного забезпечення. У частині досліджень і обробки інформації
метод є маловитратним, оскільки залучення фахівців-експертів відбувається на проектній основі, а
обробка інформації ведеться невеликою кількістю аналітиків. Дієвість запропонованого методу
підтверджено його апробацією на вітчизняних підприємствах металургійної галузі.
Висновки з проведеного дослідження. Запропонований методичний підхід дозволяє
підвищувати здатність металургійних підприємств адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні дії та
функціонувати так, щоб розвиватися у напрямі досягнення поставлених стратегічних цілей. Поданий
підхід до комплексної оцінки ступеня впливу негативних факторів на сталий розвиток вітчизняних
підприємств металургійної галузі відповідає встановленим критеріям управління в механізмі
забезпечення сталого розвитку. Він дозволяє при мінімальних ресурсах і за певний проміжок часу
досягти поставленої мети у формі конкретних результатів.
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Анотація
Досліджено особливості забезпечення сталого розвитку металургійної галузі, що повинно
нейтралізовувати чи зменшувати вплив негативних факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища на стійкість її функціонування. Запропоновано методичний підхід до попереджуючого
управління з метою обґрунтування найбільш ефективних стратегій сталого розвитку
металургійної бази вітчизняної економіки.
Ключові слова: вітчизняна економіка, металургійна база, сталий розвиток, управління
забезпеченням сталого розвитку, негативні фактори, збалансоване функціонування підсистем
металургійної галузі.
Аннотация
Исследованы особенности обеспечения устойчивого развития металлургической отрасли,
что должно нейтрализовать или уменьшить влияние негативных факторов внешней и
внутренней среды на устойчивость ее функционирования. Предложен методический подход к
упреждающему управлению с целью обоснования наиболее эффективных стратегий устойчивого
развития металлургической базы отечественной экономики.
Ключевые слова: отечественная экономика, металлургическая база, устойчивое развитие,
управление обеспечением устойчивого развития, негативные факторы, сбалансированное
функционирование подсистем металлургической отрасли.
Annotation
The features of the sustainable development of the steel industry are determined, which should
decrease influence of negative factors external and internal environment on the stability of its operation. The
author considers methodical approach of management with purpose to study the most effective strategies for
sustainable development of the metallurgical base of the domestic economy.
Key words: domestic economy, metallurgical base, sustainable development, management for
sustainable development, the negative factors, balanced functioning subsystems of steel industry.
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МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ І ОЦІНКИ РІВНЯ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Постановка проблеми. Останнє десятиріччя характеризується загостренням проблеми
забезпечення продовольчої безпеки України, виникненням загрози продовольчої кризи, і, як наслідок,
загрозою економічній безпеці країни та здоров’ю майбутніх поколінь. Методичні питання визначення
рівня продовольчої безпеки країни до сих пір є недостатньо розробленими, немає єдиної думки щодо
визначення критеріїв і показників продовольчої безпеки.
На жаль, відсутність дієвої законодавчої бази, яка би максимально розкривала питання
забезпечення продовольчої безпеки в Україні, лише загострює проблему. Поняття «продовольча
безпека» зазначено у Законах «Про основи національної безпеки України», «Про державну підтримку
сільського господарства України» [1; 2], висвітлено в проектах Закону «Про продовольчу безпеку
України» і Національної доктрини продовольчої безпеки [3; 4], а визначення рівня продовольчої безпеки
держави розраховується на основі «Методики визначення основних індикаторів продовольчої
безпеки», яка була прийнята в 2007 р. урядом України [5]. Але до останнього часу це поняття так і не
отримало належного законодавчого твердження.
Питання встановлення рівня продовольчої безпеки територій, з метою забезпечення розвитку і
передбачуваного регулювання економіки агропродовольчого сектору, може розглядатись як один із
найважливіших національних пріоритетів, який вимагає посиленої уваги науковців, систематизації
цього поняття як наукової категорії, методичних підходів до визначення показників і моніторингу
ситуації в сфері продовольчої безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми продовольчого забезпечення,
стабільного розвитку агропромислової сфери розглянуто в дослідженнях відомих українських вчених
І.І. Лукінова,
П.Т. Саблука,
В.М. Геєця,
В.М. Трегобчука,
М.А. Хвесика,
А.С. Лисецького,
П.П. Борщевского, Л.В. Дейнеко, О.М. Царенко, В.А. Іл’яшенко, М.Й. Хорунжого та інших. Останнім
часом загострились питання продовольчо-екологічної безпеки, що знайшло відображення в роботах
О.М. Алімова, А.І. Даніленко, Б.В. Буркинського, Н.Г. Ковальової, Л.Є. Купинець. Загалом в Україні
питання державного регулювання продовольчих проблем, методичні підходи до вимірювання рівня
продовольчої безпеки висвітлено недостатньо, а в зарубіжній практиці розвинутих країн інтегральний
показник оцінки рівня продовольчої безпеки взагалі не використовується.
Постановка завдання. Метою роботи є дослідження методичних підходів до вимірювання й
оцінки рівня продовольчої безпеки країни, а також розробка рекомендацій щодо подальшого
моніторингу системи продовольчої безпеки в Україні та її вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для об’єктивної оцінки стану та необхідності
підтримки продовольчої безпеки країни на оптимальному рівні слід використовувати систему
спеціальних показників, які дозволяють одночасно і комплексно досліджувати її в динаміці та в
порівнянні. Такі показники застосовуються в світовій практиці і практиці окремих держав [6, с. 15].
Узагальнення економічної літератури з цих питань показує, що при виборі оціночних показників
використовуються як загальні, так і специфічні методологічні положення та методичні підходи. Проте
загальним підходом до визначення продовольчої безпеки є та обставина, що вона розглядається в
світі в цілому і в кожній окремій країні в двох площинах: стосовно території та кожної окремої людини.
Разом з тим в даній системі індикаторів не передбачається використання інтегрального
показника, який характеризує поточний стан ринку.
Поняття продовольчої безпеки повинно характеризуватися максимальною конкретністю. В нім в
обов’язковому порядку повинні віддзеркалюватися відповідальність держави за забезпечення
продовольчої безпеки країни і окремого громадянина; рівень корисних потреб для підтримки здоров’я
населення на основі застосування науково обґрунтованих норм харчування; економічна і фізична
доступність необхідного рівня споживання продовольства; якісна безпека продовольства; джерела
покриття потреби в сільськогосподарській продукції, сировині і продовольстві.
Величина, яка підпадає під обмеження з продовольчої безпеки, безвідносно до виду продукції,
містить, по-перше, продукти, які надходять до торгівлі без переробки; по-друге – перероблену
продукцію, яка надходить до торгівлі. Для розрахунку мінімального порогу продовольчої безпеки у
вартісному виразі пропонується наступна формула [7, с. 283]:
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де ПБ – мінімальний поріг продовольчої безпеки;
і
РП агр – вітчизняна продукція сфери первинного виробництва (сільського господарства), яка
надходить безпосередньо в торгівлю і призначена для кінцевого споживання. Фактично це вся
вироблена у країні продукція даного виду, за виключенням тієї частини, яка надходить до сфери
переробки, тонн;
і
Ц агр – відпускна ціна продукції сільськогосподарських виробників, тис. грн.;
j
Ц пром – відпускна ціна переробних підприємств на продукцію, тис. грн.;
j
Е пром – обсяг експорту j-тої переробленої продукції, тонн;
j
І пром – обсяг j-тої імпортної j-тої переробленої продукції, тонн;
і
і
і
(РП агр + Е агр – І агр) – пропозиція даної продукції (в тому числі імпортної), виробленої в сфері
первинного виробництва, на внутрішньому ринку, за виключенням тієї частини, яка спрямовується на
переробку, тонн;
jвнутр
РП
пром – j-та перероблена продукція з вітчизняної сировини, тонн;
j
j
j
(РП пром + Е пром – І пром) – пропозиція j-й переробленої продукції з сировини, яка включає
вітчизняну переробку з імпортної сировини, а також готову (перероблену) імпортну продукцію
jзовн
(РП пром), тонн.
Існує ряд точок зору на предмет кількісної оцінки допустимої величини власної продукції в
загальному обсязі її пропозиції. В сільському господарстві мінімальним обмеженням з продовольчої
безпеки головним чином прийнято вважати 60 % наявності вітчизняної продукції в загальному обсязі
споживання. Задовільний стан самозабезпеченості даним видом продукції знаходиться у межах від
0,6 до 0,75 і часто приводиться як некритичне обмеження [8, с. 62].
Згодні з думкою, що для кількісної оцінки в агропромисловій сфері доцільно застосовувати:
показник ефективності виробництва, який є відношенням вартості всієї реалізованої продукції до
витрат на її виробництво; показник потенційного зростання національного ринку, який є відношенням
середньої рентабельності виробництва на ринку даного виду продукції до середньої рентабельності
десяти найбільших підприємств; частка національного виробництва в загальному обсязі пропозиції
продукції характеризує внутрішній попит та пропозицію, й здатність національної продукції
конкурувати з імпортом на національному і зовнішньому ринках.
В подальшому пропонується замість (1) використовувати два обмеження: по продукції
сільського господарства (за вирахуванням тієї частини, яка йде на переробку) і по продукції
переробної промисловості. Це необхідно, оскільки, з одного боку, передбачається розділити оцінки
стану визначеного сегменту ринку в сільському господарстві і в сфері переробки, з іншої – існує
прямий взаємозв’язок між мінімальними обмеженнями у виробництві сільськогосподарської продукції
та аналогічними обмеженнями у сфері переробки за умов, що немає значного експорту сировини.
Верхня межа буде відрізнятися для кожного виду продовольства. В проекті Національної
доктрини продовольчої безпеки для оцінки стану продовольчої безпеки пропонується як критерій
визначати питому вагу вітчизняної сільськогосподарської, рибної продукції і продовольства в
загальному обсязі товарних ресурсів (з урахуванням перехідних запасів) внутрішнього ринку
відповідних продуктів, що має порогові значення у відношенні: зерна – не менше 95 %, цукру – не
менше 80 %, рослинної олії – не менше 80 %, м’яса і м’ясопродуктів (в перерахунку на м’ясо) – не
менше 85 %, молока і молокопродуктів (у перерахунку на молоко) – не менше 90 %, рибної продукції –
не менше 80 %, картоплі – не менше 95 %, овочів та фруктів – не менше 85 %, солі харчової – не
менше 85 % [4, с. 7].
При заданих обмеженнях для всіх трьох показників, «задовільний» стан сектора «сільське
господарство», наприклад, по пшениці характеризується такою оцінкою від 0,14 до 0,41. «Добрий»
стан відповідає результату, який перевищує 0,41, «незадовільний» – результатам, меншим ніж 0,14.
Після математичних перетворень і використання статистичних даних було також визначено
числові обмеження для «задовільного» стану сфери переробки пшениці – від 0,17 до 0,43. Всі
значення, менші ніж 0,17, є «незадовільним» результатом для сфери переробки і реалізації пшениці.
Значення, більші ніж 0,43, відображають «добрий» стан цієї сфери.
Необхідно пояснити, що діяльність переробного сектору як самостійної сфери виробництва
оцінюється безвідносно до джерела походження сировини. Разом з тим оцінка агропродовольчого
ринку має комплексний характер і враховує взаємозв’язки сфери переробки з сільським
господарством.
В нашому прикладі визначений за вище наведеним алгоритмом показник рівня продовольчої
безпеки з пшениці вважається задовільним. Інтегральна оцінка стану її ринку знаходиться в межах між
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0,98 і 4,25. Значення, більші ніж 4,25, відображають «добрий» стан цієї сфери.
Зведені показники стану продовольчої безпеки і оцінки агропродовольчих ринків за основними
видами продовольства наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Стан продовольчої безпеки за інтегральною оцінкою агропродовольчого ринку України в
2008-2010 рр.
Показник
Види сільськогосподарської сировини і продукції її переробки
Пшениця
М’ясо
Молоко
Олія рослинна
Плодоовочева продукція

2008
1,71
1,22
1,43
1,65
1,57

Рік
2009
1,69
1,19
1,42
1,64
1,56

2010
1,82
1,36
1,59
1,72
1,64

Джерело: розраховано автором за [9; 10]
Дані табл. 1 свідчать про загальну позитивну тенденцію на агропродовольчих ринках України,
але рівень продовольчої безпеки не є стабільним. Кожному ринку продовольства присутні загальні
риси, відстежується певне піднесення в 2010 р. після спаду 2008 – 2009 рр. Загальний стан даних
оцінюється як «задовільний» за всіма видами продовольства.
На отриманий результат вплинули відповідні чинники.
По-перше, великий урожай зерна (зокрема пшениці) привів до різкого збільшення пропозиції на
ринку. За відсутності дієвої ринкової інфраструктури та ефективних заходів державного регулювання
внутрішнього попиту і пропозиції це викликало значне зниження відпускних цін у сільських
товаровиробників. Падіння відпускних цін багато в чому спричинило різке зниження рентабельності
зернового виробництва. Рентабельність скоротилась майже вдвічі по відношенню до середньої
величини за попередні три роки. Відношення вартості реалізованої продукції до витрат скоротилось на
третину середнього значення за попередні три роки і досягло мінімальної відмітки 1,09.
По-друге, відтік значних обсягів зерна за рубіж знизив навантаження на переробні підприємства.
В результаті обсяг переробки з вітчизняної сировини скоротився. Цей аспект також можна
розцінювати як зниження ефективності ринку, оскільки зовнішня кон’юнктура мала значний вплив на
формування вимог внутрішнього попиту.
Проблема полягає не у виробництві продукції, а в тому, як нею розпорядитись після збору
урожаю, чи є всі необхідні умови для того, щоб готова продукція змогла оперативно надходити на
ринок і бути затребувана за прийнятними цінами. Це проблема нерозвиненості ринкової
інфраструктурі, невідлагодженого механізму державних закупівель, що вимагає швидкого рішення.
Висновки з даного дослідження. Викладена методика оцінки рівня продовольчої безпеки за
показниками стану національного агропродовольчого ринку дозволяє врахувати найбільш суттєві
аспекти функціонування товарних ринків: ефекти нерівноважного стану ринку, потенційні перспективи
зростання, порівняльні переваги у виробництві певних видів продукції та інші. Також є можливість
отримати інтегральну оцінку та окремі оцінки стану сфер «виробництво», «переробка і реалізація».
Отримані результати, як показала експериментальна перевірка методики, відображають
тенденції, котрі мають місце у сфері виробництва, переробки та реалізації продовольства.
За допомогою наведеної методики існує можливість моніторингу стану продовольчої безпеки
країни, в т.ч. оцінки стану її секторів, що є підґрунтям, на якому побудовано сучасний курс державної
агропромислової політики. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в агропромисловій сфері
Україні є доцільним повернути економічний механізм регулювання доходів і витрат товаровиробника у
напрямі забезпечення нормального відтворювального процесу темпами, які відповідають
збалансованості ринкового попиту та пропозиції.
За досвідом економічно розвинутих країн, держава повинна ввести цінову підтримку доходів
сільськогосподарських товаровиробників, усунувши цінові диспропорції у товарообміні між
промисловістю і сільським господарством, між містом і селом. Крім того, необхідно повернути
національну промисловість на першорядне забезпечення потреб АПК, випуск конкурентоспроможних
технологічних систем для землеробства і тваринництва у різних формах і умовах господарювання, а
також випуск сучасних технологій для промислової переробки сільськогосподарської сировини. В
цьому напрямі доцільно: здійснювати активну політику розвитку ринкової інфраструктури
специфічного, капітало- і наукомісткого продовольчого ринку; ввести чіткішу і жорсткішу систему
макроекономічного регулювання та управління, враховуючи особливості АПК, зокрема, в сільському
господарстві, а також систему мікроекономічного управління в усіх формах господарювання;
активізувати політику захисту внутрішнього продовольчого і технологічного ринку від зовнішньої
експансії; спрямувати зовнішньоекономічну діяльність на створення національних виробництв за
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Анотація
Розкрито суть методичних підходів до визначення рівня продовольчої безпеки.
Проаналізовано рівень продовольчого забезпечення України за основними видами продовольства.
Обґрунтовано необхідність вдосконалення методичних положень стосовно забезпечення
продовольчої безпеки країни.
Ключові слова: продовольча безпека, рівень продовольчого забезпечення
Аннотация
Раскрыта сущность методических подходов по определению уровня продовольственной
безопасности. Проанализирован уровень продовольственного обеспечения Украины по основным
видам продовольствия. Обоснована необходимость обеспечения методических положений по
обеспечению продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, уровень продовольственного
обеспечения
Annotation
Essence of methodical approaches on determination of food security level is exposed. The level of the
food providing of Ukraine is analysed on the basic types of food. The necessity of providing of methodical
positions is reasonable on providing of food security of country.
Key words: food security, level of the food providing
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Трансформація системи економічного прогнозування, як елементу
системи державного управління, є одним з важливих елементів перетворень, що сприяють
стабільному функціонуванню економіки у мінливих організаційно-економічних умовах. Вона повинна
бути спрямована на корінні перетворення в прогностиці, що полягають у розвитку здібностей
вирішення найрізноманітніших завдань управління в умовах нестійкого зовнішнього середовища за
допомогою адекватного інструментарію, що вимагає обґрунтування і встановлення сфери його
використання. Однак, в умовах все більшого ускладнення об’єктів прогнозування і динамічності
зовнішнього середовища, розробка такого інструментарію практично неможлива без освоєння
теоретичних основ прогнозування, яке, приймаючи в перехідний період значні масштаби, є
першоосновою всіх процесів управління та забезпечує прийняття обґрунтованих рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методичні та прикладні аспекти
прогнозування та моделювання економіки дістали значного розвитку в працях видатних вітчизняних
вчених, таких як: О. Бакаєва [1], В. Беседіна [2; 3], О. Власюка [4], В. Гейця [5], О. Ємельянова [6],
І. Лукінова [7], Б. Панасюка [8], М. Скрипниченко [5], та інших. Проте в сучасних умовах деякі аспекти
прогнозування потребують удосконалення в напрямі глибокого факторного аналізу розвитку
економіки, досліджень у побудові моделей, формування нових методологічних підходів, властивих
специфіці перехідних процесів в економіці.
Постановка завдання. Метою статті є встановлення методологічних принципів
середньострокового прогнозування розвитку економіки, на яких власне базується методологія
розробки прогнозу та вирішується завдання щодо її практичної реалізації в умовах трансформаційної
нестабільності та використання для оцінки наслідків різних варіантів макроекономічної політики.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах формування ринкових
перетворень в Україні назріла необхідність розробки системних досліджень для створення формальних
науково-обґрунтованих підходів, сучасних методів, засобів аналізу і синтезу структурно-функціональної
організації економіки країни і управління процесами, які в ній відбуваються і які об’єктивно відповідають
реальним особливостям і умовам трансформації економіки, характерним для України.
З метою створення моделі соціально-економічного розвитку та подальшого середньострокового
прогнозування слід вирішити такі взаємопов’язані завдання:
1) Встановлення розмірності. Дослідження економічної системи передбачає скорочення
розмірності її описування. Ефективність вирішення цієї проблеми залежить від суб`єктивного рівня
знань та кваліфікації дослідників.
2) Врахування існуючої невизначеності. Вплив невизначеності особливо проявляється в
нестабільних слабо організованих економічних системах через неповноту, несвоєчасність, низьку
достовірність інформації. Внаслідок цього економічні задачі, як правило, не мають єдиного рішення
(або мають множину рішень, або не мають жодного), ефективність і оптимальність яких визначаються
ступенем участі обмежень, що властиві кожній конкретній ситуації.
3) Створення адаптивних економіко-математичних моделей. Математичне забезпечення, що
використовується в сучасних умовах, орієнтоване на моделювання економічних задач, на прийняття
рішень по управлінню, контролю і прогнозуванню, не зовсім відповідає реальним вимогам дослідження і
управління, прогнозування економічних процесів в Україні. Відомі економіко-математичні моделі, які
використовуються для описування структури, поведінки і управління економічними системами, особливо
нестабільними, не завжди дають бажаний результат. При побудові моделей стабільної економіки часто
використовуються різноманітні варіації регресійного аналізу. Для стабільної економіки характерні
інтенсивні перехідні процеси, наслідком яких є нелінійність та нестаціонарність структурних зв`язків між
параметрами, обмеженість вихідної інформації [1].
Шляхи успішного вирішення проблеми слід шукати у використанні системних методів
конструювання моделей, що б описували реальні причинно-наслідкові відношення між всіма
досліджуваними параметрами економіки і в адаптації цих моделей до нових даних та відображали
умови впливу внутрішніх і зовнішніх факторів економіки, які постійно змінюються.

12

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

4) Адаптивний контроль параметрів і діагностування стану економічної системи. В умовах
нестабільності розвитку економіки необхідно здійснювати перевірку значень параметрів,
«діагностувати» можливі порушення функціонування економічної системи на основі результатів
аналізу реального стану об’єкту досліджень і тенденцій його поведінки.
5) Прийняття рішень. Прийняття рішень в умовах нестабільної економіки в більшості випадків
не може базуватися на експертних оцінках. Можливості використання досвіду країн з розвинутою
економікою вимагають критичного аналізу, який би враховував конкретну специфіку трансформуючої
економіки України.
Для комплексного вирішення названих проблем необхідна розробка методології, методів,
засобів для конструювання макроеконометричної моделі, реалізація якої дозволила б вирішувати
завдання аналізу і прогнозу стану економіки України для прийняття рішень по оперативному й
стратегічному управлінню динамікою розвитку економіки України.
Для прогнозування основних макроекономічних показників на середньостроковий період робляться
припущення, що стосуються зовнішніх факторів впливу на економіку, причому вказуються тип сценарію і
кількісні параметри не конкретизуються, а надаються загалом на якісному рівні, або у середньорічному
вимірі [2]. Наприклад, до таких зовнішніх факторів впливу на вітчизняну економіку належать:
- динаміка світового ВВП та ВВП країн-торговельних партнерів, що впливають на торгівлю та
економічне зростання в Україні (країни зони євро, Сполучені Штати та Російська Федерація);
- динаміка світових цін на енергетичні ресурси через високу залежність України від світових
ринків енергоносіїв (передусім ціни на природний газ та нафту);
- динаміка світової торгівлі, світовий попит на товари традиційного українського експорту;
- курси валют щодо долара США основних країн-партнерів України в торгівлі (країни Євросоюзу
та РФ).
Далі можна сформулювати основні методологічні позиції процедури прогнозування
народногосподарської системи.
Прогноз є неодмінною умовою пізнання процесів соціально-економічного життя й
найважливішим фактором ефективності будь-яких прийнятих рішень.
Виходячи із вище зазначеного, можна зробити висновок, що сукупність прогнозів створює
науково-аналітичну й різноманітну пошукову базу, тому ефективний менеджмент завжди передбачає
випереджальний, передбачуючий підхід. Прогнозування – це самостійна, причому первинна функція
управління, яка нерозривно пов’язана з усіма іншими функціями [3].
Ціль прогнозу – розробка й обґрунтування програми дій державних органів управління,
спрямованої на формування й підтримку діючого господарського механізму в економіці, стимулювання
відтворювальної діяльності їх суб’єктів, що сприяє збільшенню виробництва та реалізації продукції й
послуг в обсягах, що задовольняють платоспроможний попит покупців та потреби держави.
Досягнення зазначеної мети передбачає послідовне вирішення наступних завдань:
1) проведення аналізу впливу різних факторів на динаміку галузей економіки;
2) проведення аналізу ефективності використання наявних виробничих ресурсів, визначення
недовикористаних резервів і розрахунок виробничого потенціалу виробників;
3) визначення границь невизначеності та ризику, пов'язаних із впливом внутрішніх і зовнішніх
факторів на зміну показників і критеріїв розвитку економіки. При цьому для забезпечення надійності й
вірогідності прогнозів необхідно враховувати весь спектр специфічних проблем, пов’язаних з
виробництвом і реалізацією різних видів товарів і послуг;
4) моделювання можливих варіантів розвитку системи на основі аналізу впливу факторів
невизначеності та ризику на її динаміку в цілому й адекватній зміні поводження господарюючих
суб’єктів ринку. При цьому необхідно використати багатоваріантний підхід, що забезпечить гнучкість
прогнозних розрахунків з урахуванням як песимістичних, так і оптимістичних параметрів;
5) розрахунок прогнозів окремих показників розвитку галузей економіки;
6) обґрунтування організаційно-економічних заходів, необхідних для виконання урядових
програм, за умови підвищення ефективності виробництва.
Таким чином, сучасна концепція методології прогнозування передбачає розгляд комплексу методів,
прийомів, підходів, спрямованих на стимулювання виробників на пошук і залучення у виробництво
недовикористаних резервів, регулювання кількості можливих динамічних відхилень і випадкових факторів і
підвищення ефективності й конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів ринку.
Методична постановка процедури прогнозування динамічних відхилень і випадкових факторів у
діяльності підприємств повинна виходити з основних законів у методології прогнозування, які можуть
бути інтерпретовані в такий спосіб [4]:
1. Закон системності, відповідно до якого в прогнозно-аналітичних розрахунках розглядається
взаємозв’язок всієї сукупності складно-спрямованих факторів зовнішнього й внутрішнього
середовища.

13

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2012[14]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

2. Закон онтогенезу передбачає, що організаційним системам управління властиві певні цикли,
розвиток яких можна регулювати й прогнозувати таким чином, щоб процес циклічної динаміки з
урахуванням випадкових факторів носив планомірний, передбачуваний характер.
3. Закон композиції полягає в тому, що, з одного боку, прогноз повинен бути детальним, а з
іншої – прогнозно-аналітичні розрахунки не повинні містити нічого зайвого, розглядаючи тільки
основні, принципові моменти.
4. Закон економічної доцільності означає, що прогнозовані сценарії розвитку економіки повинні
передбачати ефективне використання наявних ресурсів, залучення резервів з метою підвищення
загальної ефективності системи.
На основі визначення суті, цілі, завдань, законів та підходів до економічного прогнозування,
створено узагальнену схему методології (рис. 1), що, в свою чергу, ґрунтується на дотриманні ряду
принципів.
МЕТОДОЛОГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
Мета – розробка і обґрунтування програми дій органів управління по формуванню та підтримці дієвого
господарського механізму в економіці, стимулювання відтворювальної діяльності
Завдання
Аналіз
впливу
факторів

Аналіз
використання
ресурсів

Визначення
границь
невизначеності і ризику

Моделювання
варіантів
розвитку

Прогноз
окремих
показників

Обґрунтування
організаційноекономічних заходів

Закони
Системності

Онтогенезу

Композиції

Економічної доцільності

Принципи
Загальні
-

Спеціальні

системності;
ієрархічності;
спільності методичних підходів;
послідовності і безперервності;
індикативності;
варіантності;
розвитку.

- індивідуальності;
- збалансованості;
- адаптивності;
- адекватності;
- державного регулювання і реалізації
економічної політики.

Підходи
Телеологічний

Генетичний
Етапи

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аналіз ретроспективи.
Побудова прогнозної моделі.
Верифікація прогнозу.
Оцінка можливих наслідків кожного варіанту.
Обґрунтування цільових програм.
Моніторинг.

Методи, прийоми, способи
Рис. 1. Схема методології макроекономічного прогнозування
Джерело : побудовано автором
Серед загальних принципів, що не залежать від
прогнозування, виділені наступні:
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1. Принцип системності припускає сполучення всіх елементів прогнозованої системи (за своїм
змістом принцип системності не співпадає із законом системності) [5]. Цей принцип визначає, що
економіка розглядається як єдиний об’єкт і, водночас, як сукупність відносно самостійних напрямів
прогнозування. Системний підхід, що притаманний середньостроковому прогнозуванню, передбачає
побудову прогнозу на основі методів і моделей, що характеризуються повною ієрархією і
послідовністю. Під системою методів і моделей прогнозування мається на увазі їх сукупність, завдяки
чому створюється можливість розробити погоджений і без суперечностей прогноз за кожним
напрямом, що ґрунтується на вивченні тенденцій розвитку, які складаються та закономірностей, що
зумовлюють можливість визначення цілі, наявних ресурсів, потреб та їх динаміки. Системність
прогнозування передбачає певну черговість використання моделей для формування комплексного
прогнозу економічного розвитку країни.
2. Принцип ієрархічності передбачає дотримання строгої ієрархії, співпідпорядкованості й
взаємозв'язку всіх ланок системи.
3. Принцип спільності методичних підходів ґрунтується на тому положенні, що для
економічних систем характерні загальні закономірності і явища, пов’язані з особливостями
національної економіки України в цілому.
4. Принцип послідовності й безперервності прогнозно-аналітичних розрахунків базується, поперше, на взаємній ув’язці оперативних, поточних, середньострокових і довгострокових прогнозів, а
по-друге – на безперервності прогнозних розрахунків, що дозволяє суб’єктам управління вчасно
виявляти негативні відхилення від прогнозованої ситуації й вносити відповідні корективи.
5. Принцип індикативності прогнозів означає, що вони носять рекомендаційний характер.
6. Принцип варіантності передбачає наявність декількох сценаріїв (песимістичного,
оптимістичного, оптимального) у побудові прогнозних моделей.
7. Принцип розвитку виробничих відносин полягає в тому, що при розрахунках потенційного
зростання або уповільнення в динаміці економічної системи слід враховувати якісно нові витки в
прогнозному періоді [7].
До спеціальних принципів, пов’язаних безпосередньо з організацією прогнозних робіт у
конкретній сфері економіки, віднесено наступні:
1. Принцип індивідуальності означає, що при спільності основних тенденцій розвитку кожному
господарюючому суб’єкту все ж таки властиві індивідуальні особливості, які слід враховувати в
прогнозних розрахунках [8].
2. Принцип збалансованості заснований на адекватному сполученні параметрів і показників
прогнозованих підсистем і системи в цілому шляхом зрівноважування цілей росту ефективності та
ресурсів для їх досягнення [6].
3. Принцип адаптивності передбачає, що організаційно-управлінські системи підприємств під
впливом економічних процесів змінюються, адаптуючись до складних умов, що, у свою чергу,
передбачає дотримання принципу адекватності.
4. Принцип адекватності заснований на внесенні відповідних змін у контрольовані державою
умови реалізації форм і методів ведення господарства.
5. Принцип державного регулювання та реалізації економічної політики передбачає, що
прогнозні розрахунки повинні розглядати реальні можливості держави впливати на розвиток
економіки, щоб не допустити обвальних, некерованих процесів у рамках спільності цілей і задач
політики держави, спрямованої на підвищення ефективності національної економіки.
Вказані принципи лягають в основу методології прогнозування, що охоплює сукупність методів,
прийомів та способів, за допомогою яких будується прогноз.
Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах, незважаючи на значну кількість
розробок у прогнозуванні економіки, все ж залишається потреба в удосконаленні методологічних і
методичних підходів щодо моделювання та прогнозування нестабільної динаміки макроекономічних
показників. Загальна схема методології враховує цілі, завдання, економічні закони та ґрунтується на
загальних принципах прогнозування та специфічних, властивих відповідній процедурі
середньострокового прогнозування. Її використання дозволяє знижувати вплив суперечливих даних,
невизначеності інформації, а також ризику в ході прийняття рішень управлінського характеру і у
розвитку національної економіки. Серед напрямів подальших досліджень в цій сфері основним можна
виділити побудову модельного апарату аналізу і прогнозування розвитку економіки, що врахував би
вплив зовнішніх факторів та міг оцінити заходи державної економічної політики.
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Анотація
В статті досліджені теоретико-методологічні аспекти середньострокового прогнозування
розвитку економіки. Визначені цілі, завдання, закони, загальні та спеціальні принципи
прогнозування, окреслена його процедура. Представлена загальна схема методології
макроекономічного прогнозування.
Ключові слова: прогноз, економічна динаміка, методологія, методи, принципи
прогнозування.
Аннотация
В
статье
исследованы
теоретико-методологические
аспекты
среднесрочного
прогнозирования развития экономики. Определены цели, задачи, законы, общие и специальные
принципы прогнозирования, описана его процедура. Представлена общая схема методологии
макроэкономического прогнозирования.
Ключевые слова: прогноз, экономическая динамика, методология, методы, принципы
прогнозирования.
Annotation
The theoretical and methodological aspects of the medium-term forecasting of economic development
are investigated in this paper. The purposes of forecasting, objectives, laws, general and specific principles
are defined, described his procedure. A general scheme of the methodology of macroeconomic forecasting
is presented.
Key words: forecast, economic dynamics, methodology, methods and principles of forecasting.
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СКЛАД ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Сучасне корпоративне управління концентрує свою увагу на вивченні
феноменів управління локальними (як правило, «первинними») корпоративними бізнес-системами й
демонструє тим самим «розрив» у розумінні діалектики мікро- і макроекономічного рівнів організації
суспільного виробництва. Діагностувати, а, тим більше, оптимізувати системи корпоративного
управління можна тільки після специфікації поняття «зовнішнє середовище організації» відносно
господарюючих суб'єктів, а також локальною (мікроекономічною) і глобальною (макроекономічною)
бізнес-системами. В цій ситуації виявлення закономірностей динаміки систем корпоративного
управління неможливе без попереднього вивчення сучасної структури зовнішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток дослідження
інституційного та організаційного середовища корпорацій зробили зарубіжні та вітчизняні вчені:
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Вільямсон О. Е., Євтушевський В. А., Клейнер Г. Б., Нельсон Р., Норт Д., Олейник А. Н., Попов Е. В.,
Супрун Н. А., Фертікова Т. М. та інші.
Враховуючи значні здобутки аналітиків у вивченні зовнішнього середовища підприємств, в
літературі з корпоративного управління не зустрічається комплексне вивчення різних сегментів
середовищ корпорацій. Чітко не виписано його структурно-понятійну категорію, відсутні інтеграційні
інструменти узгодженості сторін, що, безперечно, вимагає глибших досліджень.
Постановка завдання. Мета статті полягає в розкритті складових зовнішнього середовища
корпорації, обґрунтуванні характерних рис виділених сегментів та узагальненні їх в контексті
зовнішньокорпоративних зв’язків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виявлення взаємозумовленості механізмів
зовнішнього регулювання й самоорганізації вимагає першочергово вивчення питання співвідношення
локальних і глобальної інституціональних систем.
Якщо як глобальну систему будемо розглядати конкретне суспільство (державу), або яку-небудь
із її основних сфер життєдіяльності, наприклад, національну економіку, а в якості локальної
інституціональної системи – систему, засновану на базі тієї або іншої юридичної особи, тоді органами
зовнішнього інституціонального регулювання тут будуть виступати відповідні органи державної влади
й місцевого самоврядування. Якщо розглядати співвідношення двох глобальних інституціональних
економічних систем (наприклад, національна економіка України й економіка ЄС), то їхня будова й
поведінка буде регулюватися органами й інститутами міжнародного права. У такий спосіб виходить,
що механізми зовнішнього інституціонального регулювання економічних систем не обмежуються
тільки взаєминами макро- і мікроекономічного рівнів, а мають більш складну природу. З нашої точки
зору, доцільно розрізняти не тільки два основні ієрархічні рівні організації економічних систем (рівень
макро- і мікроекономіки), але й приватні ієрархічні рівні або «субрівні».
Базуючись на проведеному порівняльному аналізі специфічних характеристик інституціональних
соціальних систем, можна більш предметно розглянути проблематику актуального ділового
середовища корпорації.
Економічні (господарські) системи мають властивості, які істотно відрізняють їх від інших
функціонально-спеціалізованих типів соціальних систем (соціокультурних, політичних, сімейнопобутових). У першу чергу ця специфіка виражається у визначальній ролі відносин власності на
засоби виробництва, локалізовані в рамках економічних систем. Дані відносини специфікуються й
нормативно закріплюються суспільством (державою), однак виступають у якості визначального
(детермінуючого) фактору відносин між господарюючими суб'єктами, а також між соціальноекономічними групами, що мають різний обсяг повноважень на об'єкти власності (їхні власники,
розпорядники й користувачі).
Другою істотною специфічною властивістю господарських систем є більш високий ступінь
«твердості» організаційних (формально-рольових) відносин між учасниками спільної господарської
діяльності. Це зумовлено підвищеною складністю виробничих і управлінських процесів як у рамках
мікроекономічних систем (первинних і вторинних господарських систем), так і в рамках національної
економіки в цілому. Як наслідок, тут має місце істотне відділення вищого адміністративноуправлінського апарату цих систем як від власника засобів виробництва (відособленого майна,
капіталу), так і від інших соціально-професійних категорій найманого персоналу [1].
Інституціональний характер будь-якої первинної господарської системи припускає, що й у
зовнішніх, і у внутрішніх взаємодіях її представляє певний господарюючий суб'єкт, що має фіксований
правовий статус. В такому разі в кожний фіксований момент часу стан і поведінка господарюючого
суб'єкта детермінована відповідним інституціонально-імперативним середовищем, що може у певних
межах змінюватися в результаті відповідних змін у його правовому статусі.
Трактування господарюючого суб'єкта як самостійного й визначального компоненту первинної
господарської системи в рамках корпоративного менеджменту практично не зустрічається.
Принципова важливість поняття «господарюючий суб'єкт» особливо усвідомлюється при застосуванні
тих або інших поведінкових концепцій у рамках корпоративного менеджменту, коли акцент
переноситься на інституціональне й організаційне середовище, у якому він формується, функціонує й
еволюціонує (розвивається або деградує) [2].
Відзначені тут особливості первинних господарських систем варто розглядати в контексті
прийнятої в даному суспільстві (державі) інституціональної моделі організації національної економіки.
Економіка, організована на базі інституту ринку, на відміну від організованої на основі інституту
командної економіки, має більшу розмаїтість інституціональних форм організації первинних
господарських систем і припускає високий рівень ділової активності господарюючого суб'єкта, на базі
якого вони утворені [3, с. 95; 4 і ін.]. У той же час в умовах ринкової економіки проявляється й
підсилюється специфічна загроза існуванню конкретно взятої первинної господарської системи –
конкуренція господарюючих суб'єктів.
Досить показово, що в сучасній науковій, економічній й навіть повсякденній свідомості вже не
викликає сумніву теза про те, що ринок диктує поведінку товаровиробників і споживачів. Така
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об'єктивація інституту ринку в суспільній свідомості має свої серйозні підстави, які не можна звести
тільки до образного висловлення А. Сміта про «невидиму руку ринку».
В умовах інституціонально-регламентованої ринкової економіки, заснованої на домінуючій ролі
приватної власності на засоби суспільного виробництва («частці капіталу»), кожний господарюючий
суб'єкт не тільки одержує максимум свободи своєї ділової поведінки, але й максимум економічної (в
остаточному підсумку майнової) відповідальності за свої дії на ринку. Якщо той або інший суб'єкт у
своїй поведінці не належною мірою враховує об'єктивні ринкові закони й безпосередньо юридичні
закони або ігнорує їх, то він трохи раніше або трохи пізніше не зможе відтворювати себе в даній
якості. Інші більш активні товаровиробники витиснуть його із цієї ринкової ніші. У цьому розумінні
зовнішнє середовище конкретно взятих господарюючих суб'єктів і систем визначає їхнє поводження й
в остаточному підсумку долю, однак саме зовнішнє середовище повинне детермінувати таку
нормативну будову локальних систем, при якій механізми їхньої самоорганізації стають не тільки
можливі, але й максимально плідні.
Методологічний апарат, заснований на розмежуванні широкого й вузького розумінь первинних
господарських систем, дозволяє досить однозначно специфікувати інституціональні типи цих систем і
відповідних суб'єктів. Це стає можливим, якщо ми визнаємо, що специфічним інституціональним
типам первинних господарських систем відповідають специфічні інституціональні умови, у яких вони
перебувають. Однак визнання цього факту порушує питання про співвідношення понять
«інституціональне» і «організаційне» середовище первинної господарської системи.
При відповіді на нього, на нашу думку, необхідно виходити з наступних двох положень. Поперше, найбільш активною й стабільною частиною актуального зовнішнього середовища тієї або іншої
первинної господарської системи є певне інституціональне середовище, сформоване на глобальному
(макроекономічному) ієрархічному рівні. По-друге, контрагенти будь-якого господарюючого суб'єкта,
на базі якого формується й функціонує відповідна господарська система, також мають свої правовий
статус і певне інституціональне середовище. З урахуванням цих обставин ми доходимо висновку –
інституціональне середовище за характером свого впливу на господарюючі суб'єкти, а також на
агентів і контрагентів є імперативним, тобто не тільки зовні заданим, але й нормативно-регулятивним.
Ступінь «твердості» інституційно-імперативного середовища для основних типів господарюючих
суб'єктів різна. Це проявляється, у першу чергу, в обсязі прав, що надаються суспільством (державою)
господарюючим суб'єктам різних типів. Так, розходження в обсязі прав юридичних осіб, на базі яких
формуються корпорації і, наприклад, унітарні підприємства, є настільки істотним, що якщо перші
можуть бути визначені як самокеровані, те другі – тільки як саморегульовані господарські системи.
При всій важливості інституціонального середовища корпорації, воно не вичерпує всієї якісно
помітної розмаїтості її актуального зовнішнього середовища. Справа в тому, що, крім певного
інституціонального статусу контрагентів конкретної корпорації, вони мають істотні функціональнорольові відмінності. Безперечно виділяються три специфічні функціонально-рольові групи
контрагентів, з якими тим або іншим способом взаємодіє кожна корпорація – постачальники,
споживачі (клієнти) і конкуренти. Кожна з них має певний інституціональний статус і відповідне йому
інституційно-імперативне середовище, але з позицій корпоративного управління компанією вони
становлять інтерес, у першу чергу, своїми функціональними характеристиками (функціональними
можливостями й потребами).
При ближчому розгляді виявляється, що в якості самостійної принципово важливої
функціонально-рольової групи корпорації варто розглядати органи зовнішнього інституціонального
регулювання. Дійсно, у класичному визначенні соціальні інститути – це сукупність формальних і
неформальних норм, «які структурують взаємодію індивідів в економічній, політичній і соціальній
сферах» [4, c. 188]. Із цих позицій утворення будь-якої «формальної організації» або закріплення прав
і обов'язків «індивідів» є тільки одним з механізмів дії соціальних інститутів. Причому цей механізм
їхньої суб'єктної об'єктивізації не припиняє існування власне соціальних інститутів. Інакше кажучи, і
соціальні інститути, і суб'єкти, статус і поведінка яких регламентуються, існують одночасно й відносно
незалежно.
Таким чином, варто зробити висновок, що до складу актуального середовища корпоративного
сектору економіки й конкретних компаній входять як певні соціальні інститути, так і органи державної
влади й місцевого самоврядування, а також впливові суспільні об'єднання громадянського
суспільства. Поширюючи дану логіку на всі функціонально-рольові групи контрагентів корпорації,
можна зробити наступні висновки.
По-перше, актуальне зовнішнє середовище корпорації складається із двох найбільш
специфічних і великих складових частин – інституційно-імперативного середовища й зовнішнього
організаційного (суб’єктно-рольового) середовища.
По-друге, інституційно-імперативне середовище корпорації проявляється як сукупність
офіційних (нормативно-правових) актів і неформальних (морально-етичних) правил, що регулюють її
інституціональний статус і поведінку. У свою чергу, організаційне середовище компанії проявляється

18

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

як досить стійка сукупність чотирьох основних функціонально рольових груп її контрагентів (споживачі,
постачальники, конкуренти й органи зовнішнього контактного поля).
По-третє, на кожний фіксований момент часу функціонально-рольові групи контрагентів компанії
проявляються як персоніфікований склад суб'єктів діяльності з конкретними (більш-менш відомими)
функціонально значимими характеристиками. Цей персоніфікований склад суб'єктів може бути більшменш мінливий, що дозволяє особливу значимість надавати достатньо стабільним суб'єктамконтрагентам. З позиції загальної теорії організації такі суб'єкти можуть бути визначені як зовнішня
організаційна структура (або організаційна інфраструктура) корпорації.
Поряд із представленою сегментацією актуального ділового середовища корпорації на
інституційно-імперативне й організаційне середовище, плідним може бути й більш диференційований
(суб’єктно-рольовий) підхід, що розрізняє три сегментні сфери: інституційно-імперативну, партнерську
(конвенціальну) і конкурентного середовища компанії (як, втім, і будь-якого іншого господарюючого
суб'єкта або бізнес-системи). Обґрунтування даного підходу можна звести до наступних аргументів.
1. Як було показано в рамках інституціональної економіки, корпорація перебуває в полі дії
інституціональних норм глобального економічного інституту (інституту ринку або командної економіки),
які повинні виконуватися під загрозою як правових, так і морально-етичних санкцій з боку держави або
громадських організацій, які мають на увазі для порушників додаткові витрати.
2. Можна виділити два основні вектори взаємодій корпорації як відкритої системи –
внутрікорпоративний і зовнішньокорпоративний. У рамках внутрікорпоративних взаємодій компанії
необхідно виділяти її агентів. У якості таких виступають як учасники юридичної особи, на базі якого
сформована й функціонує дана корпорація, так і її наймані працівники. Загальним у відзначених тут
суб'єктів є те, що вони є членами організації (розуміється в даному контексті як сукупний суб'єкт
господарської діяльності). Внутрішньокорпоративні взаємодії компанії здійснюються щодо суб'єктів,
що не є її членами, тобто контрагентів.
3. Прийняте тут трактування інститутів і інституціональних норм, що закріплюються в них,
принциповим чином розширює поняття «зовнішнє середовище», що склалося в загальному
менеджменті, тому що ним позначається не тільки середовище конкретно взятої організації як
сукупного суб'єкта підприємницької й господарської діяльності, але й середовище конкретно взятих
інтересів індивідів – членів цієї організації. Якщо розглядати проблему зовнішнього середовища
стосовно тільки до одного специфічного типу організацій - корпорації, то з інституціональної точки зору
вся сукупність формальних і неформальних норм поведінки корпорації задається об'єктивно й
закріплена в певних соціальних інститутах.
4. Загальноприйнятий підхід до інституціональних норм припускає виділення як мінімум двох
специфічних сфер (частки середовища) зовнішнього середовища конкретно взятої компанії:
інституційно-імперативної й партнерської (конвенціальної або договірної). Якщо перше з відзначених
середовищ представлене в основному органами державної влади всіх ієрархічних рівнів і відповідних
механізмів правового регулювання процесу створення, функціонування, трансформації й ліквідації
корпорації, то друге – конкретними контрагентами, що обумовлюють безперервний процес
функціонування даної компанії. Неважко переконатися, що взаємодія будь-якої компаніїтоваровиробника з її постачальниками й споживачами, хоча і є об'єктивною зовнішньою умовою її
існування, але з позицій їхнього суб'єктного складу – це є результатом проведення певної стратегії
зовнішньокорпоративних взаємодій. Більше того, сучасне корпоративне право має у своєму
розпорядженні досить диференційований інструментарій регулювання договірних відносин між
господарюючими суб'єктами, однак цей інструментарій не завжди в господарській практиці належною
мірою використовується. Остання обставина вказує, що в дійсності має місце спільна дія як
об'єктивних (інституційно-імперативних), так і суб'єктивних (ініціативних) факторів динаміки зовнішніх
корпоративних зв'язків конкретної компанії.
5. Найбільш специфічним компонентом ділового середовища компанії є конкурентне
середовище, представлене господарюючими суб'єктами, що виробляють і реалізують аналогічні види
товарної продукції (продукції, робіт, послуг). Стосовно до фіксованого моменту часу його існування
теж носить об'єктивний характер, однак конкретно взята компанія може більш-менш істотно впливати
на параметри цього середовища. Цю тезу можна обґрунтувати в такий спосіб.
З одного боку, в умовах ринкових відносин всі господарюючі суб'єкти складаються в тих або
інших конкурентних відносинах, тобто конкуренція – це атрибутивна властивість інституту ринку. З
іншого боку, кожний господарюючий суб'єкт (у цьому випадку «корпорація») визначає сферу й нішу
своєї господарської діяльності. Якщо в якійсь сфері діяльності має місце високий рівень конкуренції
або прояв монополізму, але конкретна компанія планує продовжувати свою діяльність у цій сфері в
майбутньому, то це її право і її стратегічний вибір. У свою чергу, зміна сфери діяльності компанії або
сегменту («ніші») ринку – це теж стратегічний вибір. Як у тому, так і в іншому випадку будь-яка
корпорація у фіксований момент або період часу має цілком конкретний суб'єктний склад конкурентів
на ринках товарної продукції й факторів виробництва, що повинен оцінюватися як певна загроза
втрати завойованих конкурентних позицій. Інакше кажучи, конкурентне середовище будь-якої компанії
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має свій специфічний кількісний і якісний склад конкурентів (як діючих у цей момент, так і
потенційних), однак параметри конкурентного середовища компанії в стратегічному періоді можуть
бути істотно змінені.
Що стосується механізмів конкуренції, то вони регламентовані у відповідних інституціональні
(правових і морально-етичних) нормах і в цьому розумінні імперативні. Однак слабкість інститутів, що
регламентують відносини конкуренції в господарській сфері «перехідних» суспільств, призводить до
стану, коли поведінка господарюючих суб'єктів істотно відхиляється від прийнятих інституціональних
норм (несумлінна реклама, цінова змова, випуск і реалізація контрафактної продукції, необґрунтована
монополізація певних ринків і ін.).
Зокрема, проведений аналіз дозволяє побудувати відповідну принципову модель
зовнішньокорпоративних зв'язків (рис. 1).
Конкурентне середовище

І

Інституційно-імперативне середовище

І
ІV

ІІ
Корпорація

І

ІІІ

ІV
Постачальники

Партнерське середовище

Споживачі

V

І

Конкурентне середовище
V

І

I – механізм інституційного впливу;
II – механізм реалізації продукції (послуг) або активів;
III – механізм ресурсозабезпечення;
IV – механізм конкуренції;
V- механізм впливу конкурентів на постачальників та споживачів.
Рис. 1. Модель взаємодії корпорації зі складовими зовнішнього середовища
Джерело : розробка автора
Важливість питання про співвідношення зовнішніх і внутрішніх механізмів інституціонального
регулювання корпоративних утворень для корпоративного управління стала усе більш повно
усвідомлюватися після виходу робіт, орієнтованих на специфікацію закономірностей будови й
поведінки економічних суб'єктів різних ієрархічних рівнів. У першу чергу до їхнього числа варто
віднести роботи доктринального характеру – «Мініекономіка» [5], «Наноекономіка» [6], а також
дослідження з проблематики еволюції економічних інститутів і економічних систем [7; 8].
Ці роботи, в основному, відносяться до сфери економічної теорії, що припускає певну адаптацію
їхніх концептуальних ідей і підходів безпосередньо до проблематики корпоративного управління.
Однак з урахуванням аналізу теоретико-методологічних проблем внутрішньої будови й інтегральних
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функцій корпоративних утворень, є підстави зробити три досить принципових висновки про
взаємозв'язок відзначених механізмів.
По-перше, визначальну роль у регулюванні будови й поведінки корпоративних утворень (як,
втім, і інших суб'єктів і систем мікроекономічного рівня) відіграють глобальні (екзогенні) соціальноекономічні інститути, інтегровані в «конституції ринку» або в «конституції командної економіки».
Природно, стосовно до країн з «перехідною економікою» має місце більш-менш істотний розрив між
«конституцією ринку» і діючою в певний момент або період часу інституціональною структурою
національної економіки, однак ця обставина не скасовує зовнішню детермінацію будови й поведінки
суб'єктів мікроекономічного рівня.
По-друге, у рамках конкретно взятих корпоративних утворень на фіксований момент часу існує
цілком певний спектр «внутрікорпоративних» інститутів, що виступають як сукупність «локальних»
норм і правил. Однак в умовах правової держави й громадянського суспільства локальні норми й
правила є функцією тих або інших екзогенних інститутів і механізмів.
По-третє, ступінь використання імперативно-заданих певному корпоративному утворенню
глобальних і локальних інститутів (механізмів) в істотній мірі залежить від ефективності прийнятої
системи корпоративного управління. Таким чином, дефекти й патології конкретної системи
корпоративного
управління
мають
як
об'єктивну
(«імперативну»),
так
і
суб'єктивну
(«внутрікорпоративну») природу.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, в рамках даного, більш диференційованого,
суб’єктно-рольового підходу до розгляду актуального ділового середовища конкретно взятої
корпорації воно може сегментуватися на три частки (три сегменти) – інституційно-імперативне,
партнерське й конкурентне середовище. При цьому в рамках кожної з виділених сфер необхідно
фіксувати як суб'єктний склад контрагентів, так і відповідні механізми зовнішньокорпоративних
взаємодій. Такий підхід дозволяє конкретизувати суб'єктний склад її контрагентів у відповідних
організаційно-структурних і функціонально-технологічних моделях
Запропонована модель може використовуватися як при вирішенні завдань організації
ефективної системи корпоративного управління корпорації, так і безпосередньо при вирішенні
конкретних стратегічних завдань у процесі її функціонування.
Бібліографічний список
1. Вільямсон О. Е. Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів /
О. Е. Вільямсон ; [наук. ред. укр. перекладу С. Бушуєв]. – К. : «АртЕк», 2001. – 472 с.
2. Норт Д. Інституції, інституційні зміни та функціонуання економіки / Д. Норт ; [пер. з англ.
І. Дзюби]. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
3. Олейник А. Н. Институциональная экономика / А. Н. Олейник. – М. : Инфра-М, 2000. – 416 с.
4. Фертікова Т. М. Інституційна економіка / Т. М. Фертікова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ
ім. П. Могили, 2010. – 128 с.
5. Попов Е. В. Миниэкономика / Е. В. Попов, А. И. Татаркин. – М. : Наука, 2003. – 487 с.
6. Клейнер Г. Б. Наноэкономика / Г. Б. Клейнер // Вопросы экономики. – 2004. - № 12. – C. 70-93
7. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер. – М. : Наука, 2004. – 240 с.
8. Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р. Нельсон, С. Уинтер. – М. :
Дело, 2002. – 536 с.
Анотація
У статті обґрунтовано розуміння та категоріальну насиченість різних видів середовища
корпорації, встановлено актуальність інтеграційних зв’язків кожного з них та визначено
концептуальне бачення взаємодії корпорації з складовими середовища.
Ключові слова: інституціональні системи, інституційно-імперативне, партнерське,
конкурентне середовище.
Аннотация
В статье автор обосновано понимание и категориальную насыщенность разных видов
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку банківської системи України особливого
значення набуває необхідність удосконалення територіальної структури Національного банку України,
яка повинна стати ефективною базою фінансового обслуговування інноваційного розвитку української
економіки. Таке удосконалення можливе насамперед, по-перше, за рахунок усунення недоліків у
законодавчих та інших нормативно-правових актах, а по-друге, за рахунок створення ефективних
механізмів залучення банківського капіталу в індустріальні регіони як засобу активізування
інноваційного розвитку вітчизняної промисловості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам регіональних особливостей
функціонування банківської системи і ролі центрального банку в ній присвячені праці багатьох
науковців, таких як: В. Аленін, З. Герасимчук, Я. Грудзевич, Л. Гуляєва [1], Е. Дж. Долан [2],
М. Долішній, С. Ільясов, Ю. Качаєв, К. Кремер, А. Кузнєцова, В. Міщенко, І. Прокопенко [4], М. Савлук,
С. Сембер, Т. Смовженко, А. Чухно, М. Яремчук та ін. Проте наслідки фінансової кризи, процвітання
умов недосконалої конкуренції в банківській сфері на регіональному рівні зумовлюють потребу в
подальших дослідженнях у даному напрямку.
Постановка завдання. Мета статті - окреслення територіальних особливостей функціонування
банківської системи України.
Виклад основного матеріалу дослідження. До системи Національного банку України входять
філії (територіальні управління) Національного банку України, які здійснюють визначальний вплив на
регіональні особливості функціонування банківської системи країни. Створення, реорганізація та
ліквідація територіальних управлінь здійснюються за рішенням Правління Національного банку.
Очолює територіальне управління начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї
наказом Голови Національного банку [6]. Функції територіальних управлінь (філій НБУ) полягають у
виконанні ними їхніх завдань, зазначених у Постанові Правління Національного банку України № 495
від 22 грудня 2000 року, наступні:
1. Фінансово-організаційні: організаційно-політична – проведення монетарної політики;
розрахунково-організаційна – організація міжбанківських розрахунків у порядку, встановленому НБУ;
емісійно-касова – здійснення емісійно-касової роботи, що полягає в готівковому забезпеченні
комерційних банків і касовому обслуговуванні органів Державного казначейства України; обліковоорганізаційна – проведення заходів із вдосконалення бухгалтерського обліку відповідно до
нормативних актів НБУ; звітно-організаційна – здійснення заходів із вдосконалення фінансової
звітності відповідно до нормативних актів НБУ; бюджетнообслуговуюча – обслуговування коштів
Державного бюджету України.
2. Фінансово-регулятивні: готівково-регулятивна – здійснення готівкового регулювання;
валютно-регулятивна – здійснення валютного регулювання.
3. Інформаційно-контрольні: аналітична – аналіз грошово-кредитних відносин на відповідній
території; особистозвітна – підготовка та подання НБУ фінансової та статистичної звітності за
результатами своєї діяльності; звітно-контрольна – проведення контролю за поданням банками НБУ
фінансової і статистичної звітності; валютно-контрольна – здійснення контролю за функціонуванням
валютного ринку і діяльністю уповноважених банків на цьому ринку зокрема; суспільнозвітна – розгляд
запитів банків, суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб і правоохоронних органів з питань
грошово-кредитної та валютної політики, грошового обігу, банківського нагляду, валютного контролю
та ліцензування, бухгалтерського обліку, відкриття рахунків і організації розрахунків та звітності, з
інших питань банківської діяльності та надання на них відповідей; монетарно-роз’яснювальна –
проведення роз’яснювальної роботи з питань грошово-кредитної та валютної політики НБУ;
інноваційно-технологічна – впровадження засобів автоматизації та сучасних комп’ютерних, мережевих
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технологій за всіма напрямками банківської діяльності; нормативно-контрольна – здійснення контролю
за дотриманням комерційними банками законодавства України, нормативно-правових актів та
економічних нормативів НБУ; фондово-контрольна – забезпечення контролю за функціонуванням
ринку цінних паперів; резервно-контрольна – здійснення контролю за дотриманням комерційними
банками вимог НБУ щодо формування обов’язкових резервів; розрахунково-контрольна – проведення
контролю за дотриманням встановленого НБУ порядку здійснення міжбанківських розрахунків;
правоохоронно-забезпечувальна – взаємодія у межах функціональних обов’язків з правоохоронними
органами у боротьбі зі злочинністю, корупцією, відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Ресурсні: кадрова – проведення роботи з персоналом; майнова – управління підзвітними
матеріальними і нематеріальними активами; фінансова – управління кредитними ресурсами;
інфраструктурна – управління власною інфраструктурою.
5. Нормативно-правова – укладання договорів від імені НБУ, вивчення і узагальнення
нормативної і законодавчої практики, внесення законодавчих пропозицій.
6. Прогностична – прогнозування розвитку грошово-кредитних відносин на відповідній території [6].
Отже, вплив територіальних управлінь НБУ на функціонування банківської системи регіону
здійснюється через перелік вищенаведених їх функцій та модифікованих і запропонованих нами у [3].
На регіональні особливості функціонування банківської системи країни територіальні управління
здійснюють наступні види впливу:
1. Вплив на готівковий обіг – пов'язаний з виконанням територіальними управління низки своїх
функцій, насамперед емісійно-касової і готівково-регулятивної.
Вплив на готівкову масу, яка акумулюється через банківську систему, проявляється через: її
моніторинг, аналіз та прогнозування, отримання статистичної звітності від банків про склад і рух
готівки, випуск готівки в обіг, касове обслуговування бюджетних установ, інформування місцевих
державних адміністрацій про стан готівкового обігу, розроблення пропозицій щодо скорочення готівки
в обігу, розвитку безготівкових розрахунків, вилучення з обігу зношених або пошкоджених банкнот і
монет тощо. На територіальні управління Національного банку України покладене завдання
здійснення розрахунків прогнозів касових оборотів (в яких визначаються розмір і джерела надходжень
готівки до кас банків, використання готівки, виданої з кас банків, а також розмір емісії грошей або їх
вилучення з обігу) і для обґрунтування прогнозних показників територіальні управління НБУ
щоквартально аналізують стан готівкового обігу на підзвітній території. У процесі аналізу
визначаються:
- тенденції, що складаються в готівковому обігу, структура обігу;
- джерела надходжень готівки в каси банків та напрями видачі її з кас банків;
- швидкість повернення готівки в каси банків;
- зміни в тенденціях економічного розвитку в регіоні;
- динаміка індексу споживчих цін;
- рівень інкасації готівкової виручки у сфері споживчого ринку;
- зміни в напрямах використання грошових доходів населення та джерел їх формування [5].
Територіальні управління і установи Національного банку України, банки, інші фінансові
установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію
Національного банку України на здійснення валютних операцій, та підприємства (що мають рахунки в
іноземних банках), складають статистичну звітність [7], в тому числі і про готівковий обіг. Відповідно до
Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України,
затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124, схема
надання статистичного звіту «Про касові обороти банку» (фф. № 747, 748) змінюється з 03 на 08,
тобто звіт подається банком – юридичною особою у обласному розрізі територіальному управлінню
Національного банку за територіальним місцезнаходженням банку – юридичної особи [8].
2. Валютне регулювання і валютний контроль – такий вплив пов’язаний з виконанням валютнорегулятивної і валютно-контрольної функцій територіальних управлінь НБУ.
Цей вид впливу полягає у проведенні територіальними управліннями НБУ операцій з валютними
цінностями, контролі за повнотою, достовірністю і своєчасністю подання банками звітності,
дотриманням вимог ліцензій та дозволів (наприклад, ліцензій на відкриття рахунків за кордоном),
встановлених лімітів і норматив у сфері валютного регулювання, а також аналітичної роботи у сфері
валютних операцій тощо.
Здійснення цього виду впливу полягає у тому, що територіальні управління НБУ здійснюють [6]:
- операції з валютними цінностями;
- контроль за проведенням уповноваженими банками операцій з валютними цінностями;
- реєстрація декларації резидентів про валютні цінності та майно, що знаходяться за межами
України;
- реєстрація відкриття пунктів обміну іноземної валюти та пунктів обміну, що працюють на
підставі агентських угод з банками;
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- надання індивідуальних ліцензій на здійснення одноразових валютних операцій і на відкриття
рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів у національній валюті;
- здійснення контролю за повнотою, достовірністю та своєчасністю подання банками
статистичної звітності щодо стану валютного ринку;
- аналіз основних показників стану валютного ринку регіону;
- складання статистичних звітів щодо реєстру договорів, які передбачають виконання
резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами,
позиками в іноземній валюті;
- контроль за повнотою, достовірністю та своєчасністю подання установами банків на
відповідній території звітності про зовнішній борг;
- аналіз стану заборгованості за експортно-імпортними операціями резидентів;
- контроль за своєчасністю та повнотою надання звітів про валютні операції банківськими
установами на відповідній території;
- взаємодія з органами Державної податкової адміністрації України з оперативного опрацювання
наданих банками реєстрів документів, на підставі яких здійснюються на міжбанківському валютному
ринку України операції купівлі-продажу іноземної валюти;
- проведення роз'яснювальної роботи серед населення регіону щодо валютної політики НБУ.
3. Вплив на організацію міжбанківських розрахунків – пов'язаний з виконанням розрахунковоорганізаційної, бюджетнообслуговуючої і розрахунково-контрольної функцій.
Здійснення цього виду впливу полягає у тому, що територіальні управління НБУ здійснюють [6]:
- електронні міжбанківські розрахунки;
- контроль за здійсненням розрахунків;
- удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в тому числі внесення
нормативно-правових пропозицій з цих питань;
- аналіз, контроль за своєчасністю і повнотою фінансової звітності банків;
- консультування банків з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
- організація касового виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
- координація і організація розрахунків;
- розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів;
- перевірка стану обліково-операційної роботи в банківських установах на визначеній території.
4. Грошово-кредитне регулювання – пов'язане з виконанням резервно-контрольної і фондовоконтрольної функцій.
Здійснення цього виду впливу полягає у тому, що територіальні управління НБУ здійснюють [6]:
- проведення роз'яснювальної роботи з питань монетарної політики НБУ;
- моніторинг ліквідності комерційних банків;
- контроль за дотриманням банками вимог НБУ до формування обов'язкових резервів;
- укладання кредитних угод з комерційними банками;
- укладання депозитних угод з комерційними банками;
- контроль за дотриманням виконання кредитних угод;
- перевірка кредитного портфелю банківських установ з метою оцінки якості активів банку;
- аналіз портфеля цінних паперів банків, моніторинг фондового ринку;
- контроль за достовірністю ведення банками депозитарного обліку облігацій внутрішньої
державної позики, які перебувають у власності клієнтів банків.
5. Банківський нагляд – пов'язаний з виконанням територіальними управліннями НБУ
нормативно-контрольної і правоохоронно-забезпечувальної функцій. Здійснення цього виду впливу
полягає у тому, що територіальні управління НБУ здійснюють [6]:
- розгляд документів з реєстрації новостворених банків та видачі їм банківських ліцензій і
підготовка висновків Національному банку України з цього приводу;
- розгляд документів з видачі комерційним банкам письмових дозволів та ліцензій на виконання
окремих операцій як у національній, так і в іноземній валютах і підготовка висновків Національному
банку України з цього приводу;
- розгляд документів з реєстрації змін, які вносяться до статутів банків, банківських об'єднань і
прийняття рішення у межах їх компетенції з цього приводу;
- розгляд документів з видачі письмового дозволу на розширення переліку операцій комерційних
банків і підготовка висновків Національному банку України з цього приводу;
- підготовка висновків Національному банку України з приводу кандидатур на посади голів
правління (ради директорів), головних бухгалтерів, їх заступників, членів правлінь (ради директорів)
комерційних банків;
- погодження кандидатур на посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, керівників
відповідних структурних підрозділів банків, керівника та головного бухгалтера філії або подання
висновків про погодження цих кандидатур якщо дане питання перебуває у межах компетенції НБУ;

24

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

- здійснення контролю за дотриманням банками вимог до проведення операцій згідно з наявною
банківською ліцензією, письмовим дозволом та ліцензією на виконання окремих операцій;
- розгляд документів і прийняття рішень про реєстрацію філій, представництв;
- перевірка повноти пакета документів з приводу створення на території інших держав
дочірнього банку, філії, представництва банку і підготовка висновків Національному банку України з
цього приводу;
- розгляд документів для отримання згоди на участь банків у створенні банківської корпорації,
холдингової групи;
- видача письмового дозволу на придбання або збільшення істотної участі в статутному капіталі
банку;
- розгляд документів з приводу продажу майна банків, що ліквідовуються;
- аналіз квартальної звітності про двадцять найбільших акціонерів банку;
- контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів НБУ;
- контроль за формуванням і використанням комерційними банками резервів для відшкодування
можливих втрат від кредитних операцій, дебіторської заборгованості та від операцій з цінними
паперами;
- комплексний аналіз основних показників діяльності комерційних банків;
- визначення оцінки комерційних банків за методикою НБУ;
- контроль за дотриманням комерційними банками нормативно-правових актів НБУ;
- контроль за діяльністю банківських установ за межами України за місцезнаходженням
головного банку на визначеній території;
- проведення заходів для забезпечення платоспроможності та ліквідності банків, запобігання
кризовим явищам у їх діяльності;
- надання реєстраційних свідоцтв уповноваженим банкам про відкриття прямих
кореспондентських рахунків у національній та іноземній валютах у банках-кореспондентах резидентів і
нерезидентів, а також відкриття в банках України кореспондентських рахунків банкам резидентів і
нерезидентів;
- контроль за діяльністю банків за кореспондентськими рахунками, зареєстрованими НБУ;
- контроль за сплатою банками обов'язкових зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб;
- претензійно-позовну роботу щодо сплати банками штрафів;
- контроль за своєчасним укладенням договору на проведення аудиторської перевірки річної
фінансової звітності;
- моніторинг за проблемними банками, процесом санації та реорганізації банків, роботою
ліквідаційних комісій;
- розгляд програм фінансового оздоровлення проблемних банків, планів ліквідації, санації,
реорганізації та підготовка висновків щодо їх ефективності та дотримання вимог, що висуваються до
проблемних банків;
- контроль за діяльністю ліквідатора (ліквідаційної комісії) комерційних банків-банкрутів;
- збір та обробка статистичної звітності з питань банківського нагляду;
- здійснення контролю за достовірністю статистичної звітності з питань банківського нагляду;
- погодження відкриття відділень банків;
- погодження статутів кредитних спілок з питань кредитування і розрахунків;
- створення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному
управлінні Національного банку України;
- контроль за дотриманням банками вимог законодавства у сфері запобігання легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, вплив територіальних управлінь
Національного банку України на функціонування регіональної банківської системи проявляється
найбільш суттєво через останній вид впливу – банківський нагляд. Територіальні управління наділені
повноваженнями щодо реєстрації філій, представництв комерційних банків, вони також подають
рекомендації до Національного банку щодо створення комерційних банків, погодження кандидатур їх
вищого управління, здійснюють контроль за санацією комерційних банків, які зазнали банкрутства.
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Анотація
У статті охарактеризовано територіальні особливості функціонування вітчизняної
банківської системи. Проаналізовані функції територіальних управлінь Національного банку
України. Виявлено найсуттєвіші важелі впливу територіальних управлінь Національного банку на
функціонування банківської системи на регіональному рівні.
Ключові слова: банківська система, функції, грошова емісія, кредити, фондовий ринок,
валютне регулювання, валютний контроль, прогнозування, фінансова криза.
Аннотация
В
статье
охарактеризованы
территориальные
особенности
функционирования
отечественной банковской системы. Проанализированные функции территориальных управлений
Национального банка Украины. Обнаружены самые существенные рычаги влияния
территориальных управлений Национального банка на функционирование банковской системы на
региональном уровне.
Ключевые слова: банковская система, функции, денежная эмиссия, кредиты, фондовый
рынок, валютная регуляция, валютный контроль, прогнозирование, финансовый кризис.
Annotation
The territorial features of functioning of the domestic banking system are described in the article. The
functions of territorial managements of the National bank of Ukraine are analyzed. The most substantial
levers of influence of territorial managements of the National bank on functioning of the banking system at
regional level found out.
Key words: banking system, functions, money creation, credits, fund market, currency adjusting,
currency control, prognostication, financial crisis.
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НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. Сучасні тенденції якісних зрушень у структурі виробництва та
суспільства свідчать про те, що людський капітал став домінуючим фактором економічного розвитку
країн світу. Основоположну роль у процесі глибокого перерозподілу економічних суб'єктів за видами
діяльності, галузями господарства, зміни технологічного способу виробництва, глибокої структурної
перебудови, появи принципово нових ринків продуктів і послуг в умовах становлення нової економіки
відіграє наука. Роль науки у відтворенні людського капіталу полягає в тому, що на основі
використання принципово нових наукових принципів, ідей, відкриттів відбувається зміна науковотехнічної парадигми розвитку і перехід до нового технологічного укладу. У зв’язку з цим виникає
необхідність вирішення низки завдань щодо наукового потенціалу країни, усвідомлення необхідності
інвестування та розвитку, аналіз стану використання наукового потенціалу як передумови розвитку
людського капіталу, що дозволить вирішити низку проблем, актуальних для розвитку сучасного
суспільства та підвищення конкурентоспроможності країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здебільшого науковий потенціал тісно пов'язаний з
таким поняттям як інтелект, інтелектуальний капітал, інтелектуальна еліта. Дослідження цих понять
знайшли своє відображення в роботах таких вчених, як: Г. Беккер, Е. Брукінг, Дж. Гелбрейт,
Л. Едвінссон, Л. Прусак, П. Саліван, Т. Стюарт, О. Тоффлер, Т. Форт’юн та ін. Українська наукова
спільнота значно пізніше звернула увагу на цей напрямок наукових досліджень, ніж західні науковці,
але цей розрив зараз скорочується завдяки значному внеску таких вчених, як: А. Гальчинський,
А. Геєць, Г. Задорожний, О. Кендюхов, А. Колот, Е. Лібанова, В. Семиноженко, А. Чухно, Л.Федулова,
О. Шкурупій та ін. Серед російських науковців слід відзначити роботи С. Дятлова, В. Іноземцева,
М. Критського. В їх роботах формуються нові напрями досліджень, розробляються актуальні
проблемні питання і національно специфічні теоретичні платформи щодо використання наукового
потенціалу як стратегічного фактору розвитку національної економіки. Залишаються дискусійними у
вітчизняній науці і питання щодо процесу формування та розвитку наукового потенціалу в Україні. Але
у той же час суспільно-економічні процеси швидко розвиваються, змінюються та набувають нових
форм під впливом інтелектуалізації праці [1-5].
Отже, у зв’язку з тим, що науковий потенціал є однією з найважливіших 10 складових людського
капіталу країни, виникає необхідність у комплексному дослідження науково потенціалу та розробці
шляхів вирішення проблем у цій сфері з урахуванням досвіду зарубіжних країн та специфіки розвитку
України тому, що саме від цього залежить перспективи формування високоінтелектуальної держави
та стійкі позиції на міжнародній арені у майбутньому.
Разом з тим проблеми впливу науки та освіти на формування людського капіталу країни
потребують детальнішого дослідження, необхідним є їх розгляд у взаємозв’язку. Потребує детального
вивчення питання інвестування у знання, науку як підґрунтя для формування людського капіталу
країни та основи її конкурентоспроможності.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення та аналіз впливу наукового потенціалу
на формування людського капіталу країни, і пошук шляхів вирішення проблем, пов’язаних з низьким
рівнем розвитку вітчизняної науки та освіти в умовах сучасної економіки.
Виклад основного матеріалу досліджень. Науковий потенціал країни є безумовно запорукою
розвитку людського капіталу, з одного боку, і показником рівня інтелектуального розвитку країни, з
іншого. В 2010 році ЮНЕСКО провело дослідження, яке присвячене розвитку науки в усіх країнах
світу. Україна в цьому дослідженні має досить непогані позиції. На мільйон жителів в Україні припадає
1001-2000 осіб (це другій у світі найвищий показник), які є науковими співробітниками. Це достатньо
високий показник. Такою ж кількістю вчених можуть похвалитись Китай, Італія та Польща. Більше
вчених лише в західноєвропейських країнах, США, Канаді, Росії і Австралії. Найбільша концентрація
вчених у США та Японії.
Однак, якщо у більшості країн наукою займаються глобальні корпорації, то в Україні
дослідженнями здебільшого займається держава. Так, в Україні більше 50% наукових співробітників
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працюють у державних науково-дослідних установах, ще 40% працює у бізнес-середовищі і трохи
менше 10% дослідників у сфері вищої освіти (рис. 1).

Рис. 1. Зайнятість вчених у Європі за секторами, у % від загальної кількості вчених
При цьому більшість вчених в Україні – чоловіки, а жінки складають – 43% (рис. 2). Приблизно
такий же показник в інших країнах Європи (40-50%). Цікавим є той факт, що більшість жінок-вчених
сконцентровано у М’янмарі (85%).

Рис. 2. Кількість жінок-вчених в Європі, у % від загальної кількості вчених
Але важливо, на нашу думку, не тільки кількість, а й якість. Кількість завжди повинна переходити
в якість. Крім того, грошей на дослідження виділяється недостатньо. Це призводить до того, що
вітчизняні дослідники не мають змоги повністю використати свій потенціал. За даними ЮНЕСКО, в
Україні на науку щорічно виділяється 0,5-1% від ВВП. Це дуже низький показник, характерний для
більшості країн Африки і нерозвинених країн Океанії. Наприклад, в Ізраїлі на дослідження виділяється
4,8 % від ВВП, тоді як середньосвітовий показник – 1,7% від ВВП.
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До того ж існує проблема низького рівня цитованості вітчизняної науки, причиною якої, на думку
фахівців, є сама система наукових досліджень і установ. Отже, цілком зрозуміло, потрібно виділяти
ентузіастів, талановитих людей, і давати їм можливості для досліджень. Якщо підтримувати таких
вчених, давати їм фінансування, вони можуть гори звернути. На чолі інститутів повинні стояти
«таланти», готові створювати щось нове.
Друга проблема полягає в тому, що сьогодні навіть ті невеликі кошти, які виділяються на науку,
"розмазуються" по всіх інститутах, замість того, щоб цілеспрямовано витрачатися на вирішення
певних завдань і проблем. Наприклад, на відміну від України, в Росії держава виділяє гранти на
конкретні проекти та дослідження. Таким чином, потрібно визначити конкретні проблеми, які хвилюють
громадськість, і поставити перед наукою завдання їх вирішити. Наприклад, знайти ефективне
народний засіб від застуди. Тільки в Росії недавно виділили грант 150 млн. рублів (близько
45 000 грн.) на створення екстракту з кореня лопуха.
Науку в Україні здебільшого фінансує держава (52% всіх грошей, що виділяються на
дослідження), частково інвестиції йдуть із бізнесу (30%) і менше 10% припадає на іноземні інвестиції
(рис. 3).

Рис. 3. Інвестиції в науку країн Європи за секторами, у % від ВВП
Але проблемою є те, що немає зв'язків між державою, наукою і бізнесом. Приватний сектор не
готовий фінансувати дослідження, які дадуть результат через 30 років, а держава фінансувати науку в
повному обсязі не має змоги. Якщо у фундаментальні науки вкладають грошові кошти, то прикладні
дослідження мають низький рівень фінансування. Одним з можливих шляхів вирішення цієї проблеми
можуть стати податкові преференції або пільги для бізнесу, який здійснює інвестиції в науку, що могло
б врятувати становище і дати поштовх для фінансування досліджень в Україні.
Проте найефективніше вітчизняна наука працює в бізнес-сфері: 57% всіх розробок
використовуються саме в бізнес середовищі, 46% - застосовується на державних підприємствах і
лише 4% - у сфері вищої освіти. У всьому світі відзначається тенденція перетікання наукових ресурсів
(як людських, так і грошових) з державної сфери в бізнес-індустрію. В Україні ж цього процесу не
відбувається. Можливо це тому, що в країні працює не так багато компаній, які займаються науковими
розробками.
Робота в сфері науки в нашій країні виглядає для багатьох непривабливою, при тому, що
потенціал (кількість вчених) у держави дуже великий. Хто має можливість той емігрує в США і Європу,
інші продовжують працювати на низькооплачуваних посадах у вітчизняних науково-дослідних
інститутах. Україна не може похвалитися великою кількістю наукових відкриттів, тоді як країни з
набагато нижчою концентрацією наукових співробітників практично щороку вражають світову
громадськість інноваційними розробками. Все це робить існування вітчизняної науки чисто
номінальним і неефективним [6].
Необхідно зауважити, що існує пряма залежність між витратами на науку і якістю зростання
економіки. Але нинішня ситуація в Україні щодо витрат на науково-дослідницькі та дослідницькоконструкторські розробки є незадовільною. Офіційні дані свідчать, що частка загального обсягу
фінансування в Україні наукових та науково-технічних робіт у ВВП наближається до 1 %, тоді як у
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Швеції цей показник складає 3 %, Японії – 2,97 %, Швейцарії – 2,86 %, США – 2,62 %, Німеччині –
2,53 % [7, c. 65].
Витрати на НДДКР у високо розвинутих країнах передбачають не менше 3,5% від ВВП, а
оптимальний рівень витрат, який забезпечує самодостатній розвиток науки, становить 2% від ВВП.
Проте, на нашу думку, така однозначність у визначенні оптимуму не підходить для країн, що
розвиваються. Це пояснюється тим, що на обсяг фінансування науки впливає величина ВВП. Якщо
країна має високі показники обсягів ВВП - загальні та з розрахунку на душу населення, то, наприклад, і
2% від ВВП, спрямовані на фінансування науки, дадуть можливість дійсно забезпечити її подальший
розвиток, причому достатніми темпами.
За даними Світового банку, 85% сукупних світових інвестицій у науку здійснюють країни - члени
ОЕСР, 11% - Індія, Китай, Бразилія, нові технологічно розвинуті країни Східної Азії і лише 4% - решта
країн світу, в тому числі Україна [8, c. 44].
Слід зазначити, останнім часом фінансування освіти і науки в Україні зростає, що безперечно є
позитивним моментом. Але ж, якщо порівняти фінансування науки і освіту в Україні з розвиненими
країнами світу, які мають високі показники рівня людського розвитку та значний рівень
конкурентоспроможності економіки, то наша країна значно відстає, що є перешкодою на шляху
розвитку людського капіталу країни (табл. 1).
Таблиця 1
Витрати на освіту і науку серед країн світу

№
з/п

Рейтинг країн за
індексом
людського розвитку
(ІЛР)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
..12
..16
..64
..67
..76
..96
..98
..111

Ісландія
Норвегія
Австралія
Канада
Ірландія
Швеція
Швейцарія
Японія
Нідерланди
Франція
США
Великобританія
Білорусь
Росія
Україна
Грузія
Азербайджан
Молдова

Державні видатки на освіту
% від
ВВП
8,1
7,7
4,7
5,2
4,8
7,4
6,0
3,6
5,4
5,9
5,9
5,4
6,0
3,6
6,4
2,9
2,5
4,3

загального обсягу державних
видатків, %
16,6
16,6
13,3
12,5
14,0
12,9
13,0
9,8
11,2
10,9
15,3
12,1
11,3
12,9
18,9
13,1
19,6
21,1

Поточні державні видатки за рівнями
освіти (загальний обсяг державних
витрат на освіту)
дошкільна і
середня
вища
навчальна
40
35
19
28
35
33
34
41
25
34
33
43
24
34
38
28
33
37
28
38
40
14
33
40
27
31
48
21
27
48
25
25
56
6
36
55
9

Лідером за обсягом фінансування освіти і науки є Ісландія, де 8,1% від ВВП вкладаються в
розвиток цих галузей, причому найбільша частка витрат припадає на дошкільну освіту, друге місце
посідає – Норвегія, але ця країна більше коштів вкладає в середню освіту.
Аналіз статистичних даних свідчить, що за роки незалежності України чисельність виконавців
наукових та науково-технічних робіт скоротилася з 313079 осіб у 1990 р. до 89534 осіб у 2010 р., тобто
майже в 3,5 рази. Крім того, відбулося істотне скорочення чисельності науковців найвищої кваліфікації
(докторів і кандидатів наук) у науковій сфері, хоча загальна чисельність їх в економіці України
протягом даного періоду майже щорічно збільшується: наука залишилася цариною основної
діяльності менш як для 50% від загальної чисельності фахівців такого рівня. Оскільки майже 90%
аспірантів та докторантів навчаються коштом державного бюджету, можна зробити висновок, що
витрати держави на їх підготовку не трансформуються в наукові результати.
Крім того, слід зазначити, що значно скорочується питома вага виконаних наукових та науковотехнічних робіт (рис. 4).
Сьогоднішні умови, в яких відбувається формування інтелекту нації є досить складними.
Трансформаційна криза в Україні зумовила руйнацію науково-технологічної та підірвала духовноморальну складову національного людського капіталу. За роки незалежності по всій території України
поширилися процеси депопуляції населення, зменшення народжуваності й зростання смертності, у
тому числі й серед населення працездатного віку; величезних втрат продовжує завдавати людському
капіталу та науково-технічному потенціалу України міграція висококваліфікованих кадрів; витрати на
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освіту в Україні неухильно зростають, водночас за величиною фінансових втрат на душу населення
вона поступається більшості країн світу, займаючи, зокрема, в Європі одне з останніх місць, до того ж
науковий потенціал України практично не трансформується у виробництво; низький рівень
фінансування сфери охорони здоров'я та сфери культури [9]. Потреба у якісному розвитку своїх
навиків – розвитку виняткових навиків, які є особливо цінними в сучасній економіці, примушує людину
вчитися і працювати вузько спеціалізовано, що скорочує можливості в легкій і швидкій зміні місця
роботи і своєї професії [10].

Рис. 4. Питома вага виконаних наукових та науково - технічних робіт
Таким чином, в центрі сучасної економіки є людина з її потенційними можливостями, яка здатна
адаптуватися у сучасних умовах. Виходячи з цього, в процесі формування національного людського
капіталу виникають певні суперечності: стрімке старіння професійних навиків і необхідність постійного
навчання або зміни професії, скорочення оплати праці, скорочення рівня захищеності працівників і
підвищення конкуренції між ними, зникнення меж між робочим і неробочим часом. Крім того,
загострення проблеми бідності виглядає закономірним наслідком становлення нового суспільства і
відображає розшарування суспільства на «еліту» і нижчий клас, який не має можливості брати участь
в сучасному наукоємному виробництві.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, якщо у найбільш розвинутих країнах наука
перетворилася у безпосередню продуктивну силу, то в Україні значна частина наявного потенціалу не
використовується або не готова до сприйняття науково-технічних інновацій. Існування такого розриву
відображає проблему невідповідності та недостатньої кількості економічних і соціальних стимулів для
розвитку науки, що не лише руйнує наявний людський потенціал, але й серйозно послаблює її
економічний потенціал. В Україні спостерігається кризова ситуація в науці,, пов’язана з невисокою
оплатою праці наукових працівників, нестачею коштів на придбання сучасного обладнання,
несприйнятливістю до впровадження результатів наукових розробок та іншими явищами, які стають
причинами значних втрат висококваліфікованого кадрового потенціалу. Однак, незважаючи на це,
сучасний період розвитку нашої держави визначається також суттєвим зростанням ролі науки і
техніки, інтелектуальної діяльності, духовного збагачення, головним джерелом яких є творча праця
людей.
Світовий досвід підтверджує ефективність інноваційної моделі розвитку на основі використання
результатів інтелектуальної діяльності. Основне суспільне багатство розвинутих країн - це нова
інтелектуальна еліта: науковці, підприємці, менеджери, фінансисти, висококваліфіковані інженери,
інші фахівці, зайняті у сфері високих технологій, розповсюдження інформації та нових знань.
В сучасних умовах виникає необхідність розуміння того, що найбільш капіталомісткими є
витрати на освіту (знання) або придбання виробництвом нематеріальних об’єктів, тобто інноваційні
інвестиції, які пов’язані з вкладенням коштів у нематеріальні активи, а саме - придбання готової
інтелектуальної продукції або її розробку. Саме тому для забезпечення процесу розширеного
відтворення визначальної ролі заслуговують інтелектуальні інвестиції як джерело майбутнього
добробуту та економічного піднесення.
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Анотація
У статті досліджуються особливості розвитку та вплив наукового потенціалу на людський
капітал країни, його значення для підвищення конкурентоспроможності нашої держави.
Окреслюються основні проблеми розвитку науки у нашій країні
та шляхи їх вирішення.
Приділяється увага необхідності зростання інвестицій у розвиток вітчизняної науки та освіти з
метою формування високоінтелектуальної нації, що є запорукою створення та розвитку сильної
держави у майбутньому.
Ключові слова: людський капітал, науковий потенціал, інноваційні інвестиції, знання,
інтелект, освіта, науково-дослідні розробки, зайнятість вчених, державні витрати.
Аннотация
В статье исследуются особенности развития и влияние научного потенциала на
человеческий капитал страны, его значение для повышения конкурентоспособности нашего
государства. Выделяются основные проблемы развития науки в нашей стране и пути их решения.
Уделяется внимание необходимости роста инвестиций в развитие отечественной науки и
образования с целью формирования высокоинтеллектуальной нации, что является залогом
создания и развития сильного государства в будущем.
Ключевые слова: человеческий капитал, научный потенциал, инновационные инвестиции,
знания, интеллект, образование, научно-исследовательские разработки, занятость ученых,
государственные расходы.
Annotation
In the article are researched the peculiarities of the development and impact of the scientific potential
of the human capital of the country, its importance for the competitiveness of our state. The author describes
the main problems of the development of science in our country and ways of their solution. Attention is paid
to the need to increase investment in the development of national science and education with the purpose of
formation of intelligent nation, which is essential for the creation and development of a strong state in the
future.
Key words: human capital, scientific potential,, innovative investment, knowledge, intellect, education,
scientific-research developments, employment of scientists, public expenditure.
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КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В СВІТЛІ
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Cьогодні в регіонах Україні існує низка невирішених проблем
функціонування підсистем та окремих об’єктів інфраструктури сфери культури. Саме тому на даному
етапі розвитку сфери культури вкрай важливим буде розробка та впровадження Концепції
перспективного розвитку інфраструктури сфери культури.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями розвитку інфраструктури сфери
культури в Україні займається вузьке коло фахівців. Серед авторів таких праць ми можемо назвати
наступних науковців: Бакальчук В., Гнатюк С., Гриценко О., Дзюба І., Кузьмук О., Куценко В.,
Садова У., Шевчук Л. та ін. Разом з тим в їх працях практично не приділяється увага питанню
розробки та впровадження Концепції перспективного розвитку інфраструктури сфери культури, що,
безумовно, є актуальним.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування реалізації Концепції перспективного
розвитку інфраструктури сфери культури та визначення її основних елементів для вирішення існуючих
проблем функціонування інфраструктури сфери культури в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція перспективного розвитку
інфраструктури сфери культури має бути виваженою та обґрунтованою, а також враховувати широкий
спектр пріоритетів соціальної та регіональної політики розвитку України.
Зокрема, низка таких пріоритетів сформована у рамках нового трактування поняття «людський
розвиток», наведеного у звіті Всесвітньої комісії з культури і розвитку ЮНЕСКО «Наша творча
різноманітність» (1996 р.). У цьому документі пропонується під людським розвитком розуміти процес,
спрямований на збільшення реальної свободи людей у досягненні всього того, що вони визначають за
цінність. Так як ключовим чинником у формуванні цінностей відведено культурі, то вона посідає чільне
місце в цій оновленій концепції розвитку. Крім того, X. Перес де Куельяр наголошує на тому, що
людський розвиток – це передусім процес розширення можливостей, починаючи від політичних,
економічних та соціальних свобод і аж по індивідуальні можливості бути здоровим, освіченим, творчо
активним, підприємливим, користуватися самоповагою та правами людини [2, с. 55].
Ми погоджуємось із думкою Н. М. Цимбалюк, що зазначена концепція суттєво змінює підходи до
культури та культурної політики, суттєво розширюючи коло соціальних відносин, в межах яких вона
формується і на створення яких спрямована [15].
Виходячи із цього, в Україні розпочато процес соціально-економічних змін, центральне місце в яких
відведено інтересам людини, її прагненню жити і творити в гармонії зі своїми цінностями, з суспільством і
природою. Змінюється бачення ролі людини в політичному, економічному і соціальному житті країни.
Сказане знайшло відображення у проекті Концепції гуманітарного розвитку України. Цим документом
визначено модель розвитку, яка орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму
в цілому, так і створення гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих можливостей
людини і нації. Щоб бути адекватним модернізаційним викликам, гуманітарний розвиток розглядається у
політичному, економічному, соціальному та культурному вимірах. Зокрема у культурному вимірі даний
розвиток означає: забезпечення розвитку творчих здібностей людини; актуалізацію історико-культурної
спадщини; забезпечення широкого доступу до надбань культури; збереження культурного різноманіття [4].
На думку О. Гриценка, роль культури як складової людського розвитку суттєво зросте, якщо
стратегічними напрямками культурної політики держави будуть [1]: збереження культурно-історичної
спадщини; забезпечення доступу до культурних надбань та участі у культурних практиках усіх членів
суспільства; розвиток творчого потенціалу суспільства; сприяння культурному різноманіттю шляхом
задоволення культурних потреб і реалізації культурних цілей всіх груп населення.
Зазначимо, що жодного із окреслених завдань у Проекті Концепції гуманітарного розвитку
України чи то напрямків культурної політики неможливо якісно реалізувати, якщо в Україні
інфраструктура сфери культури не буде досить розвиненою. З цих міркувань постає необхідність у
розробленні основних положень Концепції перспективного розвитку інфраструктури сфери культури
(Концепції перспективного розвитку ІСК). Серед найбільш актуальних проблем функціонування
інфраструктури сфери культури, які вирішуватимуться завдяки цій Концепції, варто виділити:
– руйнування інфраструктури культури у сільських поселеннях;
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– зношеність основних засобів закладів культури, що мають світове та загальнонаціональне
значення;
– збільшення радіусу доступності закладів культури для населення в межах регіону;
– відсутність коштів для модернізації мережі закладів культури;
– наявність значних міжрегіональних відмінностей за станом та концентрацією об’єктів
інфраструктури сфери культури;
– негативні тенденції в оновленні основних засобів об’єктів інфраструктури сфери культури;
– низький рівень капіталовкладень у сферу культури;
– неповною мірою використовуються можливості регіону для задоволення соціально-культурних
потреб населення.
Схематично основні елементи Концепції перспективного розвитку ІСК зображені на рис. 1.
Метою Концепції перспективного розвитку інфраструктури сфери культури є створення умов для
підвищення рівня і якості функціонування закладів сфери культури у регіонах, здатних всебічно
задовольнити соціально-культурні потреби населення, та формування цілісного культурного простору
України. Адже цьому сприяє низка соціально-економічних умов та культурний потенціал регіонів.
Концепцією визначатимуться правові, економічні, фінансові та соціальні засади здійснення заходів
щодо підвищення якості інфраструктури сфери культури у регіонах та покращення культурного
розвитку населення регіону та країни загалом.
Концепція перспективного розвитку інфраструктури сфери культури повинна реалізовуватись з
дотриманням основних принципів державної політики в галузі культури, зокрема [7]: прозорості і публічності;
демократичності; деідеологізованості і толерантності; системності та ефективності; інноваційності.
Крім того, Концепція перспективного розвитку інфраструктури сфери культури має базуватись
на низці специфічних принципів (рис. 2).
Згідно принципу узгодженості цілей, розроблення та реалізація заходів Концепції
перспективного розвитку інфраструктури сфери культури повинні враховувати та узгоджуватись із
основними цілями тих концепцій та програм, що прямо чи безпосередньо впливають на розвиток
інфраструктури культури в країні, визначають культурну свідомість та формують культурно-дозвіллєве
середовище населення. Чи не найголовнішими в даному контексті є:
− Концепція сталого розвитку населених пунктів, схвалена Постановою Верховної Ради України
від 24 грудня 1999 року № 1359-XIV [9];
− Концепція Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної
інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2009 р. № 1579-р [3];
− Концепція «Закону України «Про території перспективного розвитку»», схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 110-р. [13];
− Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового
потенціалу України на період до 2017 року, cхвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
22 липня 2009 р. № 851-р. [10];
− Концепція Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на
2009-2012 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 772-р [11];
− Концепція розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 [14];
− Концепція державної регіональної політики, затверджена Указом Президента України від 25
травня 2001 року № 341/2001 [8];
− Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної
інфраструктури у 2011-2022 рр., схвалена розпорядженням КМУ від 27 жовтня 2010 р. № 2068-р [12];
− Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 [5];
− Державна цільова програма підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 20112015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 1090 [6].
Зазначимо, що дотримання окреслених принципів формування концепції перспективного
розвитку ІСК дозволить забезпечити її значущість та ефективне використання.
Виходячи із мети Концепції перспективного розвитку інфраструктури сфери культури, а також
враховуючи тенденції та особливості її розвитку в умовах сьогодення, очікуваними результатами
реалізації Концепції, за умов належного виконання окреслених нами завдань, будуть: оптимізація
інфраструктури культури у регіонах; інформатизація сфери культури; віртуалізація культури (створення
віртуальних музеїв, бібліотечно-інформаційних центрів тощо); розширення можливостей кожної людини
щодо доступу до якісних культурних послуг; мінімізація загроз зникнення об’єктів культури, що мають
особливу історичну або культурну цінність; покращення культурного і соціального середовища регіонів;
збільшення фінансової забезпеченості закладів сфери культури; створення стартових умов для
виникнення та функціонування закладів культури нового типу.
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Мета Концепції перспективного розвитку інфраструктури сфери культури створення умов для підвищення рівня і якості функціонування закладів сфери культури у регіонах,
здатних всебічно задовольнити соціально-культурні потреби населення, та формування цілісного
культурного простору України

ФУНКЦІЇ

превентивна

економічна

рекомендаційна

просвітницька

ЗАВДАННЯ

1) оновлення основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів галузі культури;
2) забезпечення охорони культурної спадщини;
3) підвищення якості і розширення асортименту культурної продукції й послуг;
4) сприяння розвитку підприємств і організацій культурно-мистецької сфери усіх форм власності;
5) розвиток міжнародного співробітництва;
6) формування збалансованої мережі об'єктів культурного обслуговування населення;
7) створення умов для забезпечення рентабельної роботи підприємств і організацій культурномистецької сфери;
8) досягнення високого рівня професійної підготовки працівників галузі;
9) підтримка малого підприємництва у сфері культури;
10) стратегічне прогнозування забезпеченості населення закладами культури;
11) інтенсифікація розвитку інфраструктури сфери культури у сільських та гірських населених пунктах;
12) створення інформаційної системи для проведення моніторингу діяльності закладів культури;
13) забезпечення доступності культурних благ і послуг для всіх груп населення;
14) залучення приватних інвестицій;
15) розширення мережі закладів, що надають послуги для населення в сфері культурно-дозвільної
діяльності;
16) інноваційний розвиток;
17) розширення партнерства між організаціями культури і навчальними закладами тощо;
18) впровадження передового європейського й світового досвіду управління закладами культури й
культурними процесами.

ЗАХОДИ

НАПРЯМКИ

стимулювання попиту на
культурні блага

створення оптимальної
інфраструктури сфери
культури
адаптація закладів
культури до умов
ринкових відносин і
конкуренції

формування інституту
меценатства

спектр заходів реалізації Концепції у
регіонах визначається залежно від
варіантів поєднання значень індикаторів,
які характеризують рівень розвитку
інфраструктури

РИЗИКИ

Правовий
Фінансовий
Адміністративний

- інтегральний
індекс
стану
інфраструктури сфери культури;
- радіус
доступності
культурного
обслуговування населення закладами
інфраструктури сфери культури;
- коефіцієнт територіальної концентрації
закладів
інфраструктури
сфери
культури

Рис. 1. Основні елементи Концепції перспективного ровитку ІСК
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ПРИНЦИПИ

Загальні

Специфічні

прозорості і публічності

цілеспрямованості

демократичності

наукової обґрунтованості

деідеологізованості і толерантності

поєднання інтересів

системності та ефективності

оптимальної взаємодії важелів

інноваційності

узгодженості цілей
сталого розвитку
комплексності
запобігання
використання світового досвіду
диференціації

Рис. 2. Принципи Концепції перспективного розвитку інфраструктури сфери культури
Для досягнення мети Концепції перспективного розвитку інфраструктури сфери культури
завдання повинні виконуватися за такими напрямами: стимулювання попиту на товари та послуги
об’єктів інфраструктури сфери культури; створення оптимальної інфраструктури сфери культури,
здатної задовольняти інтереси населення різних соціальних верств; адаптація закладів культури до
умов ринкових відносин і конкуренції; формування та розвиток інституту меценатства.
Висновки з проведеного дослідження. На сьогодні для України є вкрай важливим розвиток
інфраструктури сфери культури, адже саме об’єкти цієї інфраструктури забезпечують задоволення
культурних потреб населення, що сприяє формуванню високоосвіченого суспільства. Враховуючи
проблеми, що існують у сфері культури, запровадження Концепцї перспективного розвитку
інфраструктури сфери культури буде важливим кроком до вирішення цих проблем. Однак варто
відзначити, що реалізація Концепції перспективного розвитку інфраструктури сфери культури
допоможе досягнути поставленої мети, якщо окреслені в ній завдання і заходи будуть на належному
рівні профінансовані.
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Анотація
У статті розроблено Концепцію перспективного розвитку інфраструктури сфери культури,
що містить мету, принципи, завдання, функції та заходи її реалізації для забезпечення
стимулювання попиту на товари та послуги об’єктів інфраструктури сфери культури.
Передбачено створення оптимальної інфраструктури сфери культури, здатної задовольняти
інтереси населення різних соціальних верств. Визначено напрями адаптації закладів культури до
умов ринкових відносин і конкуренції та процесу формування і розвитку інституту меценатства в
Україні.
Ключові слова: сфера культури, інфраструктура сфери культури, Концепція
перспективного розвитку інфраструктури сфери культури.
Аннотация
В статье разработана Концепция перспективного развития инфраструктуры сферы
культуры, содержит цель, принципы, задачи, функции и меры ее реализации для обеспечения
стимулирования спроса на товары и услуги объектов инфраструктуры сферы культуры,
Предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры сферы культуры, способной
удовлетворять интересы населения различных социальных слоев. адаптации учреждений
культуры к условиям рыночных отношений и конкуренции, формирования и развития института
меценатства в Украине.
Ключевые слова: сфера культуры, инфраструктура сферы культуры, Концепция
перспективного развития инфраструктуры сферы культуры.
Annotation
In the article the concept of perspective development of infrastructure for culture containing purpose,
principles, objectives, functions and activities of its implementation for stimulating demand for goods and
services infrastructure sphere of culture. Provided for the establishment of optimal infrastructure for culture,
able to satisfy the interests of people of different social groups. Been determined directions cultural
institutions adapt to market conditions and competition, the formation and development of the institution of
philanthropy in Ukraine.
Key words: field crops, infrastructure sphere of culture, concept of future development infrastructure
for culture.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Забезпечення економічної безпеки входить до складу основних
функцій держави і залежить від існуючих внутрішніх і зовнішніх умов. Економічна безпека виражається
в захищеності національних інтересів держави, в готовності і здатності інститутів влади створювати
механізми захисту національних інтересів розвитку економіки, забезпечити здатність національної
економіки зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення, достатній оборонний потенціал у
кризових ситуаціях підтримки , а також соціально-політичної стабільності суспільства. Вона є
складовою стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом президента (№ 105/2007 від
12.02.07 р.). Отже, економічна безпека держави є не лише однією з найважливіших складових цілісної
системи національної безпеки як комплексу захисту національних інтересів, але й базовою,
вирішальною умовою дотримання і реалізації національних інтересів, тому наукові дослідження
даного напрямку є актуальними та своєчасними у час пошуку пріоритетів державної економічної
політики.
Слід зазначити, що сьогодні в багатьох державах, в тому числі i в Україні, досить нове для
практики наших політичних та управлінських структур поняття «економічна безпека» застосовується в
досить широкій інтерпретації. Це цілком нормально i пояснюється тією обставиною, що економічна
безпека країни в її науковому сенсі є синтетичною категорією політекономії i політології, а в політичній
практиці визначається відповідно до конкретно-історичних умов та перспектив розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню економічної безпеки присвячено
роботи таких зарубіжних вчених: Я. Арвай, Д. Блейдс, П. Гутманн, Б. Даллаго, Є. Фейг та ін. Серед
вітчизняних варто назвати: О. М. Бандурку, З. С. Варналія, В. М. Гейця, В. О. Гончарову, В. Е. Духова,
В. Г. Задорожного, П. О. Іващенка, В. І. Кириленка, Т. Т. Ковальчука, В. І. Мунтіяна, В. М. Поповича,
Є. Л. Стрельцова, С. В. Тютюнникову та інших. Російські вчені також займалися цим питанням, серед
них треба зазначити С. Глінкіну, Т. Корягіну, Є. Олейникова, В. Сенчагова та ін. При цьому теоретична
розробка зазначеної проблеми ще не набула належного рівня.
Постановка завдання. Мета статті – теоретичне дослідження сутності економічної безпеки та
визначення основних її загроз.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливо, щоб визначення економічної безпеки
слугувало розумінню сутності явища, а на цій основі – реалізації системи практичних дій політичного
керівництва держави, усіх гілок влади по забезпеченню економічної безпеки України. Тому є всі
підстави вести подальший аналіз проблеми, базуючись на відповідному до реалій України та
актуальних проблем державотворення наступному визначенні поняття економічної безпеки,
запропонованому фахівцями НІСД: «Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який
дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи,
суспільства, держави» [8, с. 5].
Розглянемо також інші трактування економічної безпеки. Під економічною безпекою розуміють
сукупність умов, за яких зберігається здатність країни підтримувати конкурентоспроможність
економіки, ефективно захищати національні економічні інтереси і протистояти зовнішнім економічним
загрозам, повністю використовувати конкурентні переваги в міжнародному поділі праці [5, с. 10].
Під економічною безпекою пропонується розглядати відновлення здатності національної
економіки до самовідтворення і освоєння сучасної інноваційної моделі економічного зростання в
умовах глобалізації соціально-економічних процесів та нових форм наддержавного рівня відносин [7,
c. 16].
Економічна безпека – це здатність економіки забезпечувати ефективне задоволення суспільних
потреб на національному і міжнародному рівнях. Іншими словами, економічна безпека являє собою
сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які сприяють ефективному динамічному росту національної
економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати
конкурентоздатність на зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує від різного роду погроз і втрат.
Що стосується нашої країни, то однією з головних причин виникнення основних проблем, які
існують в Україні в економічній сфері, є недосконалість державного регулювання соціальноекономічних процесів. Серед цих негативних тенденцій особливе занепокоєння, з точки зору
національної і економічної безпеки, продовжують викликати всім відомі явища:
− спад виробництва;
− погіршення зовнішньоторговельного балансу разом зі збереженням його від'ємного сальдо;
− подальше поглиблення платіжної кризи та рівня «тонізації» економіки;
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− зростання рівня заборгованості перед бюджетом нарахованих сум штрафних санкцій;
− низькі обсяги іноземних інвестицій;
− зростання внутрішнього боргу держави;
− падіння життєвого рівня;
− загострення проблеми зайнятості населення;
− збільшення зовнішнього державного боргу України тощо.

Звернемо особливу увагу на відоме всім явище – тіньова економіка, яка набула такого розвитку і
поширення в Україні, що у поєднанні із загальною криміналізацією суспільства почала загрожувати не
лише економічній, а й національній безпеці держави. Тому ця проблема посіла одне з провідних місць
у діяльності органів держаної влади України. Але практичні дії мають супроводжуватися теоретичними
узагальненнями, оскільки саме вони уможливлюють уникнення різних трактувань одних й тих самих
понять, а, отже, необ’єктивного оцінювання ситуації [1, c. 155-165]. Тому, щоб посилити протидію
тіньовій економіці та запобігти подальшій економічній небезпеці, потрібно знати, які загрози вона в
собі несе:
− скорочення рівня виробництва, яке сприяє зростанню тіньової зайнятості населення;
− збереження високого рівня бідності працюючого населення;
− низький рівень дотримання чинного законодавства і, як наслідок, втрата довіри населення до
правоохоронної та судової систем держави;
− неузгодженість податкової, фінансової, інвестиційної, структурно-промислової, митнотарифної та багатьох інших складових економічної політики держави.
Це, в свою чергу, посилює реальну загрозу національній безпеці країни, перешкоджає
просуванню реформ, провокує зростання соціального невдоволення політикою держави. З-поміж
причин, що зумовлюють складне соціально-економічне становище країни, більшістю експертів
згадуються тяжкий фінансовий стан підприємств, відсутність попиту на вітчизняну продукцію через її
високу ціну та низьку якість, нестача інвестицій, недосконалість податкового законодавства. Однак,
перелічені чинники є все ж лише похідними від недосконалості рішень, які приймаються різними
органами державної влади. Діяльність державної влади, на жаль, характеризується й досі
суперечливістю, орієнтацією на досягнення поодиноких цілей та недостатнім урахуванням практичної
адаптованості заходів, що впроваджуються, до реальних умов, які склалися в Україні. Саме тому
поряд з чітким вирішенням окремих проблем макроекономічного порядку спостерігається загострення
проблем іншого, соціально-економічного ґатунку. З метою забезпечення економічної безпеки в країні
діють необхідні нормативно-правові акти. Відповідно до ст. 92 (п. 17) Конституції України [4], основи
національної безпеки мають визначатися законом України. Незважаючи на це, в Україні поки що не
відчувається рішучих намірів щодо перегляду і розробки ґрунтовних і цілісних концепцій діяльності
державного апарату в нових умовах господарювання. Це спостерігається і в ухиленні від
відповідальності за певні рішення, що приймаються органами як законодавчої, так і виконавчої влади.
Помітна відсутність бажання щодо налагодження плідної співпраці між різними ланками державної
влади в інтересах винайдення ефективної моделі економічного розвитку країни. Досвід, і саме
український, засвідчив, що в умовах переходу від адміністративно-командних методів управління
економікою до ринкового регулювання соціально-економічних процесів сподівання на автоматичну
зміну гострої ситуації в країні лише шляхом прийняття та впровадження нових законів, навіть
наближених до європейських стандартів, – марні [2].
За цих обставин успішно подолати проблеми перехідного періоду можна лише за наявності у
виконавчої влади чіткого уявлення про механізми реалізації і можливості виконання законів.
Висновки з проведеного дослідження. Для того, щоб забезпечити економічну безпеку
України, необхідно вжити невідкладних заходів щодо зміцнення економічної системи держави, а саме:
- кредитування реального сектора економіки та інфраструктурних проектів;
- масштабні інвестиції в модернізацію економіки; пряме кредитування Нацбанком атомних
електростанцій, підприємств металургійної, нафтохімічної і вугільної промисловості; розумна
реструктуризація економіки;
- відновлення контролю держави над паливно-енергетичним комплексом, яке дозволить не
тільки забезпечити обґрунтоване формування тарифів на тепло- і електроенергію, але і провести
прискорену модернізацію генеруючих і добувних потужностей тощо.
Підсумовуючи вищесказане можна виділити наступне:
− економічна безпека країни повинна забезпечуватися, насамперед, ефективністю самої
економіки, тобто, поряд із захисними заходами, здійснюваними державою, вона повинна захищати
сама себе на основі високої продуктивності праці, якості продукції і т.д.
− забезпечення економічної безпеки країни не є прерогативою якого-небудь одного державного
відомства, служби, вона має підтримуватися всією системою державних органів, усіма ланками і
структурами економіки.
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У країнах з трансформаційною економікою, на відміну від розвинених країн, інститути тіньової
економіки активно вивчають поряд з інститутами легальної економіки. Така ситуація зумовлена тим,
що господарська діяльність у країнах з такою економікою завжди може відбуватися поза законом. У
західних країнах таку поведінку господарюючого суб’єкта можна пояснити протестантською етикою.
Варто зазначити, що різні складові тіньової економіки по-різному впливають на суспільне і економічне
життя країни. Доцільним у цьому зв’язку є таке структурування тіньової економіки: неформальна
економіка, прихована економіка і підпільна (кримінальна) економіка [3, с. 37-52]. Розробляючи
теоретичні підходи та пропонуючи відповідні практичні заходи щодо детінізації, передусім пропонуємо
певні економічні заходи, визначені Концепцією національної безпеки України:
1) недопущення незаконного використання бюджетних коштів і державних ресурсів та їх
перетікання в «тіньову» економіку;
2) контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для
України пріоритетів та захист вітчизняного виробника;
3) боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія неконтрольованому відпливу
національних матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів [6, с. 80].
Резюмуючи, з точки зору економічної безпеки і захисту національної безпеки України, на нашу
думку, передусім, необхідне спрямування основних зусиль на вирішення проблем, пов’язаних із
здійсненням структурної перебудови вітчизняної економіки, істотного зменшення енерго- і
ресурсомісткості ВВП та випуску наукомісткої, конкурентоздатної продукції, забезпечення
альтернативності
джерел
надходження
енергоносіїв
та
ефективної
диверсифікації
зовнішньоекономічних зв’язків.
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Анотація
У статті здійснено аналіз основних внутрішніх та зовнішніх загрози економічної безпеки
України. Встановлено їх причинно-наслідковий характер. Запропоновано ряд невідкладних заходів
щодо зміцнення економічної системи держави.
Ключові слова: економічна безпека, тіньова економіка, рівень соціально-економічного
розвитку, державне регулювання.
Аннотация
В статье осуществлен анализ основных внутренних и внешних угроз экономической
безопасности Украины. Установлено их причинно-следственный характер. Предложен ряд
неотложных мер по укреплению экономической системы государства.
Ключевые слова: экономическая безопасность, теневая экономика, уровень социальноэкономического развития, государственное регулирование.
Аnnotation
The article analyzes the major internal and external threats to the economic security of Ukraine.
Established their causal nature. A number of urgent measures to strengthen the economic system of the
state.
Key words: economic security, shadow economy, the level of socio-economic development, and
regulation.
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МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ:
ОСНОВНІ МОДЕЛІ ТА ІНДИКАТОРИ-ПЕРЕДВІСНИКИ
ФІНАНСОВИХ КРИЗ
Постановка проблеми. Світова фінансова криза 2007-2009 рр. ще раз наглядно
продемонструвала, що жодна держава не застрахована від ризиків, які пов’язані з нестабільністю
фінансової системи. Проте найбільш вразливими від таких ризиків є країни з ринками, що
розвиваються, в тому числі і Україна. В зв’язку зі значними втратами економіки від фінансовоекономічних криз зростає кількість досліджень з метою побудови моделей для виявлення
передкризових ризиків і прийняття випереджувальних заходів щодо їх зменшення.
Для запобігання виникнення кризи або пом’якшення її негативних наслідків виникає потреба в
моніторингу параметрів стабільності стану фінансової системи за допомогою певного набору
індикаторів, який суттєво відрізняється в проведених дослідженнях. Великий перелік індикаторів для
діагностики стану фінансової системи свідчить про наявність достатньо значної кількості джерел
фінансової нестабільності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над розробленням моделей, що дозволяють
розпізнавати посилення передкризових явищ і визначенням індикаторів, за допомогою яких можна на
регулярній основі здійснювати моніторинг стану фінансової системи працюють в основному зарубіжні
вчені. Найбільший вклад у вияснення джерел нестабільності фінансової системи та динаміки
індикаторів-передвісників криз внесли Дж.Азіз, Г.Бланко, Р.Глік, Е.Деміргук-Кунт, Е.Детрагіаче,
П.Дибвіг, Б.Ейченгрін, Г.Камінскі, Ж.Капріо, С.Лізондо, Р.Морено, С.Пазарбазіоглу, Дж.Франкель,
Д.Харді, Е.Роуз, С.Дробишевський, А.Струченевський, П.Трунін і дослідники МВФ.
Проте дослідниками, як правило, наводиться великий перелік індикаторів з різним рівнем
дієвості, що ускладнює процес моніторингу стану фінансової нестабільності.
Постановка завдання. Здійснити аналіз існуючих підходів до розробки моделей, що оцінюють
взаємозв’язки показників з ймовірністю настання кризи і визначити дієві індикатори-передвісники
фінансової нестабільності для тестування стану фінансових ринків і фінансової системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. В 90-х роках ХХ ст. світова економіка зіткнулася з
цілою низкою фінансових криз, які негативно впливали на її розвиток. Ці події викликали підвищену
зацікавленість у багатьох дослідників до виявлення показників, які могли б завчасно вказати на
наближення фінансових потрясінь. Зроблено багато спроб щодо відбору із множини економічних
показників (змінних) тих, які з найбільшою ймовірністю можуть передбачати виникнення кризових
явищ у фінансовій системі країни.
В економічній літературі кінця ХХ ст. з’являється значна кількість праць, в яких вивчаються
механізми виникнення криз і будуються можливі індикатори-передвісники криз. Якщо спочатку цією
проблемою в основному займалися окремі групи дослідників, такі, як А.Сандарараян, Ж.Капріо,
Р.Клінгебіль, Г.Камінскі, К.Рейнхарт, Е.Деміргук-Кунт, Е.Детрагіаче та інші, то з 1995р. розроблення
системи індикаторів раннього попередження криз на фінансовому ринку було розпочато МВФ. З 1997
р. до цієї роботи підключилися найбільші інвестиційні банки: Goldman Sachs, Credit Snisse First Boston,
Deutsche Bank, а в 2003 р. – банк Lehman Brothers, який розробив для оцінки зовнішніх ризиків
“дамоклів індекс фінансової кризи” [1]. Якщо перші моделі раннього попередження розроблялися
виключно для валютного ринку, то з часом і для прогнозування банківських проблем: модель
можливих проблем банків (SAABA); модель прогнозу ймовірності банкрутства (SEER, Bank Calculator
ФРС США); модель стрес-тестування для банків. На даний час існують різноманітні дослідження
індикаторів кризи та моделі прогнозування кризи (регресивні, бінарні, порогові, logit- і probit-моделі,
моделі лінійної ймовірності тощо).
В залежності від методології, яку застосовують автори для визначення найбільш дієвих
індикаторів фінансової нестабільності, можна виділити три різні підходи (групи): якісний аналіз,
економетричне моделювання і непараметричні оцінки.
В дослідженнях першої групи, за допомогою графічного співставлення динаміки
фундаментальних економічних показників, вивчається і порівнюється поведінка індикаторів в період
∗
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перед фінансовою кризою і в спокійному стані, а також визначаються змінні, які найбільш ефективно
подають сигнали про наближення кризи (наявні значні зміни в їх динаміці перед настанням кризи [2]).
Свідчення індикаторів про підвищення або зниження ймовірності кризи оцінюється з врахуванням
конкретних економічних умов в країні.
Дослідження другої групи базуються на моделях бінарного вибору, які дозволяють оцінити
взаємозв’язки показників з ймовірністю настання в майбутньому кризи. Найчастіше ймовірність
настання кризи та найбільш дієві її індикатори визначають за допомогою probit- і logit-аналізу. Моделі
бінарного вибору дозволяють визначати направленість і значимість індикаторів при виявленні
ймовірності настання кризової ситуації в економіці, проте, як справедливо зауважують окремі вчені,
немає достатньо обґрунтованих відповідей на ряд запитань: при якій зміні індикатора застосовувати
заходи державної антикризової політики? Яка кількість індикаторів повинна змінитися і на які з них
орієнтуватися? Наскільки індикатори для оцінки кризової ситуації в розвинутих країнах підходять для
країн, що розвиваються? [3, 57].
Враховуючи певні труднощі в здійсненні аналізу змінних в моделях бінарного вибору, за
сучасних умов відбувається перехід до визначення порогових значень індикаторів і їх взаємозв’язку за
допомогою методології ВСТ (Binary Classification Tree), яка має ряд переваг. По-перше, не потрібно
будь-яких припущень про базову функціональну форму моделі, що повинні враховувати регресійні
моделі. По-друге, в цій моделі кореляція між факторами не має значення. По-третє, зв'язок між
змінними може бути нелінійним. По-четверте, дана модель може працювати з рядами, в яких відсутні
окремі дані або спостерігаються екстремальні стрибки даних [3, 37-38]. Наявні переваги даної моделі
дозволяють індикатору надавати сигнали про наближення фінансової кризи лише при досягненні ним
певного порогового значення і за умови визначеної зміни інших показників.
Дослідження на основі моделі непараметричної оцінки передбачають розроблення різних
числових характеристик, які дозволяють завчасно виявити вразливість економіки перед фінансовою
кризою. В даному підході можна виділити два головних напрямки: побудова граничних значень
індикаторів-передвісників фінансової кризи на основі різноманітних критеріїв і розроблення зведених
індексів фінансової нестабільності.
Як засвідчує практика, кожен з даних підходів має певні переваги і недоліки, а автори надають
перевагу в дослідженні індикаторів-передвісників фінансової кризи одному із них. Проте, слід
зауважити, що в окремих дослідженнях може зустрічатися поєднання декількох підходів.
Помітний вклад у розробку системи індикаторів-передвісників фінансової нестабільності за
методологією якісного аналізу здійснили Б.Ейченгрін, Е.Роуз, Ч.Віплош, Р.Глік, Г.Камінскі, К.Рейнхарт,
Дж.Франкель, П.Трунін, М.Каменських, С.Дробишевський та інші вчені.
Зокрема, Б.Ейченгрін, Е.Роуз і Ч.Віплош [4] намагалися дати відповідь на три головні питання:
чи можливо передбачити кризи обмінних курсів через динаміку певних економічних змінних? Які
відмінності у поведінці різних індикаторів у до кризовому і після кризовому періодах? Які саме
індикатори можуть найкраще слугувати в ролі “ранніх попереджувальних сигналів”?
В пошуках закономірностей в динаміці економічних показників дослідники графічно
відображували поведінку певної змінної за два роки до і після кризи або події (девальвація, перехід від
фіксованого до плаваючого курсу, розширення межі валютного коридору тощо) на валютному ринку. В
процесі дослідження аналізувалася поведінка великої кількості змінних, а саме: зміна золотовалютних
резервів; обмінний курс; короткострокова ставка відсотка; ставка рефінансування центрального банку;
зміни в обсягах експорту та імпорту; відношення сальдо рахунку поточних операцій платіжного
балансу до ВВП; відношення бюджетного дефіциту до ВВП; внутрішній кредит; грошова маса;
безробіття; інфляція; ВВП у реальному виразі; дохідність державних облігацій; фондовий індекс.
Як засвідчили результати аналізу, за декілька кварталів до девальвації спостерігалося
зменшення золотовалютних резервів, сповільнення падіння експорту, зростання імпорту, збільшення
дефіциту рахунків поточних операцій. Напередодні девальвації фіксувався великий бюджетний
дефіцит і зростання внутрішнього боргу країни, збільшення пропозиції грошей і підвищення темпів
зростання інфляції, зростання короткострокових відсоткових ставок і безробіття. Після девальвації
обсяги золотовалютних резервів і експорту швидко відновилися, а імпорт і рахунок поточних операцій
досягли свого попереднього рівня трохи пізніше.
Використання графічного аналізу з метою виявлення дієвих індикаторів-передвісників валютної
кризи було також застосовано в дослідженні Дж.Франкеля і Е.Роуза [5]. Валютна криза ними
визначалася як ситуація, за якої відбувається девальвація національної валюти не менше, ніж на 25
%. В результаті проведеного аналізу динаміки змінних зроблено висновки, що ймовірність настання
кризи зростає при зниженні темпів виробництва в країні, підвищенні міжнародної ставки відсотку,
скороченні міжнародних резервів і зменшенні прямих іноземних інвестицій.
З використанням якісного аналізу Б.Ейченгрін і Е.Роуз [6] розглядали також ймовірність
настання банківської кризи як “ситуації, за якої проблеми, що виникають в окремих банків, ведуть до
суттєвого зменшення капіталу банківської системи”, де в якості індикаторів використовувалися
макроекономічні і фінансові показники за період 1975-1992 рр. На основі здійсненого аналізу зроблено
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висновки, що перед початком банківської кризи спостерігалося підвищення ставки відсотка і
уповільнення виробництва в експортноорієнтованих галузях. Динаміка інших змінних, на думку вчених,
не дозволяє їх використовувати в якості індикаторів настання банківської кризи.
В той же час в дослідженні МВФ [7] банківська криза визначається як ситуація, за якої
відбувається примусове масове закриття і злиття банків або їх поглинання державою, а також масове
вилучення вкладів населенням. На основі дослідження криз за період 1975-1997 років зроблено
висновки, що банківські кризи доповнюються валютними або навпаки. Тому для визначення
ймовірності настання криз доцільно використовувати значно ширший арсенал індикаторів. Спільними
індикаторами можуть бути реальний ефективний обмінний курс, ВВП у реальному виразі, інфляція,
відношення грошового агрегату М2 до грошового агрегату М1. Для ідентифікації валютної кризи –
сальдо торговельного балансу, золотовалютні резерви, експорт, динаміка грошової маси М2 в
номінальному і реальному виразі, відношення грошової маси М2 до золотовалютних резервів, а для
банківської кризи – інвестиції в основний капітал, дефіцит/профіцит бюджету, внутрішній кредит,
відношення сальдо рахунків поточних операцій до ВВП, приплив/відтік капіталу.
Аналіз даних індикаторів дозволив відібрати найкращі, які рекомендовано використовувати в
якості передвісників настання фінансової кризи – реальний обмінний курс, внутрішній кредит,
відношення реальної грошової маси М2 до золотовалютних резервів і зміна обсягів експорту. В
період, що передував настанню кризи, відбувалося підвищення темпів зростання грошової маси і
розширення кредиту всередині країни, а перед самим настанням кризи підвищувалася інфляція,
обмінний курс і зменшення обсягів експорту.
Подібні результати були отримані і при дослідженні криз у країнах Східної Азії і Латинської
Америки за період 1872-1997 рр., здійсненому Р.Гліком і Р.Морено [8]. А в дослідженнях Г.Камінскі і
К.Рейнхарта [9], Дж.Азіза, Ф.Карамацци і Р.Сальгадо [10] запропоновано використовувати в якості
головного індикатора валютної кризи індекс середньозваженого значення змін обмінного курсу і
золотовалютних резервів.
Вагомий внесок в дослідження даного типу зроблений російськими вченими. Зокрема,
А.Струченевським [11] запропоновано здійснювати одночасний аналіз динаміки пар основних
індикаторів, що характеризують різні сектори фінансового ринку. У випадках різкої зміни темпів
приросту даних показників відбувається перехід фінансової системи в нестабільний стан і це є
сигналом про посилення фінансової нестабільності. П.Трунін і М.Каменських [12] пропонують
досліджувати стан фінансової нестабільності на основі порогових значень індикаторів і зведеного
випереджаючого індексу фінансової стабільності.
Другим напрямом в дослідженні індикаторів-передвісників фінансової нестабільності є
економетричне моделювання, яке базується на побудові регресивних моделей із застосуванням logitта probit-аналізу.
Одними з перших, хто використав даний підхід, були знову ж таки Б.Ейченгрін, Е.Роуз і Ч.Віплош
[4]. Для виявлення найкращих індикаторів-передвісників фінансової кризи ними використано
квартальні дані за 1959-1993 рр. 20 країн ОЕСР. При цьому значна увага приділялась політичним
змінним, оскільки контроль над потоками капіталу дозволяє уряду відбивати спекулятивні атаки на
національну валюту. За допомогою logit-аналізу макроекономічних змінних з’ясовано, що спекулятивні
атаки і перехід до фіксованого валютного курсу значно підвищують ймовірність фінансової кризи, а
інфляція і монетарні фактори виступають дієвими індикаторами її настання.
На основі багатофакторної probit-моделі Дж.Франкель і Е.Роуз [5] встановили, що на посилення
фінансової нестабільності й виникнення кризи в значній мірі впливає внутрішня макроекономічні
ситуація і, насамперед, зниження темпів зростання ВВП, значне розширення внутрішнього
кредитування і зменшення золотовалютних резервів. Серед зовнішніх чинників найбільший вплив
здійснюють зростання світових відсоткових ставок і збільшення зовнішнього боргу.
При дослідженні мексиканської кризи 1995 р. Дж.Саксом, Е.Торнеллом і Е.Веласко [13]
побудована економетрична модель для визначення індексу IND (середньозважене значення
швидкості девальвації національної валюти відносно долара США і зміни золотовалютних резервів), в
якій задіяно ряд макроекономічних змінних, а саме: індекс переоцінки реального обмінного курсу;
вимоги банків до приватного сектору відносно ВВП; відношення агрегату М2 до золотовалютних
резервів.
В ході проведених розрахунків дослідники прийшли до висновку, що тиск на обмінний курс
національної валюти підвищується при зменшенні золотовалютних резервів і зростанні вимог банків
до приватного сектору. І саме ці індикатори є найбільш дієвими для передбачення настання валютної
кризи.
За допомогою probit-моделі проаналізовано кризи в азіатських країнах, де в якості головних
причин розглядаються надлишкові зовнішні позики азіатських компаній і дефіцит платіжного балансу.
На думку Дж.Корсетті, П.Пезенті і Н.Рубіні [14], ці причини породжені безвідповідальною поведінкою
центральних банків окремих країн і міжнародних банків. Намагання урядів підтримувати високі темпи
зростання навіть у неприбуткових галузях сприяли надходженню надлишкових інвестицій, що
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негативно позначилося на сальдо поточного платіжного балансу. На ймовірність настання кризи
найбільше вказують фундаментальні змінні і незбалансованість платіжного балансу.
При дослідженні банківських криз використовувалася і багатомірна logit-модель. Модель, що
розроблена Е.Деміргюк-Кунтом і Е.Детрагіаче [15] показала, що зниження темпів зростання ВВП і
погіршення торгівлі, підвищення ставки відсотка і відношення М2 до золотовалютних резервів,
інфляція, значні обсяги кредитів приватному сектору в найбільшій мірі вказують на настання
банківської кризи. Аналогічні висновки були зроблені при аналізі подібної моделі Д.Харді і
С.Пазарбасіоглу [16]. Правда, ними були виділено ще ряд макроекономічних змінних, які вказують на
настання банківських криз – зниження темпів зростання ВВП, споживацький бум, зменшення
депозитів, підвищення ставки відсотку.
Аналіз впливу факторів на виникнення валютних криз в період 1977-1993 рр., проведений
М.Крюгером, П.Осакве і Дж.Пеіджем [17] з використанням probit-регресії, дозволив їм прийти до
висновку, що виникненню кризи у найбільшій мірі сприяють уповільнення темпів зростання ВВП,
незабезпеченість золотовалютними резервами зростаючої грошової маси і подорожчання
національної валюти. Настання валютної кризи відбувається при перевищенні середньозваженого
значення приростів номінального обмінного курсу і золотовалютних резервів 1,5 стандартного
відхилення.
На основі probit-регресії Р.Глік і Р.Морено [8], Е.Торнелл [18], Ф.Карамацца, Л.Річчі і Р.Сальгадо
[19] досліджували кризи за період 1972-1997 рр. в країнах Південно-Східної Азії і Латинської Америки і
прийшли до висновків, що на ймовірність настання кризи в найближчій мірі вказують:
 зменшення золотовалютних резервів і зростання відношення грошового агрегату М2 до
золотовалютних резервів (Р. Глік і М.Морено);
 зростання обсягів внутрішнього кредитування приватному сектору і наявність “ефекту
інфікування” (Е. Торнелл);
 збільшення дефіциту рахунку поточних операцій і зростання частки короткострокового
зовнішнього боргу у загальному зовнішньому боргу (Ф.Карамацца, Л.Річчі і Р.Сальдаго).
Для виявлення дієвих індикаторів виникнення проблем у банківській системі російські вчені Р.
Ентов, С. Синельников та інші [20] побудували модель бінарного вибору на основі трьох груп
факторів: 1) мікрофактори (балансові показники окремого банку); 2) мезофактори (показники, що
оцінюють загальний баланс банківської системи); 3) макрофактори (динаміка макроекономічних
змінних).
В результаті аналізу даної моделі були визначені чинники, які вплинули на виникнення проблем
в окремих російських банках в 1997-1998рр.:
 низька якість банківського менеджменту, яка, в першу чергу, проявилася у невідповідності
строків активів і депозитів;
 кредитна експансія, яка підвищувала ризики неповернення кредитів;
 нарощування іноземних зобов’язань;
 політика підвищення ставок на депозити населення в умовах зниження ліквідності банківської
системи і зменшення довіри населення до комерційних банків.
Першою роботою для прогнозування фінансової нестабільності з використанням
непараметричної оцінки було дослідження Г.Камінскі, С.Лізондо і С.Рейнхарда [21]. В ньому
проведено емпіричний аналіз валютних криз 1990-х років і запропоновано систему ранніх
попереджувальних сигналів для визначення настання кризи. Було встановлено, що на етапі
посилення фінансової нестабільності часто виникали такі макроекономічні відхилення, як екстенсивне
розширення грошової маси та кредитних ресурсів, зниження темпів зростання виробництва та
експорту, апреціація валютного курсу. Тобто, дані макроекономічні змінні, на їх думку, можуть надати
попередню інформацію щодо ймовірності настання фінансової кризи. Проте кожна криза має свої
відмінності, а тому не всі ідентифікатори є в однаковій мірі ефективними.
Особливістю даного методу є аналіз значної поведінки кількості індикаторів протягом 24 місяців.
В залежності від подання чи неподання сигналу і їх відповідності настанню чи ненастанню кризи
індикатори поділяються на добрі і погані. В подальшому Г. Камінскі [22] даний часовий період поділив
на “спокійний” час і час кризи з тим, щоб перевірити поведінку індикаторів (через кількість поданих
сигналів) по мірі наближення до кризи. В залежності від відхилень сигналів від порогових значень вони
поділяються на “м’які” і “жорсткі”. На думку авторів, даний метод оцінки є ефективним для
прогнозування часу настання кризи, а найбільшу передбачувальну силу мають такі індикатори, як
обмінний курс, внутрішній кредит, пропозиція грошей, золотовалютні резерви і експорт.
Цікавими є результати дослідження Г.Камінскі і С.Рейнхарда [9], в якому здійснено аналіз
ситуацій, коли банківські і валютні кризи відбуваються одночасно. Серед індикаторів, які в дослідженні
згруповані в чотири групи, виділені ті, що несуть найбільш достовірну інформацію про наближення
кризи і оцінюють стан: 1) грошово-кредитної політики (відношення М2 до грошової бази і відношення
внутрішнього кредиту до ВВП); 2) рахунку поточних операцій (експорт і реальний обмінний курс); 3)
ринку капіталів (світова відсоткова ставка, заборгованість резидентів країни банкам, динаміка
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депозитів резидентів країни); 4) реального сектора економіки (динаміка промислового виробництва,
внутрішня ставка відсотка у реальному виразі, зміна фондових індексів). Найкраще передбачають
валютну кризу змінні, які характеризують рух капіталу. Для прогнозування банківської кризи в більшій
мірі підходять змінні реального сектору економіки.
На основі непараметричної оцінки було зроблено спроби побудувати систему ранніх
попереджувальних сигналів настання фінансової кризи в дослідженнях Х. Едісона [23] і Дж. Хоукінса і
М. Клау [24]. На переконання Х.Едісона, найкраще передбачати настання фінансової кризи аналізом
показників динаміки реального обмінного курсу, експорту і відношення грошової маси М2 до ВВП. А
Дж.Хокінс і М.Клау пропонують для прогнозування часу настання кризи використовувати три зведені
індекси фінансової нестабільності: індекс тиску на валютний ринок, індекс зовнішньої вразливості,
індекс вразливості банківської системи.
В практиці окремих країн, зокрема, Казахстану, ідентифікація кризової ситуації здійснюється на
основі методики визначення фінансової стабільності Національного банку Республіки Казахстан
(“Карта оцінювання ризиків”) [25], яка поєднує в собі сигнальний підхід, економетричні моделі та
моделі бінарного вибору. Дана методика містить в собі 57 показників фінансової стійкості,
макропруденційних факторів та індикаторів, за якими здійснюється оцінка зовнішнього, банківського і
реального секторів економіки та визначається ймовірність настання кризи. Ідентифікація кризової
ситуації здійснюється на основі аналізу накопичених статистичних даних країни, країн з перехідною
економікою та розвинутих країн, які мають досвід передбачення та подолання фінансових криз. Дана
методика є найбільш повною, але водночас і найбільш складною, що вимагає значних зусиль і витрат
і, як показує практика, оцінка ризиків відбувається з певним запізненням.
В українській практиці оцінки рівня фінансової нестабільності надається перевага якісному
підходу, за якого визначення, аналіз і порівняння реальних показників з їх пороговими значеннями
здійснюється на основі експертних оцінок та методу аналогій. Порогові значення встановлюються на
рівні загальноприйнятих у світі або на рівні індикаторів у країнах, близьких за рівнем економічного
розвитку [26]. Для окремих показників використовують нормативний метод і порогове значення
індикатора встановлюється на рівні цілей макроекономічної політики.
Висновки з проведеного дослідження. Зв'язок індикаторів зі станом фінансової
нестабільності і виникненням кризових явищ в значній мірі залежить як від особливостей розвитку
економіки і протікання кризи, так і від використовуваної методології дослідження. В одних
дослідженнях певний показник вважається важливим індикатором кризи, а в других – відносно
неважливим. Наприклад, існують відмінності в оцінці взаємозв’язку між внутрішньою фінансовою
лібералізацією і кризовою ситуацією. На переконання окремих дослідників [9; 21; 15], виникнення
кризової ситуації пов’язано із зростанням відсоткових ставок у процесі фінансової лібералізації. Проте
М.Россі [27], здійснюючи аналіз економіки 15 країн, що розвиваються, за період 1990-1997 рр.
приходить до протилежного висновку. Подібне протиріччя спостерігається і при оцінці впливу
кредитування на розвиток кризи: “кредитні буми відіграють вирішальну роль в розвитку кризових
ситуацій в економіці” [28] і “незначний вплив зростання кредитування на виникнення кризи” [29].
Наведені приклади дають підстави стверджувати, що аналіз лише кількісних індикаторів стану
фінансової системи не завжди є достатнім для кінцевого висновку про її становище, оскільки воно в
значній мірі визначається чинниками, яким не можна дати кількісну оцінку. Тому аналіз індикаторівпередвісників фінансової кризи повинен розглядатися лише як один з елементів моніторингу стану
фінансової системи.
Проведений аналіз різноманітних моделей та індикаторів-передвісників фінансових криз
дозволяє зробити висновки, що на даний час жодний із підходів не дозволяє достовірно визначити час
їх настання. Проте окремі індикатори, такі, як реальний обмінний курс, темпи зростання ВВП, динаміка
внутрішнього кредиту і пропозиції грошей, умови торгівлі, золотовалютні резерви показують свою
достатньо високу ефективність і їх доцільно використовувати для тестування як національних, так і
світового фінансового ринків. Видається доцільним продовження досліджень у напрямку вироблення
методики визначення узагальнюючого індексу глобальної стабільності, подібного до індексу
економічної безпеки країни.
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Анотація
Проаналізовані основні підходи до розробки моделей з оцінки взаємозв’язків макро- і
мікроекономічних показників з настанням фінансової кризи. З’ясована дієвість окремих індикаторівпередвісників криз і доцільність їх використання для тестування стану фінансової системи.
Ключові слова: фінансова нестабільність, банківська криза, валютна криза, моніторинг,
індикатори, якісний аналіз, непараметричні оцінки.
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Аннотация
Проанализированы основные подходы к разработке моделей для оценки взаимосвязей макрои микроэкономических показателей с наступлением финансового кризиса. Выяснена
действенность отдельных индикаторов-предвестников кризисов и целесообразность их
использования для тестирования состояния финансовой системы.
Ключевые слова: финансовая нестабильность, банковской кризис, валютный кризис,
мониторинг, индикаторы, качественный анализ, непараметрические оценки.
Annotation
Basic approaches to models developing to assess the relationship between macro- and
microeconomic indicators of financial crises onset are analyzed. The effectiveness of particular indicatorsprecursors of crises and reasonability of their use for testing of the financial system are shown.
Key words: financial instability, banking crisis, currency crisis, monitoring, indicators, qualitative
analysis, non-parametric estimation.
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ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ
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Постановка проблеми. Розвиток науково-технічного прогресу, інформатизація суспільства
спричиняють швидкі зміни у ринковому і внутрішньовиробничому середовищі підприємства.
Створення нових технологій обумовлює появу нових продуктів, трансформуючи вимоги споживачів,
що, у свою чергу, змушує суб’єктів господарювання розроблювати і пропонувати ринку нові технології
та продукти. Прискорена зміна виробничих технологій, видів і модифікацій продукції спричиняє
додаткові витрати підприємств, пов’язані з моральним зношуванням устаткування, необхідністю
удосконалення конструкцій виробів тощо. Екологічними наслідками такої «гонки» є накопичення
обсягів відходів у навколишньому природному середовищі, виснаження природних ресурсів,
глобалізація екологічних проблем.
Отже, динамічність сучасного економічного розвитку обумовлює нарощування витрат
підприємств, пов’язаних, насамперед, з інформаційним фактором виробництва, підвищення ризику
втрати ними позицій на ринку у разі несвоєчасного реагування на зміни зовнішнього середовища. Для
суспільства наслідками прискореного розвитку є формування «цивілізації споживання»,
нагромадження екологічних проблем, які вже сьогодні становлять реальну загрозу економічному
зростанню. Одним з перспективних напрямів виходу з такої неоднозначної ситуації є зростання
внутрішньовиробничої ефективності підприємств на засадах дематеріалізації, що забезпечує
одночасне досягнення екологічних і економічних цілей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дематеріалізації соціально-економічних
систем різних ієрархічних рівнів присвячені праці С. Ардекані [1], Д. Аусубела [1-3], P. Байлі [4],
П. Бартелмуса [5], І. Верніка [3], Р. Германа [1; 3], Г. Дейлі [6], І. Пенна [7], П. Ваггонера [2] та інших.
На даний час науковцями досліджено методологічні та методичні аспекти дематеріалізаційних
процесів, значні напрацювання стосуються практичних механізмів управління дематеріалізаційними
зрушеннями. Водночас, наукові розробки охоплюють, здебільшого, соціально-економічні системи
макроекономічного та глобального рівнів, тоді як детальному дослідженню мікроекономічних факторів,
умов, напрямків дематеріалізації не приділяється належної уваги. Крім того, бракує вітчизняних
наукових досліджень з цих питань.
Постановка завдання. Враховуючи, що саме окремі суб’єкти господарювання є центрами
реалізації дематеріалізаційних процесів, метою статті є дослідження сутності, передумов, напрямів,
факторів та проблем розвитку дематеріалізації сучасного промислового виробництва як фактора
зростання внутрішньовиробничої ефективності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне управління внутрішньовиробничою
ефективністю підприємства потребує нових підходів до організації виробництва, відмінних від тих, на
які керівники орієнтувалися у минулому. Такі підходи мають враховувати, поряд з підвищенням
економічної ефективності діяльності підприємства, зростання її екологічної ефективності. Це
пов’язано з формуванням екологічних вимог споживачів до продукції, ресурсними обмеженнями
діяльності підприємства, проблемами поводження з відходами, що генеруються у процесі
виробництва і реалізації. Як свідчить практика, найбільше нестача інноваційних підходів відчувається
в інвестиційній політиці, при проведенні на підприємстві технічної реконструкції, у процесі
впровадження нових техніки і технологій.
Одним з інноваційних підходів, що забезпечує комплексне зростання економічної та екологічної
ефективності виробничої діяльності підприємства, є дематеріалізація. Вона полягає у поступовому

48

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

зниженні обсягів (ваги) матеріалів, витрачених на виготовлення одиниці кінцевого продукту, а також у
змінах у виробничих процесах, результатом яких є скорочення проміжних матеріальних витрат
[7, с. 3]. З екологічної точки зору дематеріалізацію слід визначити як зміну у кількості відходів, які
утворюються на одиницю кінцевого продукту [1, с. 333-334].
Активізація дематеріалізаційних процесів на сучасних підприємствах дає можливість скоротити
витрати на виробництво продукції без зниження її якості, зменшити обсяги відходів, підвищити
продуктивність праці, автоматизувати та оптимізувати виробничі процеси, впровадити ресурсоощадні,
мало- та безвідходні технології, знизити витрати на компенсацію забруднення довкілля тощо.
Умовами, що сприяють дематеріалізації виробництва, є загальносвітові тенденції економічного
розвитку:
− по-перше, витрати на виробництво вихідних сировини та матеріалів мають тенденцію до
зростання, що пов’язано з підвищенням енергоємності їх виробництва;
− по-друге, зростає конкуренція між традиційними та новими матеріалами-замінниками,
більшість з яких мають кращі споживчі властивості, аніж традиційні. Досить часто використання
замінників обумовлює зниження ваги готового виробу при повному збереженні ним і навіть покращенні
своїх функцій (наприклад, заміна залізних деталей пластмасовими);
− за оцінками фахівців, ринки деяких видів матеріалів масового застосування є близькими до
насичення. Це, наприклад, стосується використання сталі та цементу як конструкційних матеріалів у
будівельному секторі розвинених країн;
− по-четверте, аналіз структури споживчих витрат у різних країнах світу засвідчує поступову
переорієнтацію покупців на придбання товарів та послуг з меншою матеріаломісткістю [7, с. 3].
Зазначені тенденції впливають на формування напрямків дематеріалізації сучасного
промислового виробництва, основними з яких є:
− заміна кінцевого продукту послугою, яку він надає. Надання послуг підприємствами замість
виробництва ними продуктів, що надають такі послуги, дозволяє ефективно управляти вхідними,
проміжними і вихідними потоками матеріалів, енергії, готової продукції тощо. Реалізація такого підходу
забезпечує розроблення екологічно спрямованої та економічно ефективної стратегії виробництва.
Прикладом впровадження даного напрямку є компанії Xerox, яка з виробника копіювальних машин
перетворилася на «компанію документів» («Document Company»), та IBM, що перейшла від
виробництва комп’ютерної техніки та комплектуючих до надання інформаційних послуг [8];
− використання багаторазової, полегшеної упаковки або такої, що має високий рівень
рециркуляції. Зменшення розмірів та ваги упаковки, застосування схем заставної тари з метою її
багаторазового використання, організація перероблення упаковки та її вироблення з вторинних
відходів сучасними підприємствами дозволяє суттєво знизити обсяги пакувальних матеріалів на
одиницю кінцевого продукту. Яскравими прикладами дематеріалізації у сфері пакування є
застосування замість сталі і скла пластику та алюмінію з тенденцією до подальшого зменшення ваги
упаковки. Так, алюмінієва пляшка полегшала на 25% за 1973-1992 рр., водночас, скляна пляшка
скоротила свою вагу на 30% у 1980-2000 рр. [7, с. 12];
− застосування інформаційних технологій, мініатюризація, комп’ютеризація виробництва.
Підвищення рівня енергоефективності та якості продукції завдяки використанню інформаційних
технологій для контролю за ходом виробничого процесу, якості продукції на всіх етапах виробництва,
запобігання утворенню браку, оптимізації застосовуваних матеріалів сприяє зниженню витрат
підприємства, скороченню тривалості виробничого циклу, зменшенню габаритів та ваги кінцевих
продуктів. Нові технології забезпечують зниження обсягів використання хімікатів та токсичних
речовин, мінімізацію відходоутворення, що зменшує техногенний тиск на довкілля. Водночас зазначені
переваги інформаційних технологій, результатом яких є дематеріалізація, компенсуються, іноді з
надлишком, за рахунок зростання попиту на інформаційно-комунікаційні техніку і технології. Це, у свою
чергу, спричиняє збільшення проміжних матеріальних потоків і потоків відходів, нейтралізуючи
позитивний ефект дематеріалізації.
− Так, вважається, що інформаційна революція сприяє переходу до створення «безпаперових
офісів», проте сьогодні папір залишається основним носієм інформації та засобом комунікації. За
оцінками фахівців, пересічний американський офісний працівник використовує більш ніж 1 кг. паперу
щодня, що удвічі більше, ніж у 1950 році; а обсяг паперу, що споживається лише персональними
комп’ютерами у світі, становить близько 115 млрд. аркушів щороку [7, с. 11];
− застосування аналізу життєвого циклу при виробництві і використанні продукту. Аналіз
життєвого циклу дозволяє визначити та знизити техногенне навантаження на довкілля внаслідок
раціоналізації виробництва і споживання конкретного продукту, починаючи з видобутку сировини для
його виробництва і завершуючи його утилізацією після завершення строку використання. Такий підхід
дає можливість дослідити системні ефекти, що проявляються на різних етапах життєвого циклу, та
з’ясувати потенціал комплексної заміни окремих складових виробу, ресурсів, з яких він
виготовляється, з метою зменшення обсягів утворення відходів та викидів СО2;
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− використання нанотехнологій, що забезпечує створення нових видів матеріалів з унікальними
властивостями на основі синтезу наноблоків визначеного розміру та властивостей і вбудовування їх у
більш масштабні структури. Нанотехнології, за оцінками вчених, мають потенціал революційних
перетворень у сучасному виробництві. Сфери їх застосування охоплюють виробництво
наноструктурованих металів, кераміки та полімерів визначеної форми без машинної обробки;
вдосконалення технологій друку завдяки застосуванню наночасток, які мають кращі властивості
порівняно з існуючими фарбами і пігментами; нанопокриття для різального інструменту, електронних,
хімічних та інших приладів; нові стандарти вимірювання у наномасштабі тощо;
− декарбонізація як процес еволюції виробничих енергетичних систем у напрямку зростання їх
енергетичної ефективності поряд зі зменшенням обсягів викидів СО2 завдяки застосуванню палив з
низьким вмістом СО2 (природний газ) або взагалі без нього (водень). Зростання енергоефективності
досягається за рахунок більш ефективної генерації, розподілу та використання енергії, зміни
енергоємності енергетичного виробництва, що має своїм наслідком скорочення викидів СО2 на
одиницю кінцевого продукту.
Практична реалізація напрямків дематеріалізації виробництва має враховувати коло факторів,
які впливають на дематеріалізаційні процеси. Найбільш впливові чинники подані на рис. 1. Передусім,
це якість продукції, збереження та покращення якої є основною умовою здійснення будь-яких
перетворень на підприємстві. Значний вплив на дематеріалізацію чинять також складність
виробництва продукту, спектр виконуваних ним функцій та габарити, обсяги утворення відходів,
обумовлені використовуваною технологією, рівень ремонтопридатності та можливість заміни продукту
іншим, виробничі витрати. Крім того, ефективна організація інноваційної діяльності на підприємстві та
висока періодичність впровадження інновацій у виробництво створюють необхідні передумови для
зниження ресурсовитрат на одиницю продукції. Доступність нових більш ефективних виробничих
ресурсів також стимулює дематеріалізаційні зміни. Зазначені фактори тісно пов’язані між собою і, як
правило, діють у комплексі.

Якість продукції і
вимоги споживачів

Габарити та функції
продукції

Обсяги утворення
відходів

Інновації у
виробництві

Фактори
дематеріалізації
виробництва

Доступність
виробничих ресурсів

Складність
виробництва

Витрати на
виробництво

Можливість ремонту або заміни

Рис. 1. Фактори дематеріалізації виробництва
Джерело : розроблено авторами з урахуванням [1, с. 337]
Поряд з позитивними соціальними, економічними та екологічними аспектами дематеріалізації
виробництва, які проявляються у підвищенні його ресурсоефективності, скороченні обсягів
відходоутворення та викидів СО2 на одиницю кінцевого продукту, існують певні проблеми щодо
розвитку дематеріалізаційних процесів на підприємствах:
− по-перше, замінники традиційних матеріалів не завжди є екологічно нейтральними та їх
виробництво може спричиняти збільшення обсягів токсичних відходів;
− по-друге, застосування нових матеріалів, сировини, нових видів енергії вимагає розбудови
відповідної інфраструктури, що суттєво збільшує матеріальні потоки, підвищуючи витрати на
виробництво ресурсів та техногенне навантаження на довкілля;
− по-третє, заміна матеріалів при виробництві продукту не завжди обумовлює покращення його
функцій, а зниження ваги іноді не є бажаним. Наприклад, це стосується ваги автомобілів, зменшення
якої завдяки застосуванню нових конструкційних матеріалів може знижувати рівень безпеки
пасажирів;
− по-четверте, поява нових продуктів з покращеними споживчими властивостями та зниженою
собівартістю і, відповідно, ціною, підвищує попит на таку продукцію, обумовлюючи розширення
виробництва, залучення додаткових обсягів ресурсів і збільшення обсягів забруднення навколишнього
середовища.
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З економічної точки зору основними перешкодами на шляху впровадження дематеріалізаційних
змін виступають високий рівень ризику імплементації інноваційних ресурсо-, енергозберігаючих
екоефективних технологій, дефіцит власних фінансових коштів підприємств та складності залучення
коштів зі сторони, не завжди прийнятні строки окупності таких проектів, недосконалість та висока
вартість інноваційних технологій тощо, високий ступінь їх морального зношення і т.д. У зв’язку з цим,
на сучасному етапі перед підприємствами постають завдання визначення оптимального рівня
впровадження дематеріалізаційних процесів з метою забезпечення постійного зростання екологічної
та економічної ефективності виробництва.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, дематеріалізаційні перетворення
виробництва у напрямку зміни структури споживання матеріалів та інших виробничих ресурсів,
зростання інформаційної складової у ціні продукції на підставі впровадження досягнень науковотехнічного прогресу у виробничу діяльність, раціоналізації ресурсовикористання мають численні
наслідки, частина з яких носить негативний характер. Проте в цілому дематеріалізація здійснює
позитивний вплив на зростання внутрішньовиробничої ефективності сучасних підприємств, як і
розвиток суспільства загалом. Однак це не виключає необхідності цілеспрямованого управління
дематеріалізаційними процесами у виробництві з метою посилення їх позитивних проявів та
нейтралізації негативних ефектів.
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Анотація
У статті досліджено сутність та передумови дематеріалізації промислового виробництва
як фактора зростання внутрішньовиробничої ефективності підприємства. Визначено напрями,
фактори та проблеми реалізації дематеріалізаційних процесів на сучасних підприємствах.
Ключові слова: дематеріалізація, підприємство, внутрішньовиробнича ефективність,
фактори, напрямки.
Аннотация
В статье исследованы сущность и предпосылки дематериализации промышленного
производства как фактора роста внутрипроизводственной эффективности предприятия.
Определены направления, факторы и проблемы реализации дематериализационных процессов на
современных предприятиях.
Ключевые
слова:
дематериализация,
предприятие,
внутрипроизводственная
эффективность, факторы, направления.
Annotation
In the article there are investigated the nature and conditions of industrial production dematerialization
as a factor of in-plant efficiency growth of the enterprise. The directions, factors and problems of
dematerialization processes implementation at modern enterprises are determined.
Key words: dematerialization, enterprise, in-plant efficiency, factors, directions.
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РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПОДОЛАННІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ КРИЗИ
Постановка проблеми. В умовах фінансово-економічної кризи для більшості країн виникла
необхідність в перегляді існуючих і формуванні нових стратегічних напрямів розвитку. В період
формування постіндустріального суспільства важливу роль в підтримці економічного розвитку мають
інтелектуальні ресурси. Рівень інтелектуального капіталу є одним із основних чинників, що впливають на
економічний розвиток країн, регіонів і окремих підприємств. Актуальність дослідження обумовлена
недостатньою теоретичною розробленістю поняття інтелектуальний капітал і безумовною значущістю
результату реалізації інтелектуального капіталу мікро- і макроекономічними суб'єктами на практиці в ході
подолання соціально-економічних наслідків кризи. Це стало причиною вибору напряму дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення і дослідження категорії «інтелектуальний
капітал» розпочалось наприкінці минулого століття. Серед наукових досліджень, що висвітлюють
розробку загальних проблем, пов’язаних з інтелектуальним капіталом, слід назвати праці таких
дослідників: В. Базилевич, Е. Брукінг, В. Геєць, А. Гриценко, Л. Едвінсон, О. Кендюхов, А. Колот,
В. Мандибура, Ю. Пахомов, К.-Е. Свейбі, Л. Федулова, А. Чухно та ін. Але інтелектуальний капітал має
вагоме значення для подолання кризових явищ і розвитку економіки, що в сучасних умовах потребує
проведення окремого дослідження.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування аспектів активізації
важливості і значущості інтелектуального капіталу для подолання наслідків світової фінансової кризи і
реалізації стратегії розвитку України в умовах загострення конкуренції на внутрішньому і світовому ринках.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах інтелектуальний капітал та
інтелектуальна праця є основними чинниками виробництва, ефективності і розвитку в економіках
більшої частини країн світу, де основним джерелом добробуту нації на сьогодні є результат
інтелектуальної діяльності. Стратегічні напрями розвитку країн при цьому базуються на становленні
інноваційної моделі розвитку, в якій підвищується значення інтелектуальної складової інноваційного
потенціалу. Результативність і ефективність реалізації інноваційних проектів істотно залежать від
політичних, фінансово-економічних та інтелектуальних чинників. При цьому впровадження інновацій
повинне ґрунтуватися на передбаченні наслідків їх впливу на економіку.
Формування в Україні економіки інноваційного типу можливо при розвитку і удосконаленні
стосунків у сфері управління інтелектуальною власністю згідно зі світовими тенденціями, а також
впровадження сучасних підходів в економіці і маркетингу інтелектуальної власності. Більшість країн
ставлять завдання акумулювати потужний інтелектуальний капітал і завершити перехід до
постіндустріального суспільства, заснованого на знаннях, інформаційних технологіях та інноваціях.
Перехід до інформаційного суспільства в Україні передбачає переміщення інформації, знань і навиків
в основу економічного розвитку країни.
Необхідність подолання кризи і виходу на новий рівень розвитку обумовлюють необхідність
усвідомлення того, що невикористані резерви і оптимальні напрями для ефективного розвитку України
знаходяться в межах визнання теорії інтелектуального капіталу і впровадження її основних положень
у практичну господарську діяльність. Формування цивілізованого ринку об'єктів інтелектуальної
власності зможе істотно збільшити прибуток українських підприємств і надати нові джерела
наповнення державного бюджету. У сучасній економіці, на думку учених, головна роль належить
вартості, створеній знаннями, а інтелектуальна власність перетворюється на товар. Економічні
стосунки інтелектуальної власності виникають за умови, що результати інтелектуальної діяльності
стають об'єктами комерціалізації, а комерціалізація інтелектуальної власності в ринкових умовах
передбачає розглядати інтелектуальну власність і як товар, і як капітал [3, с. 21]. Тому можна
розглянути наступну схему участі інтелектуального капіталу в економічному розвитку суб'єкта
господарювання (рис. 1).
Основна мета будь-якого підприємства – отримання прибутку, що в умовах ринку багато в чому
визначається наявністю конкурентних переваг. У нинішніх умовах підвищити конкурентоспроможність
підприємства і його продукції можливо за наявності і грамотному управлінні інтелектуальним
капіталом. Учені визначають інтелектуальний капітал, як особливе з'єднання людського капіталу
(реальні і потенційні здібності, а також відповідні практичні навики працівників компанії) і структурного
капіталу (зв'язки із споживачами (бізнес-процеси, бази даних, бренди й IT-системи) [9, с. 72]. При
цьому дослідники відзначають особливі можливості інтелектуального капіталу істотно впливати на
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здобуття
конкурентних
переваг
шляхом
підтримки
інших
джерел
забезпечення
конкурентоспроможності [1, с. 36; 2, с. 18; 7]. Створення інтелектуального товару і виробництво
продукції з інтелектуальною складовою забезпечить підприємству особливе положення на ринку, що,
у свою чергу, дозволить отримати додатковий прибуток. Вкладення власних інвестицій в людський
капітал замкне цей ланцюжок і забезпечить організації безперервний процес розвитку.
Інтелектуальна
діяльність

Правова охорона об’єктів
інтелектуальної власності
І Н Т Е Л Е К Т У А Л Ь Н И Й

Людський капітал

Прибуток (збільшення
вартості підприємства)

Комерціалізація об’єктів
інтелектуальної власності
К А П І Т А Л

Структурний капітал

Конкурентні переваги

Інтелектуальна продукція (товар)

Рис. 1. Інтелектуальний капітал в схемі економічного розвитку господарюючого суб'єкта
На перший погляд, в умовах кризи реалізація концепції управління інтелектуальним капіталом є
нереальною. Проте, слід зазначити, що інтелектуальний капітал має особливості, які є перевагою для
його використання в періоди кризи. Зокрема, інтелектуальний капітал є нематеріальним ресурсом,
який забезпечує матеріальне виробництво і зменшує його матеріалоємність. Інтелектуальний капітал
має невичерпний характер, тобто він не споживається унаслідок використання. Мультиплікативний
характер інтелектуального капіталу виявляється в можливості його використання необмеженим
числом користувачів [3, с. 85]. При цьому інтелектуальний капітал забезпечує високу ефективність,
якщо матеріальні активи менші [8, с. 296]. Тому заміна матеріальних ресурсів інформаційними,
людськими й інтелектуальними ресурсами дає значні економічні результати.
В умовах кризи лише знання залишаються умовно невичерпним ресурсом і є економічним
ресурсом створення і впровадження інновацій. Стратегія розвитку економіки повинна ґрунтуватися на
знаннях і не обмежуватися інвестиціями в людський капітал, а передбачати залучення інвестицій в
процеси акумуляції і використання знань з метою трансформації нематеріальних активів в матеріальні
досягнення [5; 6]. Проте при цьому слід враховувати те, що інтелектуальна сфера економіки найменш
пристосована до ринкових умов, тому важливу роль тут слід надати державному регулюванню.
Зокрема, саме на державному рівні пріоритетним напрямом економічної політики необхідно визнати
формування потужного інтелектуального капіталу, здатного не лише прискорити подолання наслідків
кризи, але і забезпечити розвиток економіки в довгостроковому періоді.
Вирішення проблем в економічній, фінансовій, політико-правовій і технологічній сферах
української економіки можливо в рамках впровадження організаційно-економічного механізму
управління інтелектуальним капіталом, основними складовими якого можуть бути: наукове
обґрунтування ролі інтелектуального капіталу в подоланні кризових явищ і розвитку економіки в
майбутньому; активізація інноваційної діяльності вітчизняних виробників; державне інвестування
процесів формування інтелектуального капіталу нації; інтеграція в світовий інноваційний простір;
формування стабільної нормативно-правової бази управління інтелектуальною власністю.
Світовий досвід показує, що ефективне залучення до господарського обороту результатів
інтелектуальної діяльності і розвитку інноваційних процесів в економіці практично є неможливим без
реалізації заходів прямої (кредити, фінансування) і непрямої (податкові пільги) державної підтримки
[4]. Слід зазначити, що процес реалізації організаційно-економічного механізму управління
інтелектуальним капіталом має охоплювати всі рівні економіки: держава, регіони, галузі, підприємства.
Лише в умовах системного підходу до впровадження складових даного механізму можливе здобуття
позитивного, гарантованого і довгострокового результату. Існують національні особливості моделей
передачі технологій з наукового сектора в сектор виробництва, які обумовлені культурною, політичною
і фінансовою ситуацією. Проте всі уряди об'єднує прагнення створити ефективний механізм освоєння
нових знань, який базується на наданні підтримки службам передачі технологій.
Важливою є активізація діяльності регіональних центрів науково-технічної і економічної
інформації з метою надання фізичним і юридичним особам інформаційних і консультаційних послуг з
питань інтелектуальної власності. Економічне відродження і зростання вітчизняного виробництва
повинні базуватися на науково обґрунтованій економічній політиці у сфері використання
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інтелектуального потенціалу, спрямованій на створення необхідних умов для стабільного
примноження і розвитку інтелектуальної власності, як однієї з прогресивних форм економічних
стосунків в ринкових умовах.
Висновки з проведеного дослідження. Інтелектуальний капітал є чинником досягнення
довгострокових стратегічних цілей мікро- і макроекономічних суб'єктів. Проте його розвиток в
економіці України відбувається в умовах кризи, нестабільності влади і недосконалості інституційної
складової. При цьому слід зазначити, що подолання соціально-економічних наслідків кризи і
орієнтація національної економіки на інноваційну модель розвитку неможливі без усвідомлення
необхідності прикладання відповідних зусиль до процесу формування і використання
інтелектуального капіталу. Невід'ємною частиною конкурентних ринкових відносин в сучасному світі є
спрямування політики держави і окремих господарюючих суб'єктів на комерційне освоєння результатів
інтелектуальної діяльності. В умовах кризи саме інтелектуальний капітал, завдяки його особливим
властивостям (невичерпний, нематеріальний, мультиплікативний), здатний створити умови для
оздоровлення економічних процесів і переходу економіки на новий рівень розвитку.
Бібліографічний список
1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг. –
СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
2. Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект / О. Б. БутнікСіверський // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 1. – С.16-27.
3. Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність : [навч. посіб.] / В. О. Потєхіна. – К. : Центр учбової
літератури, 2008. – 414 с.
4. Сафонов Е. Н. Становление и развитие рыночного обмена результатами интеллектуальной
деятельности в российской промышленности : дис. на соискание научн. степени д-ра экон. наук /
Е. Н. Сафонов. – М., 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dissercat.com.
5. Семів Л. К. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону / Л. К. Семів, С. Л. Шульц //
Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 223-227.
6. Федулова Л. І. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації
антикризової стратегії / Л. І. Федулова // Український діловий інформаційний каталог: Фінанси. –
11.01.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://udik.com.ua/articles/ article-231/
7. Чухно А. А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку / А. А. Чухно
// Економіка України. – 2002. – №11-12. – С.48-55; 61-67.
8. Чухно А. А. Твори: у 3-х т. / А. А. Чухно. – К., 2006. – Т. 2: Інформаційна постіндустріальна
економіка: теорія і практика. – 512 с.
9. Эдвинсон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях /
Л. Эдвинсон. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 248 с.
Анотація
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Аннотация
Рассмотрены предпосылки формирования в Украине экономики инновационного типа.
Доведена важность интеллектуального капитала для преодоления последствий финансовоэкономического кризиса и развития отдельных субъектов хозяйствования. Определено основные
составляющие организационно-экономического механизма управления интеллектуальным
капиталом.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ
АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В сучасному ринковому середовищі господарювання важливою
складовою діяльності підприємств є їх економічна безпека. Економічна безпека діяльності
підприємства як теоретична та практична галузь знань знаходиться на стадії свого формування. Тому
важливим практичним питанням залишається визначення підходів до механізму створення
архітектури системи економічної безпеки [10].
Актуальність дослідження питання створення підходів до розробки оптимальної структури
архітектури системи економічної безпеки підприємства підтверджується фактами створення таких систем
та служб провідними корпораціями та підприємствами світу. Відповідність архітектури та структури
системи економічної безпеки існуючим функціональним, інформаційним та організаційним структурам
підприємства є запорукою гнучкості та адаптивності діяльності будь-яким умовам господарювання.
Процес створення архітектури системи економічної безпеки безпосередньо визначає методику
функціонування даної служби.
Особливу увагу у процесі створення та адаптації архітектури системи економічної безпеки
необхідно приділяти існуючим проблемам організаційного росту і розвитку підприємства, які вона
покликана виявляти та усувати.
У процесі розробки архітектури системи економічної безпеки підприємства виявляються і
аналізуються можливості ефективної взаємодії усіх функціональних підсистем підприємства,
відбувається пошук «вузьких місць» їх функціонування [5; 9].
Разом з важливістю і актуальністю дослідження питань розробки єдиних підходів до створення
архітектури системи економічної безпеки підприємства існує неоднозначність наукових поглядів у
дослідженні даної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу дослідженню даного питання
приділяють вітчизняні і закордонні вчені та практики, зокрема Д. Ковальова, В. Пономарьова,
О. Ляшенко, В. Шликова, Н. Реверчук, О. Ареф’єва, А. Штангрет, Т. Клебанова, С. Ільяшенко,
Т. Сухорукова, Є. Олейник, М. Бендиков та ін. [1-12].
Неоднозначність наукових та практичних трактувань підходів до самого визначення поняття
«економічна безпека» спричиняє неоднозначність та наукову хаотичність у процесі розуміння місця та
ролі системи економічної безпеки у діяльності підприємства, що, в свою чергу, призводить до
викривлення або помилкового розуміння важливості процесу проектування архітектури системи
економічної безпеки.
Постановка завдання. З огляду на існуючі наукові протиріччя та необхідність пошуку і
вироблення єдиного бачення досліджуваного питання, основними завданнями у процесі створення
єдиних підходів до розробки архітектури системи економічної безпеки є: аналіз суті та призначення
системи економічної безпеки підприємства; проведення аналізу її основних функцій щодо діяльності
інших підсистем; вироблення можливих варіантів бачення ролі системи економічної безпеки у
діяльності підприємства; створення варіантів розробки архітектури системи економічної безпеки
підприємства в залежності від виконуваних нею функцій та завдань; створення моделі процесу
розробки і адаптації архітектури системи економічної безпеки у діяльності підприємства [5-7; 9]. Тому
метою статті є визначення та опис особливостей можливих підходів до побудови архітектури системи
економічної безпеки, їх основних переваг та недоліків.
Виклад основного матеріалу дослідження. На нашу думку, суть призначення системи
економічної безпеки полягає у порівнянні і корекції курсу та процесу розвитку підприємства відповідно
до оптимально бажаних параметрів його функціонування. Також система економічної безпеки повинна
проводити пошук і моніторинг системних збоїв та негативних тенденцій у діяльності підприємства на
усіх можливих рівнях його функціонування: організаційному (наприклад, проблеми організаційного
росту), функціональному (наприклад, зони, методи та способи взаємодії усіх підсистем підприємства,
«вузькі місця»), інформаційному (наприклад, визначення розривів «інформаційних потоків»),
методичному (наприклад, вірний вибір управлінського інструментарію) [1-12].
Створення моделі функціонування системи економічної безпеки підприємства є важливою
частиною забезпечення стратегії його розвитку.
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Складність процесу створення системи економічної безпеки полягає передусім у тому, що на
практиці досить важко виділити межі та структуру цієї системи. В першу чергу йдеться про відсутність
дублювання та чіткий розподіл функцій між системами менеджменту та економічної безпеки. Такий
розподіл здійснюється на основі формалізації та структурування уявлення про роль такої системи у
діяльності підприємства.
Багато у чому процес визначення ролі системи економічної безпеки залежить від галузі
діяльності та типів загроз, що можуть вплинути на процес функціонування підприємства. Окрім цього,
істотний вплив також здійснюють такі фактори, як: бачення та рівень професійного менеджменту
підприємства, рівень розвитку та складність його внутрішніх функціональних систем, зміст цілей
функціонування (як тактичних, так і стратегічних) тощо.
В процесі вироблення бачення ролі системи економічної безпеки у діяльності підприємства
також важливо розуміти її характер та майбутні методи дій. Адже саме це в кінцевому випадку
впливає на формалізацію підрозділу або служби безпеки у організаційній, функціональній та
інформаційній структурі підприємства.
У процесі створення структури системи економічної безпеки система менеджменту
підприємства відіграватиме ключову роль. Адже від обраної схеми управління залежатиме наявність і
характер вузьких місць, або зон потенціалу розвитку діяльності – основних об’єктів дій системи
економічної безпеки підприємства. Аналізуючи практичну діяльність вітчизняних підприємств,
можливо виділити три основних підходи до побудови архітектури системи економічної безпеки:
фрагментарний, інтегрований і функціональний [3; 8].
Розглянемо особливості кожного із підходів. Фрагментарний підхід до побудови системи
економічної безпеки підприємства схематично можна зобразити у вигляді, наведеному на рис. 1.
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Рис. 1. Зображення фрагментарного підходу до побудови системи економічної безпеки
підприємства
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Головними ознаками існування фрагментарного підходу до створення архітектури системи
економічної безпеки є:
1. робота системи економічної безпеки підприємства є неповною, оскільки розгорнута лише за
найнеобхіднішими або легко контрольованими та найбільш проблемними ділянками спостереження;
2. система економічної безпеки оформлена у вигляді окремої неповної функціональної
підсистеми;
3. служба або підрозділ економічної безпеки підприємства побудував неповну взаємодію із
іншими підрозділами підприємства;
4. не існує чіткого єдиного інформаційного контуру взаємодії системи менеджменту,
економічної безпеки та функціональних підсистем;
5. система управління діяльністю підприємства знаходиться у процесі трансформації або
постійних змін, тобто відбувається процес пошуку оптимальної структури системи управління
діяльністю.
Перевагами фрагментарного підходу до створення архітектури системи економічної безпеки є
низький рівень витрат на створення системи та простота контрольованих параметрів діяльності.
Основним недоліком фрагментарного підходу до побудови системи економічної безпеки
діяльності підприємства є неповне уявлення про поняття безпеки, її чіткі критерії та процес
досягнення такого стану.
Інтегрований підхід до створення архітектури системи економічної безпеки на практиці
передбачає концептуально іншу взаємодію основних елементів (систем) (рис. 2). Головними ознаками
наявності інтегрованого підходу до створення архітектури системи економічної безпеки є:
1. робота системи економічної безпеки підприємства є повною, моніторинг безпеки діяльності
здійснюється за всіма напрямами роботи підприємства;
2. система економічної безпеки оформлена у вигляді окремої функціональної підсистеми;
3. служба або підрозділ економічної безпеки підприємства є повністю інтегрованим у процес
взаємодії з іншими підрозділами підприємства;
4. існує чіткий єдиний інформаційного контур взаємодії системи менеджменту, економічної
безпеки та функціональних підсистем, як правило, на базі комплексних автоматизованих
інформаційних систем управління діяльністю підприємства;
5. існує чітко обрана модель системи управління діяльністю та організаційного розвитку
підприємства.
Основними перевагами інтегрованого підходу до створення архітектури системи економічної
безпеки є: отримання повної інформаційної картини діяльності підприємства, можливості швидкого і
комплексного аналізу будь-якого господарського процесу на предмет безпеки щодо майбутніх та
теперішніх наслідків його здійснення, можливості детального коригування усіх необхідних
господарських процесів. Основними недоліками інтегрованого підходу до побудови системи
економічної безпеки підприємства можуть бути: робота із громіздкими масивами інформації,
надлишкова аналітичність процесу її обробки, а також невчасність оновлення і можливість збоїв у
роботі автоматизованих інформаційних систем.
Окрім цього, до небезпек інтегрованого підходу можна віднести можливий організаційний хаос
або хвороби росту, характерні для підприємств, що вже пройшли основні етапи свого раннього
розвитку і знаходяться на стадії підготовки до переходу на якісно новий рівень функціонування та
розуміння процесів ведення бізнесу.
Важливим аспектом діяльності системи економічної безпеки у випадку реалізації інтегрованого
підходу є закладення функції та відповідного інструментарію виявлення помилок в процесі роботи
системи менеджменту та самої системи економічної безпеки.
Розглядаючи функціональний підхід до створення архітектури системи економічної безпеки,
необхідно відзначити, що він є найгнучкішим із точки зору витрат ресурсів на створення такої системи
та ефективності її функціонування.
Головна ідея такого підходу ґрунтується на делегуванні частини повноважень системи
економічної безпеки функціональним підсистемам підприємства. Координація їх роботи здійснюється
двома системами – менеджменту та економічної безпеки. За таких умов система економічної безпеки
виконує методологічну та методичну роль у коригуванні роботи цих систем. А її основними
завданнями є аналіз змін та виявлення загроз не тільки зовнішнього та внутрішнього, а перед усім
системного характеру, оскільки процедури виявлення і ліквідації вузьких місць у діяльності
функціональних підсистем підприємства є головним джерелом безпеки його функціонування. Такий
підхід забезпечує найбільшу стійкість, гнучкість і адаптивність підприємства до постійно змінних
параметрів діяльності. Схематичне зображення суті функціонального підходу до побудови архітектури
системи економічної безпеки зображено на рис. 3.
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Здійснюється повна та комплексна взаємодія з системою менеджменту підприємства
на єдиній інформаційній основі (платформі)

Рис. 2. Зображення інтегрованого підходу до побудови системи економічної безпеки
підприємства
Ознаками можливого застосування функціонального підходу є:
1. система управління діяльністю підприємства носить ознаки інноваційного характеру;
2. організаційна структура підприємства є збалансованою, тобто оптимальною та орієнтованою
на вимоги інформаційної та функціональної структур;
3. процес управління (методи управління, які застосовуються) залежить виключно від
визначеної стратегії та цілей розвитку підприємства;
4. управління здійснюється за допомогою визначених та відпрацьованих методик, а не
сукупності окремих управлінських реакцій;
5. на підприємстві існує достатня база управлінського досвіду із відповідною її формалізацією;
6. існує чіткий механізм підвищення працівниками своєї кваліфікації до рівня, який вимагається;
7. поняття безпеки (аналізу та моделювання наслідків рішень, що приймаються) фігурують у
кожному аспекті діяльності підприємства;
8. відділ (служба) економічної безпеки виконує методичну та консультаційну роботу в більшій
мірі, ніж аналітичну.
Очевидними перевагами функціонального підходу до створення архітектури системи
економічної безпеки є: набуття нової якості системою менеджменту підприємства, створення
філософії ведення діяльності, підвищення кваліфікації працівників усіх функціональних підсистем,
отримання механізму найшвидшої реакції на зміни умов господарювання, зниження витрат на
утримання служби економічної безпеки тощо.
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Характер функціональної взаємодії повний та ступінчастий, створення безпекової основи у всіх
функціональних підсистемах, багаторівневий процес контролю господарських операцій на предмет їх
безпеки щодо діяльності, найефективніше використання інструментальної бази функціональних
підсистем, інтеграція у процес створення безпеки діяльності відбувається на єдиній інформаційній
платформі
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Системи менеджменту та економічної безпеки виступають джерелами
постійного вдосконалення діяльності підприємства

Рис. 3. Зображення функціонального підходу до побудови системи економічної безпеки
підприємства
Недоліками такого підходу можуть бути загроза появи слабких ланок у системі економічної
безпеки (завдяки недостатній кваліфікованості працівників окремих функціональних підсистем), при
відсутності або проблематичності створення єдиної інформаційної платформи функціонування
можлива втрата оперативності надходження або викривлення інформації від нижчих елементів ланок
системи економічної безпеки до вищих ланок, при відсутності єдиної стратегії розвитку існує ризик
неправильного трактування функцій системи економічної безпеки працівниками різних підрозділів
підприємства тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, на процес створення архітектури системи
економічної безпеки підприємства активно впливають такі основні складові: наявна система
управління (вид, структура); організаційна та інформаційна структура; обрана методика здійснення
процесу управління («в ручну» чи ґрунтуючись на відповідних методиках та методах реагування) та
прийняття управлінських рішень; стан розвитку функціональних підсистем підприємства і відповідний
набір їх функцій та управлінського інструментарію для їх здійснення; рівень кваліфікації працівників;
філософія здійснення діяльності власниками та топ менеджментом підприємства.
У практиці українських підприємств можна виділити три основні підходи до створення
архітектури системи економічної безпеки: фрагментарний, інтегрований та функціональний. В процесі
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вибору типу архітектури системи економічної безпеки необхідно враховувати: витратність побудови
того чи іншого типу архітектури, відповідність характеру виду здійснюваної діяльності, здатність до
трансформації існуючої системи управління, практичну можливість здійснення необхідних змін.
Аналізуючи особливості існуючих типів архітектур системи економічної безпеки, можливо
запропонувати наступний їх розподіл за видами підприємств:
1. для секторів малого та середнього бізнесу – фрагментарний та інтегрований типи;
2. для великого бізнесу – інтегрований та функціональний типи.
Здійснений рекомендаційний розподіл ґрунтується на особливостях конкретного типу
архітектури системи економічної безпеки та проблемах організаційного розвитку характерних для того
чи іншого обсягу діяльності і розміру підприємства. Так, наприклад, для підприємств малого чи
середнього бізнесу пріоритетними є питання витратності створення такої системи та простоти її
застосування на практиці. Оскільки даний тип підприємств, як правило, обмежений у джерелах
фінансування та може володіти недостатнім кадровим потенціалом для побудови такої системи, проте
потребує чіткого контролю за безпекою здійснення окремих аспектів своєї діяльності. А для великих
підприємств спостерігатиметься інша картина: такі підприємства, маючи значні обсяги діяльності та
володіючи, як правило, достатнім фінансовим і кадровим потенціалом, потребують створення
надійної, всеохоплюючої системи убезпечення бізнесу задля досягнення стабільності та стратегічних
цілей свого розвитку. Визначення особливостей застосування того чи іншого підходу до створення
системи економічної безпеки в окремих галузевих напрямках потребує детальних науково-практичних
досліджень та надалі залишається актуальним питанням.
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Анотація
Стаття присвячена актуальним питанням побудови та визначення особливостей основних
підходів до розробки архітектури системи економічної безпеки підприємства. Досліджені переваги
та недоліки фрагментарного, інтегрованого та функціонального підходів. Визначено процес
вибору і застосування альтернативного підходу в залежності від розміру та обсягів діяльності
підприємства.
Ключові слова: економічна безпека; архітектура; фрагментарний, інтегрований,
функціональний підхід.
Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам построения и определению особенностей
основных подходов к разработке архитектуры системы экономической безопасности
предприятия. Исследованы преимущества и недостатки фрагментарного, интегрированного и

60

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

функционального подходов. Определен процесс выбора и применения альтернативного подхода в
зависимости от размера и объемов деятельности предприятия.
Ключевые
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экономическая
безопасность;
архитектура;
фрагментарный,
интегрированный, функциональный подход.
Annotation
Article is devoted to topical issues of constructing determinate the main approaches to system
architecture of economic security. Investigates the advantages and disadvantages of a fragmented,
integrated and functional approaches. Defined process of selecting and applying an alternative approach
based on the size and scope of the enterprise
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТЮТЮНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Ефективне функціонування підприємств тютюнової промисловості в
умовах економічної кризи потребує – з одного боку, розширення асортименту та споживчих потреб – з
іншого, вимагає все більшої уваги до процесів планування, регулювання, управління та прогнозування
виробничих і технологічних процесів. У зв’язку із цим, для вирішення завдань щодо пошуку та вибору
варіантів розвитку виробничого процесу та економії витрат й собівартості продукції доречним є
розробка і використання економіко-математичних моделей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оптимізації виробничої діяльності
підприємств шляхом застосування економіко-математичних моделей аналізу досліджували у своїх
працях такі економісти, як Л. О. Бабешко, Л. Г. Лабскер, В. П. Михайлова, Р. А. Сєрьогін,
В. М. Томашевський. Віддаючи належне розробкам вітчизняних та зарубіжних вчених, слід зазначити,
що й надалі залишається чимало невирішених проблем, котрі потребують детального дослідження і
вироблення пропозицій для практичної діяльності конкретних промислових підприємств.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних аспектів
використання економіко-математичних моделей для покращення розвитку підприємств та визначення
шляхів їх застосування для прогнозування діяльності підприємств тютюнової промисловості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи із класичного припущення, що процес
виробництва характеризується трьома складовими: засобами праці, предметами праці та живою працею,
вектори таких моделей оптимізації розв’язків спрямовуються власне на дві групи факторів, які впливають
на кінцевий результат – обсяг продукції, що випускається, і мінімізацію витрат для отримання
максимального прибутку. У свою чергу, ці вектори оптимізації ефективності функціонування підприємств
тютюнової промисловості конкретизуються за наступними групами факторів:
– забезпеченість робочою силою, процеси організації праці, використання робочого часу,
продуктивність праці та ін.;
– забезпеченість основними фондами, в тому числі, їх активною частиною, виконання планів
технічного переоснащення підприємств, капітального ремонту й модернізації обладнання, введення в
дію нових основних фондів, використання робочого часу та інтенсивності роботи обладнання і т.д.;
– забезпеченість сировинними та паливно-енергетичними ресурсами, процеси та явища,
пов’язані з їхнім ефективним використанням тощо.
Аналізуючи діяльність підприємства, треба враховувати, що всі ці фактори діють у взаємному
зв’язку, а тому реальна можливість збільшити прибуток є лише в тій сумі, яку забезпечують резерви за
всіма групами факторів. Отож науковий підхід до організації діяльності підприємств тютюнової
промисловості вимагає застосування кількісних методів економічного аналізу і найбільш досконалим є
вирішення цієї проблеми на основі постановки та розв’язання економіко-математичної моделі аналізу
та прогнозування діяльності підприємства.
Заразом слід підкреслити, що оптимальне планування виробництва неможливе без прогнозування
його результатів. Розв’язання цієї проблеми досягається на основі моделі прогнозування часових рядів.
Тому при дослідженні фінансово-економічних показників на основі їхнього аналізу упродовж певного
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часового лагу (відрізку або серії замірів) треба знайти найпростіші характеристики динаміки їхнього
розвитку, виявити закономірності минулого та оцінити можливість перенесення на майбутнє. При цьому, як
вважають дослідники [4, с.106], для успішної побудови такої моделі необхідно:
– мати достатній для виявлення статистичних закономірностей обсяг даних (для річного лагу –
не менше 5 рівнів, для сезонних процесів – не менше трьох періодів);
– забезпечити методологічну співставність даних;
– на основі змістового аналізу досліджуваного явища обґрунтувати можливість перенесення
закономірностей минулого на вибраний період прогнозування;
– отримати адекватну математичну модель.
Основною формою використання інформації для виявлення статистичних закономірностей є
часові ряди спостережень, оскільки науковцями вже розроблено низку економетричних методів
аналітичного опису таких рядів. Найбільш же поширеним є метод найменших квадратів [4]. Причому
сучасне програмне забезпечення дозволяє здійснювати потрібні для цього аналітичні розрахунки,
полегшуючи доволі трудомісткі процеси обрахунків та підбору потрібних значень завдяки
використанню спеціальних програм, які автоматизують ці процеси, таких як „Олимп: Фин Эксперт”,
„Олимп: Стат Экперт”, „Олимп: Три Кита” та ін. [5]. Але з огляду на вартість згаданих розробок та на
те, що близько 80% вітчизняних підприємств використовують пакет Microsott Office, застосуємо для
побудови моделі екстраполяційні методи прогнозування, побудова яких підтримується в середовищі
табличного процесора Microsoft Excel, де побудова кривої росту здійснюється на основі припущень:
– усі подані дані рівноцінні, вони відображають основну тенденцію росту та складаються із
тренду, сезонних змін та залишків;
– усі процеси в економіці можуть бути описані однією із функціональних залежностей: лінійною,
поліноміальною, логарифмічною, степеневою, показниковою;
– довірча ймовірність прогнозу характеризує ступінь впевненості в попаданні прогнозованої
величини у побудований інтервал прогнозування.
Одним із показників ступеня близькості математичної форми зв’язку між результуючим
показником та фактором при побудові економіко-математичних статистичних моделей є коефіцієнт
множинної детермінації:
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Із наведеної формули випливає, що коли i =1
, то R = 1 , тобто, якщо всі вибіркові
значення показника розміщені на лінії регресії, то коефіцієнт множинної детермінації дорівнює 1. Чим
ближче експериментальні дані наближаються до лінії регресії, тим ближче коефіцієнт множинної
детермінації наближається до 1.
Побудуємо рівняння регресії витрат на виробництво продукції за елементами на основі
статистичних даних за десять років (табл. 1).
Застосуємо засоби табличного процесора Microsoft Excel для побудови лінії тренду зміни
показника на протязі десяти років. Зокрема, зобразимо графічно розподіл даних на точковій діаграмі
(рис. 1)
Накладемо на розподіл даних лінію тренду, підібравши таке її алгебраїчне вираження, яке
2

2

забезпечує максимальне значення показника R (рис. 2).
Отримуємо рівняння регресії у вигляді полінома другої степені, який згладжує тенденцію зміни з
коефіцієнтом множинної детермінації, що рівний 0,9778:
y = 176,99 x2 + 50686 x + 217438

(2)

Підставивши у рівняння (2) значення наступного року (за порядковим числом дослідження – 12),
отримаємо прогнозований показник матеріальних витрат на 2012 рік – 796399,8 тис.грн.
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Таблиця 1
Аналіз витрат на виробництво продукції за елементами на підприємстві
„Imperial Tobacco”, тис.грн.
Рік
745521

17129

54135

37885 181471 562781

712463

2011

139521

132684
952426

1667179

40277
751818

36015

46015
15795

44165

28185

2010

661601

28740

12388

32251

544057

2009
621546

2008

27952,2 8399,6 26686,3 522877,3

21860,2 6859,6 24655,3 459875,1

55790,8

74782,3
522865

641706,2

39419,7
396871,4

35998,1

30806,2

Разом витрат
на
виробництво

2007

549248,3

Інші операційні
витрати

313142,9

Амортизація

22047,4 6329,3 25930,6 463610,4

Відрахування
на соціальні
заходи

2006

81040,3

Витрати на
оплату праці

2005

21469,7 6066,5 22259,6 398286,9

Матеріальні
витрати

2004

598958

2003

15596,1 3,871,7 17107,2 249633,4

2002

21714,7 4895,2 18483,2 312358,6

Елемент
витрат

Матеріальні витрати
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Рис. 1. Тенденція зміни матеріальних витрат на підприємстві ,,Imperial Tobacco”
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Рис. 2. Побудова лінії тренду для матеріальних затрат підприємства ,,Imperial Tobacco”
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Аналогічно отримуємо рівняння ліній регресії для інших елементів витрат та відповідні прогнозні
значення (табл. 2).
Таблиця 2
Математичні моделі та їхні розв’язки для прогнозування витрат діяльності підприємства
„Imperial Tobacco”, тис.грн.
Елементи витрат
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом витрат на виробництво

Рівняння регресії
y = 176,99 x2 + 50686 x + 217438
y = 520,31 x2 – 1227,2 x + 19098
y = 146,49 x2 + 379,37 x + 4132,1
y = 132,88 x2 + 722,84 x + 17055
y = – 94,491x4 – 3122,6 x3 – 30511 x2 + +108121x –
57777
y = 2808 x2 + 38636 x + 317984

Прогноз
796399,8
68556,31
26030,46
41084,72
212460,9
1082748

Сумарне значення витрат за елементами рівне 1144532, що відрізняється від прогнозованого
значення всього на 61784,15 тобто на 5,8 відсотка, отже засвідчує правильність підходів до
прогнозування витрат діяльності підприємств тютюнової промисловості.
Застосуємо функції, що входять до пакету статистичного аналізу табличного процесора
Microsoft Excel для прогнозування тенденції росту досліджуваних показників, які створені на основі
класичних підходів регресійного аналізу – виду статистичного аналізу, що дозволяє оцінити міру
залежності між змінними, пропонуючи механізм обчислення передбачуваного значення змінної на
основі вже відомих значень. Оскільки, відповідно до даних табл. 2, елементи витрат у тютюновому
виробництві досліджуваного підприємства описуються нелінійним рівнянням поліноміального
характеру, то скористаємося функцією обчислення прогнозованого експоненційного росту на основі
наявних даних GROWTH. Функція GROWTH повертає значення y для рядів нових значень x, указаних
із використанням наявних значень x та y. За допомогою функції аркуша GROWTH можна також
побудувати експоненційну криву за наявними значеннями x та y. (рис. 3):

Рис. 3. Задання аргументів функції прогнозування
Послідовно застосовуючи функцію прогнозування нових значень на період 2012-2015 р.р.,
отримуємо розрахункові показники за елементами витрат тютюнового виробництва (табл. 3).
Зазначимо, що із зростанням терміну прогнозу зростає похибка достовірності. Якщо похибка
прогнозного значення витрат за елементами та сумарного значення прогнозів за кожним елементом у
2011 році становила майже 6%, то на кінець прогнозного періоду її величина зростає до 19 %. Ця
тенденція росту пов’язана із об’єктивними економічними причинами та закономірностями: збільшення
лагу прогнозування в довгостроковому періоді.
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Таблиця 3
Прогнозні значення елементів витрат тютюнового виробництва
на 2012-2015р.р., тис.грн.
Елементи витрат
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом витрат на виробництво

2012р.
951847,9
74653,59
41072,73
44147,25
151516,3
1144532

2013р.
1059434
85931,67
59434,79
48079,61
174027,7
1245325

Прогноз
2014р.
1179181
98913,55
89674,21
52362,24
199883,6
1392244

2015р.
1312463
113856,6
141737,4
57026,34
229581,1
1556497

Застосуємо аналогічні підходи до аналізу та прогнозування не тільки витрат, а й визначення
прогнозних оцінок динаміки виробництва продукції підприємств тютюнової галузі в сумарному виразі.
1
На основі рівняння полінома четвертого степеня
у= 1,3575х4 – 15,793х3 + 61,916х2 – 86,467х + 138,85

(3)

прогнозне значення обсягів товарної продукції в натуральних одиницях на 2012 рік становитиме,
за нашими підрахунками, 196,9 млрд. шт.
Застосований підхід до моделювання прогнозів у тютюновій промисловості адекватно відображає
тенденції зміни та може бути запропонований менеджерам для прогнозування ефективності виробничогосподарської діяльності підприємств, а розглянута модель аналізу масового обслуговування, на наш
погляд, є надійним інструментом обліково-аналітичного забезпечення виробництва продукції. Її
використання підприємствами тютюнової галузі у короткостроковому періоді допоможе розрахувати
варіанти оптимального та ефективного використання матеріальних цінностей, обладнання, його
завантаженості, сприятиме визначенню шляхів зниження собівартості продукції, а в результаті – й
зниження виробничих витрат в цілому по підприємству завдяки тому, що введення моделі у практику
діяльності посилює виконання аналітичної, прогнозної, планової та контрольної функцій.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для підвищення результативності
організації обліку, аналізу і контролю за надходженням та використанням сировини, основних
матеріалів, напівфабрикатів в процесі виробництва продукції на підприємствах тютюнової
промисловості доцільно застосовувати системне інтегроване поєднання обліково-аналітичних
процедур, починаючи від систематизованого первинного документообігу, автоматизованої аналітичної
інтерпретації щоденних звітів цехових менеджментів до економіко-математичної моделі аналізу
діяльності підприємств тютюнової галузі. Це дозволить менеджерам підприємств оперативно
організувати максимальний збір обліково-аналітичної інформації про виробничі витрати, згрупувати її
за необхідними класифікаційними ознаками, адекватно оцінити ситуацію, що склалася, та вчасно
прийняти правильні й обґрунтовані рішення, спрямовані на стабілізацію процесу виробництва. Така
оновлена організація та методика обліку й аналізу виробництва тютюнової продукції сприятиме:
покращенню економічної роботи підприємств, зниженню впливу непередбачених ситуацій на їх
діяльність, визначенню пріоритетних напрямів розвитку господарювання.
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Анотація
Систематизовано та висвітлено підхід до організації діяльності підприємств тютюнової
промисловості із застосування кількісних методів економічного аналізу на основі постановки та
розв’язання економіко-математичної моделі аналізу та прогнозування діяльності підприємства.
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елементи витрат, моделювання прогнозів.
Аннотация
Систематизирован и отражен подход к организации деятельности предприятий табачной
промышленности из применением количественных методов экономического анализа на основе
постановки и решения экономико-математической модели анализа и прогнозирования
деятельности предприятия.
Ключевые слова: прогнозирование, экономико-математические модели, деятельность
предприятий табачной промышленности, оптимизация производства, часовые ряды наблюдений,
линия тренду, элементы расходов, моделирования прогнозов.
Annotation
Going is systematized and reflected near organization of activity of enterprises of tobacco industry
from application of quantitative methods of economic analysis on the basis of raising and decision
ekonomiko mathematical models of analysis and prognostication of activity of enterprise.
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industry, optimization of production, sentinels rows of supervisions, line a trend, elements of charges, design
of prognoses.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРВІСНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. На сучасному етапі функціонування ринкової економіки в Україні
сервісні та сільськогосподарські підприємства потребують компетентного і оперативного управління.
Прояв загальних рис підприємств торгово-побутового сервісу відбувається через особливу,
специфічну організацію, пов’язану з природним середовищем, сезонністю процесу виробництва і
структурою виробничого обслуговування підприємств в залежності від земельних і виробничих
відносин, місцеположенням земельних ділянок. У цих умовах при управлінні та регулюванні діяльності
сервісних підприємств слід враховувати існуючий тісний зв’язок між обсягом послуг, які надаються
сільськогосподарським підприємствам та природно-ресурсними умовами виробництва [1, с. 52].
Функціонування аграрного виробництва відбувається на основі регульованих ринкових відносин
та збалансованої системи обслуговуючого сервісу. Недостатній рівень розвитку системи забезпечення
послугами аграрних підприємств, використання наявного потенціалу існуючих сервісних підприємств,
недосконалість механізму економічних відносин учасників ринку виробничих послуг АПК негативно
впливає на результати діяльності сільського господарства, стримує науково-технічний розвиток галузі.
У зв’язку з цим постає проблема удосконалення структур по наданню послуг аграрним підприємствам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню процесів функціонування підприємств
агропромислового комплексу в ринкових умовах присвячена значна кількість публікацій, в яких
останнім часом активно дискутують щодо інноваційної моделі розвитку галузі. Це роботи таких
відомих науковців, як П. І. Гайдуцького, П. Т. Саблука, М. Я. Дем’яненка, М. Ф. Кропивка, П. А. Лайка,
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М. Й. Маліка та ін. Проблемам розвитку сервісу в сучасних умовах трансформаційної економіки
присвячені праці В. Камишанова, І. Новака, Л. Семенечка, М. Сичова тощо. Однак, недостатньо
дослідженими залишаються питання адаптації підприємств торгово-побутового сервісу до умов
трансформаційної економіки, яка характеризується появою в аграрному секторі України нових видів
техніки зарубіжного виробництва, специфічних вимог до її експлуатації та технічного обслуговування.
Постановка завдання. Завдання нашого дослідження полягає у визначенні подальших шляхів
розвитку підприємств торгово-побутового сервісу в умовах трансформаційної економіки. Метою
дослідження є розробка рекомендацій та практичних пропозицій щодо підвищення ефективності
функціонування сервісних підприємств в умовах трансформаційної економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкових відносин при наявності різних
форм власності в аграрному секторі економіки функціонування технічного сервісу потребує нових
підходів до планування і організації. Адаптація сервісної служби України до ринкових виробничих
відносин, реформування аграрного сектора економіки, виникнення нових видів формувань,
різноманітність форм власності ставлять принципово нові вимоги до аграрного технічного сервісу.
Як показав досвід останніх двадцяти років, реформування сільського господарства в Україні,
створені на базі колишніх колективних господарств аграрні підприємства сформували ринковий попит
на послуги сервісних підприємств. Значний вплив на ефективність функціонування підприємств
торгово-побутового сервісу здійснює поглиблення рівня відкритості сучасної трансформаційної
економіки, яке для аграрного сектора, передусім, проявляється у збільшенні обсягів імпорту
сільськогосподарської техніки і технологій виробництва продукції із її застосуванням. Поява у
господарствах нових видів техніки та обладнання вимагає від персоналу сервісних підприємств
постійного поглиблення знань і навичок, володіння раніше невідомими прийомами виконання робіт.
Поглиблення ринкової спеціалізації, розширення функцій сервісних підприємств зумовили виділення
торгово-побутового сервісу як окремого елемента ринку [6, с. 43].
Необхідність функціонування в умовах ринкових виробничих відносин багатоукладних форм
сервісу об’єктивно зумовлюється необхiднiстю підвищення сукупності продуктивності праці, яка
мотивується конкурентним середовищем.
Основним завданням підприємств торгово-побутового сервісу є надання сільськогосподарським
товаровиробникам виробничих послуг для підвищення ефективності та прибутковості основних видів
їх діяльності [2, с. 59]. Структуру підприємств торгово-побутового сервісу сільської місцевості
характеризують види та напрями його виробничого обслуговування (рис. 1).

Види та напрями виробничого обслуговування

Аграрний
енергетичний
сервіс

Зооветеринарний
сервіс

Науково-інформаційний та
рекламний сервіс

Кредитнофінансовий сервіс

Агрохімічний
сервіс

Кормо
виробництво

Меліоративний
сервіс

Аграрний
будівельний
сервіс

Техніко-технологічний
сервіс

Рис. 1. Структура підприємств торгово-побутового сервісу сільської місцевості
Такий поділ обумовлений різноманітністю видів виробничо-господарської діяльності
сільгосппідприємств, які обслуговує торгово-побутовий сервіс. До основних функцій підприємств
торгово-побутового сервісу належать: організація вивчення попиту на різні види товарів і послуг,
динаміки споживчого ринку; реалізація різних видів товарів і послуг; визначення суспільно прийнятних
цін на товари і послуги; боротьба з монополізмом у системі ціноутворення на сільськогосподарську
продукцію; здійснення логістичних послуг; запобігання та боротьба з порушеннями паритету цін на
товари та послуги. Вказані функції підприємств торгово-побутового сервісу є різноплановими, так як,
обслуговують різні етапи та ланки сільськогосподарського виробництва – від виробництва до
реалізації сільськогосподарської продукції [3, с. 242]. Тому важливе значення має класифікація
підприємств торгово-побутового сервісу, що дозволить обґрунтувати та вдосконалити механізм їх
функціонування.
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Основою ефективного функціонування сервісних підприємств є формування та дотримання
наступних принципів: необмеженості прогресу; оптимальності; кооперування; періодичності; зниження
енергетичної ефективності природокористування; принцип упорядкованості заповнення простору та
просторово-тимчасової визначеності; відповідності між рівнем розвитку продуктивних сил і природноресурсним потенціалом.
Крім того, ми вважаємо, що характерними рисами раціональної системи матеріально-технічного
забезпечення і виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств є виконання
укладених з сільськогосподарськими підприємствами угод на матеріально-технічне забезпечення і
виробниче обслуговування; поглиблення спеціалізації та концентрації виробництва, які гарантують
впровадження інноваційних технологій; забезпечення взаємозв'язку складових торгово-побутового
сервісу; економічно ефективне та екологічно безпечне використання виробничого потенціалу
сервісних структур; пом’якшення впливу при використанні ресурсного потенціалу служби сервісу та
забезпечення підвищення його оборотності [4].
Отже, система торгово-побутового сервісу має бути побудована у відповідності до прийнятого в
виробничих структурах поєднання галузей та спеціалізації виробництва, яке б сприяло ефективній
діяльності їх внутрішньогосподарських підрозділів, раціональному поєднанню економічних інтересів
сільськогосподарських товаровиробників та обслуговуючої сфери. В зв’язку з цим галузева й
організаційна структури торгово-побутового сервісу повинні мати такі напрями, які б забезпечували
комплексність та гарантували високу ефективність роботи усіх складових виробничого
процесу [7, с. 9].
Враховуючи існуючий стан розвитку сервісних підприємств, найбільшої уваги дослідників
потребує технічний блок торгово-побутового сервісу, який представляє собою систему інженернотехнічних послуг із матеріально-технічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарського
виробництва, що сприяють функціонуванню галузей сільського господарства. Торгово-побутовий
сервіс
включає
виробництво
матеріально-технічних
засобів
для
забезпечення
ними
сільськогосподарських товаровиробників та підтримку їх в робочому стані в процесі використання,
технічне забезпечення виконання сільськогосподарських робіт в оптимальні строки. Стратегічною
метою його функціонування є сприяння отриманню сільськогосподарської продукції з мінімальними
затратами праці й коштів на її виробництво [8].
На початку 1990-х років в аграрному виробництві працювало 455 тис. тракторів, і щорічно їх парк
збільшувався на 50 тис. одиниць. Нині на селі їх залишилося менше 200 тис. одиниць, з яких значна
кількість повністю вичерпали свій ресурсний потенціал. Аналогічну картину ми спостерігаємо і з
комбайнами (табл. 1).
Таблиця 1
Наявність основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах України, тис. од.
(станом на 1 січня)

2005

2007

2009

2011

318,9

233,9

196,1

172,3

54,0

400,0

Рівень
задоволення
технологічної
потреби у 2009 р.,
%
43,1

65,2
24,9

50,0
16,5

47,2
14,6

45,8
13,9

70,2
55,8

75,0
17,0

61,1
81,8

кукурудзозбиральні

7,9

5,2

4,8

4,2

53,2

9,5

44,2

бурякозбиральні

13,0

9,3

7,7

7,4

56,9

8,7

85,1

Рік
Найменування техніки

Трактори
Комбайни:
зернозбиральні
кормозбиральні

2011р.
до
2005р.
%

Технологічна
потреба,
од.

За результатами аналізу видно, що основними машинами сільське господарство забезпечене, в
залежності від видів, від 43 % до 85 %. Наявна кількість тракторів і комбайнів не відповідає
технологічній потребі, а структура парку – нинішнім розмірам господарств. Зокрема, потреба в
тракторах задовольняється лише на 43,1 %, а в зернозбиральних комбайнах – на 61,1 %. Існуючий
технічний потенціал сільського господарства не відповідає сучасним світовим вимогам ведення
аграрного виробництва.
Показники забезпеченості сільськогосподарською технікою є низькими і недостатніми для
ведення високотоварного аграрного виробництва. Про це свідчать показники забезпечення
тракторами в розрахунку на 1000 га ріллі: в США – 35 одиниць, Франції – 82, Німеччині – 132, у
Хмельницькому регіоні вказаний показник складає 7 тракторів на 1000 га ріллі. Дана ситуація свідчить
про низький рівень оновлення парку сільськогосподарської техніки і зростання навантаження на один
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трактор. В таких умовах проведення усіх польових робіт в оптимальні строки є неможливим. У свою
чергу дана ситуація веде до зменшення продуктивності та зростання втрат продукції.
В умовах адаптації підприємств торгово-побутового сервісу до сучасних умов господарювання
пріоритетним завданням є ефективне використання сільськогосподарської техніки. Для цього
необхідно: посилення державного регулювання сервісної діяльності; удосконалення політики
формування цін на матеріально-технічні ресурси та сільськогосподарську продукцію в напрямі
досягнення паритетності та механізму державної підтримки при придбанні техніки; розширення
субсидій при купівлі сільськогосподарської техніки у лізинг; часткового відшкодування державою
вартості енергоносіїв; використання конкурсних форм залучення кредитів банків і кредитних союзів;
підтримки розвитку машинно-технологічних станцій; розвитку різних форм кооперації в сфері торговопобутового сервісу; екологізації машинно-тракторного парку, що зумовлює зменшення техногенного
навантаження на ґрунт і навколишнє середовище.
Також важливим є: обґрунтування та прогнозування технічної політики держави; розробка
наукових основ раціонального комплектування та ефективного використання техніки в сучасних
умовах господарювання; підготовка науково обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного
застосування сільськогосподарських машин в конкретних виробничих умовах; розробка нової
концепції і методології формування системи машин, яка передбачає перехід від системи машин до
системи технологій і машин, що забезпечить виробництво конкурентоздатної продукції рослинництва
за рахунок ресурсоощадних технологій, підвищення технічного рівня і конкурентоздатності вітчизняної
техніки,
відновлення
і
подальший
розвиток
вітчизняного
сільськогосподарського
машинобудування [5, с. 686]. Комплексне впровадження вищезазначених напрямів дозволить
підвищити денну продуктивність наявної техніки в середньому у 1,5 рази, а її сезонний виробіток у 3-5
разів, сприятиме виконанню польових робіт у кращі агротехнічні строки, підвищенню урожайності і
збільшенню валового збору сільськогосподарської продукції на 30-50%, і, як наслідок, зниженню її
собівартості.
Висновки з проведеного дослідження. Важливим стабілізаційним заходом при
функціонуванні сервісних структур є державне регулювання, цієї сфери. Державна підтримка торговопобутового сервісу сільської місцевості, побудована на паритетних засадах, дозволить стимулювати
нарощування обсягів виробництва якісної та екологічно безпечної сільськогосподарської продукції,
регулювати темпи розвитку окремих галузей, заохочувати сільськогосподарських товаровиробників
оновлювати частіше технічні засоби з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу (на умовах
часткової компенсації її вартості або лізингу), активізувати діяльність підприємств галузі
машинобудування, агрохімії та кормовиробництва шляхом державних преференцій та субвенцій,
активізувати виробничу діяльність та посилити мотивацію праці робітників обслуговуючої сфери,
зробити прозорою виробничу і маркетингову діяльність сервісних структур, запобігти монополізації при
наданні виробничих послуг.
Подальші дослідження в межах даної проблематики мають бути спрямовані на пошук
ефективних форм залучення іноземних інвестицій у сферу торгово-побутового сервісу, створення
постійно діючої системи підвищення кваліфікації фахівців, наближення вітчизняної системи
матеріально-технічного забезпечення і технічного обслуговування аграрного виробництва до світових
стандартів.
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Анотація
Розглянуто середовище функціонування сервісних підприємств. Досліджено існуючі проблеми,
чинники та перспективні напрямки подальшого розвитку взаємодії аграрних підприємств із
сервісними формуваннями.
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Аннотация
Рассмотрена среда функционирования сервисных предприятий. Исследовано существующие
проблемы, факторы и перспективные направления последующего развития взаимодействия
аграрных предприятий с сервисными формированиями.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
МАШИНОБУДУВАННЯ
Постановка проблеми. Погіршення економічного стану вітчизняних підприємств, викликане
світовою фінансовою кризою, сприяло виникненню дисбалансу між обсягом виробництва, робочою
силою і фінансовими ресурсами. Скорочення платоспроможного попиту, згортання програм
кредитування і інші причини привели до затоварювання продукції на складах і зниження обсягу
виробництва. У таких умовах найважливішим завданням, що стоїть перед багатьма підприємствами, є
їх збереження як господарюючих суб’єктів. Першочерговий напрям її рішення – прогнозування
діяльності підприємства з урахуванням результатів аналізу макроекономічних умов, що постійно
змінюються, і сильної дії зовнішніх ринкових сил з метою перебудови виробництва в напрямах, що
диктуються ринком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування стратегії перш за все є об’єктом
наукових досліджень в економіці. Вагомий внесок у вивчення цього питання зробили українські вчені:
Білопольський М. Г., Ландик В. І., Романюк Л. М. та ін. Серед іноземних дослідників можна виділити
наступних: Ансофф І., Боумен К., Кемпбел Д., Мінцберг Г., Томпсон А., Фатхутдінов Р.
В роботах вказаних авторів, висвітлюються лише окремі аспекти формування стратегій підприємств,
а також питання впровадження стратегій на підприємствах машинобудування в умовах ринкових відносин
економіки України. Проте, слід зазначити, що в науковій літературі ще недостатньо розробленими є питання
щодо формування стратегії на основі інноваційного спрямування та її впливу на фінансові результати з
використанням сучасних методів управління ефективністю діяльністю підприємств машинобудування.
Проблеми формування стратегії на основі інноваційного спрямування на підприємствах машинобудівної
галузі є недостатньо вивченими в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених.
Постановка завдання. Мета статті – удосконалення методичного підходу до оцінки рівня
конкурентоспроможності інноваційної продукції на основі параметричних характеристик споживчих і
економічних параметрів та еластичності попиту, що дозволяє підприємствам машинобудування при
формуванні стратегій свого розвитку враховувати кількісну міру конкурентоспроможності та
залежності ціни продажу від обсягу продажів з метою забезпечення постійного розвитку на основі
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інноваційного спрямування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентні стратегії підприємства визначають
принципи і правила його поведінки на ринку [1]. В основному ці стратегії можна розділити на дві групи:
продаж товарів і послуг за цінами, вищих за ринкові за рахунок надання споживачам набору
споживчих властивостей підвищеної якості і, відповідно, продаж за цінами, нижчими за ринкові за
рахунок застосування ресурсозберігаючої технології і фокусування на окремих найбільш важливих
споживчих якостях.
Потреба в зміні конкурентних стратегій підприємства обумовлюється, як правило,
неспівпаданням об’єктивно можливої стратегії і використовуваної стратегії підприємства по даному
виду діяльності на практиці, що викликає необхідність проведення реінжинірингу для цього виду
діяльності [2]. Крім того, характер необхідної конкурентної стратегії багато в чому визначає вибір
бізнес-процесів для реінжинірингу і задає цільові установки для реорганізованих бізнес-процесів.
Розробка конкурентної стратегії в частині ідентифікації необхідності реінжинірингу окремих
бізнес-процесів припускає виконання наступних етапів:
1) деталізації системи цілей реалізації видів діяльності;
2) деталізації системи критеріїв і метрик (показників), що оцінюють ефективність досягнення
цілей;
3) виділення і ранжирування бізнес-процесів, що реорганізуються та забезпечують досягнення
цілей [3].
Сформульовану на попередньому етапі стратегічного аналізу конкурентну стратегію виду діяльності
можна конкретизувати у вигляді безлічі бізнес-процесів і вимог до методів їх організації. Вимоги загального
характеру необхідно деталізувати стосовно конкретних видів діяльності в частині уточнення цілей,
критеріїв досягнення цілей, метрик (показників) оцінки критеріїв. При цьому мають бути відібрані ключові
бізнес-процеси, реінжиніринг яких забезпечує ефективне застосування вибраної конкурентної стратегії.
Вивчення кон’юнктури ринку базується на аналізі показників, що характеризують виробництво і
споживання. Тому головна умова рішення даної задачі - уточнення системи показників, що
дозволяють отримати кількісну і якісну характеристики основних закономірностей розвитку попиту і
товарної пропозиції, а також виявити чинники формування ринкової кон’юнктури. Добре відомо, що в
кожен цей момент часу ринок має кількісну і якісну визначеність, тобто його об’єм виражається у
вартісних і натуральних показниках продуктів, що продаються і купуються. Можливий об’єм реалізації
підприємством продукції при цьому рівні і співвідношенні різних цін характеризує місткість ринку. Вона
визначається розмірами попиту і величиною товарної пропозиції. Слід розрізняти два рівні місткості
ринку: потенційний і реальний (поточний). Потенційна місткість ринку визначається особистими і
громадськими потребами, вона відбиває адекватний ним об’єм реалізації продукції. Місткість ринку,
що складається насправді, як правило, не відповідає його потенційній місткості.
Існує декілька методів визначення величини потенційної місткості ринку. Вибір методу її оцінки
залежить від методики сегментації, розміру підприємства, номенклатури і обсягів виробництва
продукції, доступних джерел інформації. Поточна місткість ринку визначається з використанням
статистичних даних по фактичній реалізації продукції на конкретному ринку з наступним
прогнозуванням отриманих даних. Основними показниками, що дозволяють кількісно оцінити
здатність підприємства робити продукцію, що задовольняє перерахованим складовим попиту і
поведінки споживачів, є конкурентоспроможність продукції і рівень задоволення попиту на неї. Під
рівнем конкурентоспроможності продукції розуміється міра задоволення конкретної потреби в
порівнянні з кращими аналогами, представленими на цьому ринку. Конкурентоспроможність продукції
визначається в порівнянні з продукцією однієї групи якості і вона виражається відносними
показниками, що відбивають відмінність продукції, що цікавить, від аналогів по техніко-економічних
параметрах і її здатності оптимально задовольняти певні потреби покупців [4].
В основі оцінки конкурентоспроможності продукції повинне лежати дослідження вимог ринку, на
якому вона проходить перевірку на відповідність конкретним потребам покупців. Основою для оцінки
конкурентоспроможності продукції є вивчення ринкових умов і вимог покупців. В результаті їх аналізу
формується перелік параметрів, що беруть участь в оцінці. При аналізі повинні використовуватися ті ж
критерії, якими оперує і споживач, вибираючи продукцію. По групах параметрів проводиться
порівняння для з’ясування, наскільки параметри продукції близькі до відповідних параметрів потреби.
Основною особливістю оцінки конкурентоспроможності в умовах кризи є різке посилення впливу
економічних параметрів продукції у зв’язку із скороченням платоспроможного попиту.
Вибір бази порівняння вироблюваної підприємством і потрібній ринком продукції включає:
− встановлення мети оцінки конкурентоспроможності продукції і вибір ринків її збуту (сегментів
ринку);
− аналіз стану ринку, об’ємів, структури і чинників попиту, перспектив їх зміни на період оцінки
конкурентоспроможності продукції;
− вибір номенклатури і встановлення величин параметрів потреби покупців в оцінюваній продукції.
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На основі вивчення потреб потенційних покупців визначаються використовувані при аналізі
рівня конкурентоспроможності номенклатура параметрів її оцінки, їх величини, потрібні споживачеві, і
вагомість кожного в їх загальному наборі. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства
здійснюється шляхом порівняння її з аналогами, вироблюваними конкурентами, або із зразком, який
моделює потребу з метою порівняння його параметрів з параметрами оцінюваної продукції [5]. В
умовах кризи найбільш прийнятними, на наш погляд, є наступні методи оцінки
конкурентоспроможності продукції підприємства:
- диференціальний метод, який заснований на використанні одиничних параметрів
конкурентоспроможності. При цьому встановлюється, чи відповідає продукція підприємства необхідному
рівню параметрів в цілому; якщо не відповідає, то по яких параметрах, які з них найсильніше відрізняються
від базових. Цей метод дозволяє лише констатувати факт конкурентоспроможності продукції, тобто
наявність у неї недоліків або переваг в порівнянні з аналогом (зразком) [6]. З його допомогою важко
розробляти варіанти модернізації продукції, оскільки для цього необхідно знати ваговитість кожного
параметра конкурентоспроможності з точки зору його впливу на переваги споживачів.
- комплексний метод, заснований на застосуванні системи групових, узагальнених, інтегральних
параметрів. При цьому здійснюється підрахунок показників по групах параметрів і розраховується
інтегральний показник конкурентоспроможності продукції. Він відбиває відмінність між порівнюваною
продукцією в споживчому ефекті, що доводиться на одиницю витрат покупця з їх придбання і
використання.
- змішаний метод, заснований на спільному застосуванні одиничних і інтегральних показників.
При цьому частина одиничних параметрів об’єднується в атрибути і для кожного атрибуту
визначається відповідний комплексний груповий показник [7]. Окремі, найбільш важливі параметри
використовуються при подальшому аналізі як одиничні показники.
На основі отримуваної сукупності одиничних параметрів і атрибутів доцільно проводити оцінку
конкурентоспроможності продукції підприємства диференціальним методом, використовуючи
наступний підхід до її розрахунку:
m

∑k
Ркс =

i =1

i

× K ci
(1)

K еп
де Ркс – рівень конкурентоспроможності продукції підприємства;
m

∑ ki = 1

;
ki – ваговий коефіцієнт і-го параметру якості продукції, i =1
Ксі – параметричний коефіцієнт споживчих параметрів продукції;
Кеп – параметричний коефіцієнт економічних параметрів продукції.
Ксі = спі / сп′і,
Кеп = в / в′,
де спі – значення і-го параметра у даної продукції;
сп′і – значення і-го параметра у товару-аналога (еталону);
в – значення сукупних витрат (економічних параметрів) даного товару;
в′ – те ж у товару-аналога.

(2)
(3)

При прогнозуванні розвитку підприємства в умовах кризи не менш важливу роль грає аналіз
рівня задоволення попиту на створювану їм продукцію. Показник рівня задоволення попиту дозволяє
оцінити, наскільки підприємство забезпечує потреби покупців своєю продукцією.
Оцінка фактичної конкурентоспроможності продукції може бути зроблена за результатами її
продажів на ринку. В якості кількісної міри конкурентоспроможності виробу Ккс пропонується
використовувати коефіцієнт, чисельно рівний відношенню середньої вартості продажів даного зразка
до середньої вартості продажів еталонного зразка:
Ккс =
де

Ц пр × V пр
Ц прет × V прет

Ц пр – середня ціна продажу інноваційної продукції;

Vпр – обсяг проданої інноваційної продукції;
Ц прет – середня ціна продажу еталонної продукції;
Vпрет – обсяг проданої еталонної продукції.
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Важливо, щоб при розрахунку конкурентоспроможності враховувалася еластичність попиту.
Еластичність попиту дозволяє оцінити міру реакції величини попиту досліджуваної продукції залежно
від зміни ціни на неї. При цьому формуються придатні для практичного використання якісні оцінки і
кількісні показники еластичності. Оцінка еластичності попиту використовується не лише для аналізу
попередньої діяльності підприємства, але і для прогнозування цін на продукцію, що випускається ним.
Аналіз еластичності попиту від ціни у поєднанні з оцінкою витрат виробництва і реалізації продукції
дозволяє зробити принципові висновки про зміну суми прибутку, отримуваної при різних рівнях ціни,
витрат і обсягу випуску продукції. Так, навіть при одиничній ціновій еластичності попиту збільшення
випуску продукції може дозволити понизити витрати таким чином, що сума прибутку зросте. Те ж
може сприяти розширенню впливу підприємства на ринку [8].
Початковою інформацією для визначення рівня еластичності попиту є об’єм і ціна постачань
конкретної продукції кожного виробника, присутнього на цьому ринку. Методика визначення цінової
еластичності заснована на наявності принципової залежності зміни попиту на продукцію підприємства
від зміни її ціни через розрахунок середньозважених обсягів і цін реалізації цієї продукції на
конкретному ринку:
n
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де Vi – обсяг інноваційної продукції і-го виду;
Ці – ціна інноваційної продукції і-го виду;
n – кількість інноваційної продукції
Прогнозна ціна на інноваційну продукцію може бути використана при прогнозуванні фінансовоекономічних показників діяльності підприємства.
При аналізі і прогнозуванні розвитку підприємства повинні враховуватися не лише ринкові умови
діяльності, але і його внутрішні ресурси. Під час кризи принцип відповідності прогнозів розвитку
підприємства його внутрішнім ресурсам має особливу значущість. Аналіз і прогнозування можливих
обсягів виробництва і реалізації продукції, випуск якої реальний з точки зору технічних, виробничих,
кадрових і інших можливостей є надзвичайно важливими підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Погіршення економічного стану вітчизняних
підприємств, викликане світовою фінансовою кризою, сприяло виникненню дисбалансу між обсягом
виробництва, робочою силою і фінансовими ресурсами. Скорочення платоспроможного попиту,
згортання програм кредитування і інші причини привели до затоварювання продукції на складах і
зниження обсягу виробництва. У таких умовах найважливішим завданням, що стоїть перед багатьма
підприємствами, є їх збереження як господарюючих суб’єктів. Першочерговий напрям її рішення –
прогнозування діяльності підприємства з урахуванням результатів аналізу макроекономічних умов, що
постійно змінюються, і сильної дії зовнішніх ринкових сил з метою перебудови виробництва в
напрямах, що диктуються ринком. Незважаючи на актуальність цього завдання і велику кількість
присвячених нею праць, загальноприйнятого інформаційно-аналітичного інструментарію розробки
прогнозів розвитку підприємства в умовах кризи до теперішнього часу не існує.
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Анотація
Розроблено методичний підхід до формування стратегії підприємства на основі
інноваційного розвитку, який дозволить підприємствам машинобудування прогнозувати прибуток
з метою забезпечення подальшого розвитку у перспективі. Удосконалено методичний підхід до
оцінки рівня конкурентоспроможності інноваційної продукції на основі характеристик споживчих і
економічних параметрів.
Ключові слова: стратегія, методичний підхід, конкурентоспроможність, інновації,
інноваційна продукція.
Аннотация
Разработан методический подход к формированию стратегии предприятия на основе
инновационного развития, которое позволит предприятиям машиностроения прогнозировать
прибыль с целью обеспечения последующего развития в перспективе. Усовершенствован
методический подход к оценке уровня конкурентоспособности инновационной продукции на основе
характеристик потребительских и экономических параметров.
Ключевые слова: стратегия, методический подход, конкурентоспособность, инновации,
инновационная продукция.
Annotation
The methodical approach to forming of strategy of the entity on the basis of innovative development
which will allow the entities of mechanical engineering to predict profit for the purpose of ensuring the
subsequent development in the long term is developed. The methodical approach to an assessment of level
of competitiveness of innovative products on the basis of characteristics of consumer and economic
parameters is enhanced.
Key words: strategy, methodical approach, competitiveness, innovations, innovative products.
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ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. У сучасних умовах на ринку промисловості велике значення
приділяється конкуренції. Вона займає провідну роль, є, так званим, «двигуном» розвитку
підприємств, який постійно штовхає процес виробництва на розвиток та вдосконалення.
Безперервний процес конкуренції підприємств збільшує на ринку споживання – асортимент
продукції, її якість і кількість та є результатом: уподобань, попиту споживача, а для підприємства –
збільшення товарообороту та прибутку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конкурентоспроможність підприємства є однією з
головних складових економіки. Серед вітчизняних і зарубіжних науковців, які досліджували вплив
конкуренції на розвиток підприємств та зробили вагомий вклад у розвиток сучасної теорії
конкурентоспроможності, є: Г. Азоєв, Л. Гринів, Я. Гордон, Ж.-Ж. Ламбен, А. Павлов, М. Портер,
А. Сміт, Ф. Хайєк, Т. Харченко, П. Хейне, А. Челенков, Й. Шумпетер, А. Юданов.
Враховуючи досягнення у дослідженні проблеми сутності конкурентоспроможності, вона не
втрачає своєї актуальності, а тому, – потребує більш глибшого вивчення для удосконалення та
розвитку прозорої конкуренції на ринку.
Постановка завдання. Мета статті - дослідити сутність конкуренції та конкурентоспроможності
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підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. На ринку боротьби підприємств за уподобання та
переваги споживача конкуренція займає першочергове значення. Тому для більш глибшого вивчення
поняття дослідимо трактування вітчизняних і зарубіжних науковців (табл. 1).
Таблиця 1
Класичне трактування поняття «конкуренція»
Автор
А. Сміт [10]
Г. Л. Азоєв [1]
Я. Гордон [2]

Конкуренція – це
найголовніша складова ринкової економіки
суперництво на якомусь терені між конкурентами, зацікавленими в досягненні однієї і тієї
ж мети
конкурентна боротьба вимагає, щоб компанія розуміла необхідність формувати і постійно
підтримувати власну конкурентоспроможність

П. Хейне [13]

прагнення якнайкраще задовольнити критерії доступу до рідких благ

К. П. Макконнелл,
С. Л. Брю [5]

наявність на ринку великої кількості незалежних покупців та продавців і можливість для
покупців та продавців вільно виходити на ринок і залишати його

Й. Шумпетер [15]

суперництво старого з новим, з інноваціями

М. Портер [7]
А. Ю. Юданов [16]
Ф. Хайєк [3]

динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий ландшафт, на якому
з’являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси й нові ринкові
сегменти
боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться
ними на недоступних сегментах ринку
«… суспільства, які покладаються на конкуренцію, успішніше за інших досягають своєї
мети»

В сучасній економічній науці, як правило, виділяють три концептуальні підходи до визначення
конкуренції – поведінковий, структурний та функціональний. Поведінковий підхід розглядає
конкуренцію як боротьбу, змагання, суперництво суб’єктів господарювання, що зацікавлені у
досягненні єдиної мети. Суть поведінкового трактування конкуренції полягає у ринковій боротьбі за
грошові ресурси покупця шляхом задоволення його постійно зростаючих потреб. Представниками
даного підходу є А. Сміт, М. Портер, А. Юданов та інші.
Структурний підхід передбачає аналіз структури ринку, а також умов та факторів, що впливають
на розвиток підприємництва. Структурна концепція розглядає конкуренцію як процес, якому
притаманні зміни властивостей, структури і функцій. Даний підхід був використаний у дослідженнях
К. Макконелла, С. Брю, Ф. Шерера, Д. Росе, Дж. Мейсона, С. Авдашева, Н. Розанова та ін.
Функціональний підхід визначає роль конкуренції в економіці. Представниками цього підходу
вважають Й. Шумпетера, Ф. Хайєка, В. Новикова та ін. При такому підході характерним є загострення
уваги важливості наслідків конкурентної боротьби.
Аналізуючи визначення поняття «конкуренція», здійснене різними вченими-економістами, було
з’ясовано, що конкуренція, як наукове поняття – багатоаспектне і в кожному випадку її зміст
визначається залежно від цілей, у зв’язку з якими вона сформована [9].
Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. Слід
звернути увагу на багатозначності трактувань сутності поняття «конкурентоспроможність» сучасними
вченими-економістами (табл. 2) [9].
Розуміння конкурентоспроможності трактується фахівцями по-різному. Конкурентоспроможність
– це властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення ним
конкретної потреби у порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку.
Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними
об’єктами на даному ринку [11].
Існують також розбіжності авторських позицій і стосовно визначення поняття
конкурентоспроможності підприємства. Вони пов’язані з:
- ототожненням конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції або
послуг;
- масштабами розгляду конкурентоспроможності: на регіональному,
національному або
світовому ринку (підприємство, галузь, країна);
- заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний рівень);
- характеристикою
будь
–
якої
складової
конкурентоспроможності
підприємства:
конкурентоспроможність виробничого, трудового потенціалу [11].
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Таблиця 2
Трактування поняття «конкурентоспроможність»
Автор

Конкурентоспроможність – це

М. Портер [8]
М. Н. Шевченко,
І. В. Турчінова [14]
Ж.-Ж. Ламбен [6]
Г. А. Азоєв,
А. П. Челенков [7]
Т. Б. Харченко [12]
Л. В. Гринів [3]

конкурентні переваги формуються завдяки ефективності використання всіх видів ресурсів
підприємства, а не лише через їхню наявність
реальна і потенційна можливості підприємств в існуючих для них умовах проектувати,
виготовляти та реалізовувати товари, що за ціновими та неціновими характеристиками є
привабливішими для споживачів, ніж товари їхніх конкурентів
можливість кращого, ніж у конкурентів, задоволення потреб покупців
результат, що фіксує наявність конкурентних переваг, без яких вона неможлива, але
зауважують, що наявність окремих конкурентних переваг не означає автоматичну
перевагу
обумовлене економічними, соціальними та політичними факторами становище країни або
окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках
ефективне використання власних та залучених коштів з метою збільшення його
прибутковості і зміцнення ринкових позицій

Велика кількість і різноманітність публікацій свідчить про складність предмета наукових
досліджень. Конкурентоспроможність підприємства визначається різними чинниками, які можуть
виявлятися в конкурентних перевагах. Особливого значення надається проблемі їхнього створення та
реалізації. Для узагальнення дослідження поняття конкурентоспроможність підприємства розглянемо
трактування авторів у табл. 3.
Таблиця 3
Визначення “конкурентоспроможність підприємства”[4]
Автор
1

Азоєв Г.Л.

Зав'ялов
П.С.,
Лозовський Л.Ш.,
Поршнєв
А.Г.,
Райзберг Б.А.
Кіперман Г.Я.

Перцовський Н.І.
Фатхутдінов Р.А.
Хруцьким
В.Є,
Корнєєва І.В.
А.П.Градова
Скударь Г.М.
Ю.М.Пахомов,
Д.Г.Лук’яненко,
Б.В.Губський.
Азоєв
Г.Л.,
Челенков А.П.

Конкурентоспроможність підприємства – це
2
Здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах
конкурентного ринку. Виробництво і реалізація конкурентноздатних товарів - обов'язкова
умова конкурентоспроможності фірми.
У ширшому сенсі для забезпечення конкурентоспроможності необхідна систематична
робота по всьому виробничо-господарському циклу, що приводить до конкурентних
переваг у області НДКР, виробництва, управління, фінансів, маркетингу тощо.
Конкурентоспроможність фірми – результат її конкурентних переваг по всьому спектру
проблем управління компанією.
Здатність фірми, компанії конкурувати на ринках з виробниками й продавцями аналогічних
товарів за допомогою забезпечення більш високої якості, доступних цін, створення
зручних умов для покупців, споживачів.
Здатність протидіяти на ринку іншим виробникам і постачальникам аналогічної продукції
(конкурентам) як за рівнем задоволення своїми товарами або послугами конкретної
суспільної потреби, так за ефективністю виробничої діяльності.
Можливість ведення ефективної господарської діяльності і її практичної прибуткової
реалізації в умовах конкурентного ринку. Це узагальнюючий показник життєвої стійкості
підприємства, його вміння ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий,
науково-технічний і трудовий потенціали.
Здатність фірми випускати конкурентноздатну продукцію, її перевага стосовно інших
підприємств даної галузі усередині країни й за її межами.
Здатність успішно оперувати на конкретному ринку (регіоні збуту) у даний період часу
шляхом випуску й реалізації конкурентноздатних виробів і послуг.
Конкурентоспроможність фірми може бути визначеною як її порівняльна перевага по
відношенню до інших фірм даної галузі всередині країни та за її межами
Відносна характеристика, що віддзеркалює відмінності процесу розвитку даного
виробника від виробника-конкурента як за ступенем задоволення своїми товарами чи
послугами конкретної суспільної потреби, так і за ефективністю виробничої діяльності
У широкому розумінні конкурентоспроможність – це обумовлені економічними,
соціальними і політичними факторами позиції країни або товаровиробника на
внутрішньому і зовнішньому ринках. В умовах відкритої економіки вона може визначатися і
як здатність країни (фірми) протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку і
ринках третіх країн.
Конкурентоспроможність фірми - це можливість фірми ефективно розпоряджатись
власними й залученими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво та
реалізація конкурентоспроможних товарів – обов’язкова умова конкурентоспроможності
фірми
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продовження табл. 3
1
Іванов Ю.Б.
Швейцарська
організація
“European
managment forum”
А.П. Градов

М. І. Круглов

2
Конкурентоспроможність підприємства – це певна система, що складається з безперервно
взаємодіючих факторів і характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей
підприємства по надбанню та утриманню впродовж тривалого періоду часу конкурентної
переваги. Тому під конкурентоспроможністю слід розуміти не тільки ефективність, але і
динаміку пристосування підприємства до змінних умов зовнішнього середовища.
Конкурентоспроможність компанії – її реальна потенційну здатність проектувати,
виробляти та збувати за існуючих умов товари, які за ціновими і неціновими
характеристиками є привабливішими для споживачів, ніж товари їх конкурентів [295].
Конкурентоспроможність фірми – її порівняльна перевага відносно інших фірм даної галузі
в країні та за її межами.
Конкурентоспроможність підприємства – система економічних категорій, елементами якої
є конкурентоспроможність продукції і фінансова конкурентоспроможність. Це економічна
категорія, за допомогою якої виявляється перевага даного виробника, по рівню
задоволення споживачів продукцією, з урахуванням ефективності фінансово –
господарської діяльності

Перелік конкурентних переваг визначається за допомогою їхньої детальної класифікації. Існують
різні підходи до відокремлення та групування ознак. Одна з найбільш відомих класифікацій
розроблена Азоєвим Г. А. та Челенковим А. П., в основу якої закладено групи критеріїв відповідно до
форм появу конкурентних переваг [7].
Висновки з проведеного дослідження. Дослідивши трактування конкуренції визначено, що
вона є рушійною силою, найголовнішою складовою на ринку економіки. Конкуренція проявляється на
всіх рівнях економіки – від мікрорівня до світової економічної системи. Економічний успіх суб'єкта
ринкової економіки в першу чергу залежить від того, наскільки добре він вивчив ринок, закони
конкуренції, її прояви та форми, і наскільки він готовий до конкурентної боротьби.
Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію.
Конкурентоспроможність як економічне явище і невід’ємний атрибут ринку досліджується у працях
зарубіжних і вітчизняних вчених, у яких пропонується різне тлумачення конкурентоспроможності, але
усі вони спрямовані на виробничі галузі. Тому ми пропонуємо в подальшому конкурентоспроможність
розглядати як здібність підприємства домінувати, серед інших підприємств, виготовляти, постачати та
продавати товари на ринок споживання. Для вивчення в подальшому цього питання потрібно глибше
дослідити, оцінити та більш детально розглянути методичні підходи конкурентоспроможності
підприємств.
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Анотація
У статті досліджено теоретичні аспекти конкуренції та конкурентоспроможності
підприємств. Розглянуто трактування, світогляди та класичні підходи до розуміння сутності.
Встановлено залежність між поняттями конкуренція та конкурентоспроможність підприємства як
складових ринку економіки.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство, продукція, ринок,
харчова промисловість.
Аннотация
В статье исследованы теоретические аспекты конкуренции и конкурентоспособности
предприятий. Рассмотрены трактовки, мировоззрения и классические подходы к пониманию
сущности. Установлена зависимость между понятиями конкуренция и конкурентоспособность
предприятия как составляющих рынка экономики.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, предприятие, продукция, рынок,
пищевая промышленность.
Annotation
This article explores the theoretical aspects of competition and competitiveness of enterprises.
Considered interpretation, outlooks and classical approaches to understanding essence. Was specified the
dependence between the concepts of competition and competitiveness as components of the market
economy.
Key words: competition, competitiveness, enterprise, product, market, food industry.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Формування ринкової економіки в Україні істотно вплинуло на умови
функціонування підприємств із переробки сільськогосподарської продукції, у зв’язку з чим існуюча
система управління їх діяльністю потребує детальнішого вивчення та перегляду.
Вдосконалення управлінського процесу, впровадження та розробка сучасних методів та
принципів оперативного управління є важливими передумовами конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання.
Забезпечення успішного процесу виробництва на підприємствах із переробки сільськогосподарської
продукції передбачає обґрунтування методологічних аспектів оперативного управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження основних теоретичних засад
управління, загальні питання методології, концепцій та методик управління підприємством знайшли
своє відображення у працях таких учених-економістів, як А. Файоль, Ф. Тейлор, Р. А. Фатхутдінов,
О. С. Віханський, А. Г. Поршнєв, З. П. Рум’янцева, Н. А. Саломатін, І. Н. Герчікова, Л. І. Федулова,
Ф. І. Хміль та ін.
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Попри всю значущість виконаних наукових досліджень, окремі методологічні аспекти розвитку
оперативного управління на підприємствах у сучасних умовах вивчені недостатньо. Зокрема, потребують
подальшого вдосконалення підходи, принципи та методи організації оперативного управління для
забезпечення економічної стійкості підприємств із переробки сільськогосподарської продукції.
Незавершеність наукових розробок в окресленій проблематиці та її важливе практичне
значення для підвищення ефективності господарювання зумовлює актуальність теми дослідження.
Постановка завдання. Метою стаття є вивчення методологічних аспектів розвитку
оперативного управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Побудова ефективної системи оперативного
управління на сучасному підприємстві з переробки сільськогосподарської продукції потребує
ґрунтовного вивчення його методології.
У науковій літературі методологія (грец. methodos – спосіб пізнання й lоgоs – вчення) трактується як
вчення про систему визначених способів та прийомів, які застосовуються в різних сферах діяльності [1]; як
загальна теорія методу, теорія в дії [2, с. 17]; узагальнений підхід до здійснення наукового дослідження,
який ґрунтується на певних світоглядних позиціях та загалом не конкретизується стосовно об’єкта
дослідження [3, с. 18-19]; “філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності,
застосування принципів світогляду до процесу пізнання і духовної діяльності”, основою якого є закони
діалектики [2, с. 17-18; 4, с. 19]; способи організації та побудови теоретичної та практичної діяльності
[3, с. 49]; сукупність принципів та методів, що використовуються для вивчення досліджуваного об’єкта з
метою отримання достовірної інформації про нього [5, с. 10; 6, с. 52].
В економічних словниках розглядають в основному загальне поняття “методології” як сукупність
загальних принципів, методів та способів управління; як вчення про принципи побудови й способи
наукового пізнання предмету дослідження [7, с. 185; 8, с. 191]. У “Великому тлумачному словнику
сучасної української мови” знаходимо визначення методології як вчення про науковий метод пізнання
й перетворення світу, його філософську, теоретичну основу; як сукупність методів дослідження, що
застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання [9, с. 672].
А. О. Івченко в “Тлумачному словнику української мови” пропонує також доповнення – “… це
наука, що вивчає методи наукових досліджень, їхню придатність та результативність; сукупність
методів дослідження, застосованих у певній науковій праці” [10, с. 236]. Згідно із визначенням
“Современного экономического словаря”, методологія – це принципи побудови методів, їх наукове
узагальнення [11, с. 345].
На думку Ф. І. Хміля, вивчення методології управління підприємством забезпечує можливість
розробки науково обґрунтованих форм, методів, прийомів, систем управління, а також рекомендацій
для вирішення конкретних організаційно-управлінських проблем [12, с. 16].
Проаналізувавши широке коло результатів досліджень з проблеми “методологія управління”,
викладених в сучасній українській та зарубіжній науковій літературі, ми дійшли висновку, що
методологія оперативного управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції
стосується сутності цього процесу як об’єкта дослідження; охоплює вивчення проблеми розвитку та
формування ефективного управлінського механізму для забезпечення стійкого фінансового стану та
підвищення рентабельності суб’єкта господарювання, що відповідає цілям і завданням діяльності
організації; розглядає основні засади, підходи, методи та принципи оперативного управління.
Погоджуючись із викладеними вище тлумаченнями науковців, вважаємо, що методологія
дослідження оперативного управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції
визначає основні засади, підходи, наукові методи та принципи його здійснення (рис. 1).
Важливими методологічними засадами, які, на наш погляд, необхідно враховувати в
дослідженні системи оперативного управління, є: забезпечення ефективності управлінського процесу;
врахування ролі менеджерів усіх рівнів у здійсненні оперативного управління; різноплановість у
трактуванні оперативного управління; єдність суб’єкта та об’єкта оперативного управління; тісний
взаємозв’язок організаційних та функціональних заходів управлінської системи; одночасна орієнтація
на досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства; дотримання ринкових принципів
господарювання; результативність оперативного управління; раціональна організація взаємозв’язку
стратегічного й оперативного управління; врахування особливостей виробництва на підприємствах із
переробки сільськогосподарської продукції; комплексне інформаційне забезпечення управлінського
процесу; забезпечення екологічної безпеки виробництва та сприяння захисту навколишнього
середовища; регламентація процесу оперативного управління.
Забезпечення ефективності управлінського процесу. В умовах переходу до ринкової системи
господарювання в переробній галузі заходи з оперативного управління підприємством набувають
важливого значення. Однією з вимог ринкової економіки є наявність дієвого механізму оперативного
управління на підприємстві, ефективність якого полягає у здатності до успішної реалізації кількісних і
структурних змін.
Врахування ролі менеджерів усіх рівнів у здійсненні оперативного управління виробництвом.
Вагомим чинником налагодження управлінського процесу є знання керівника як професіонала,
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фахівця у сфері управління, який прагне розвиватися й систематично підвищує свій кваліфікаційний
та освітній рівень [13, с. 47].
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

• забезпечення ефективності управлінського процесу
• врахування ролі менеджерів усіх рівнів у здійсненні оперативного управління
• різноплановість у трактуванні оперативного управління
• єдність суб’єкта та об’єкта оперативного управління
• тісний взаємозв’язок організаційних та функціональних заходів управлінської

системи

• одночасна орієнтація на досягнення поточних та довгострокових цілей
підприємства

• дотримання ринкових принципів господарювання
• результативність оперативного управління
• раціональна організація взаємозв’язку стратегічного й оперативного управління
• врахування особливостей виробництва на підприємствах із переробки

сільськогосподарської продукції

• комплексне інформаційне забезпечення управлінського процесу
• забезпечення екологічної безпеки виробництва та сприяння

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МЕТОДИ
узагальнення
спостереження
систематизація
аналіз
синтез
індукція
дедукція
аналогія
порівняння
кореляційний аналіз
системно-структурний аналіз
соціологічне опитування
статистико-економічний
монографічний
системний
графічний
історичний
логічний

захисту

навколишнього середовища

• регламентація процесу оперативного управління
МЕТОДОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДХОДИ

• комплексний
• системно-структурний
• синергічний
• процесний

ПРИНЦИПИ

• науковості та прогресивності
• єдності теорії та практики
• цілеспрямованості
• послідовності
• розвитку
• функціональної спеціалізації в поєднанні з універсальністю
• гнучкості
• гуманізму та соціальної спрямованості
• спільної зацікавленості всіх учасників процесу управління

в досягненні цілей

підприємства

• безперервності
• організованості
• реалістичності
• перспективності
• оперативності та узгодженості
• багатоваріантності
• доцільності
• історизму

Рис. 1. Методологічні засади, методи, підходи та принципи оперативного управління на
підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції
Джерело: розроблено автором.
Різноплановість у трактуванні оперативного управління. Система оперативного управління
розглядається як наука, навчальна дисципліна, різновид управлінської діяльності, як складова
загальної системи управління підприємством, процес, діяльність людини (групи людей), тому
необхідно вивчати її на всіх зазначених рівнях.
Єдність суб’єкта та об’єкта оперативного управління. Характерною особливістю
оперативного управління підприємством є цілісність керуючої та керованої систем – того, хто здійснює
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вплив (суб’єкта), і того, на кого він спрямований (об’єкта, процесу оперативного управління).
Тісний взаємозв’язок організаційних та функціональних заходів управлінської системи.
Оперативне управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції передбачає
здійснення організаційних (визначення оперативних планових завдань та напрямів їх реалізації) та
функціональних (безпосереднє виконання функцій) заходів. Висока результативність управління
досягається за умови налагодження взаємозв’язку між ними.
Одночасна орієнтація на досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства.
Одержані результати оперативного управління є підставою для аналізу їх відповідності стратегії
розвитку. Як наслідок, на підприємствах зростає ефективність діяльності за рахунок отримання
високих оперативних результатів, що забезпечують досягнення стратегічних цілей.
Дотримання ринкових принципів господарювання. Для розвитку оперативного управління
необхідно підвищувати ефективність роботи управлінських підрозділів, враховувати сучасні вимоги до
якості готової продукції, що забезпечить конкурентоспроможність підприємства на ринку.
Результативність оперативного управління. Економічну доцільність діючої системи
оперативного управління повинні підтверджувати результати, отримані від управлінської діяльності,
які покриватимуть витрати на неї.
Раціональна організація взаємозв’язку стратегічного й оперативного управління передбачає
чітку послідовність етапів управління підприємством – від стратегічного до оперативного. Її
забезпечуватиме організація оперативної діяльності відповідно до стратегічних завдань, а стратегічної
– залежно від оперативних можливостей.
Врахування особливостей виробництва на підприємствах із переробки сільськогосподарської
продукції. Особливості організації оперативного управління на цих підприємствах визначаються такими
умовами: оптимальним забезпеченням матеріалами та сировиною відповідної якості, дотриманням
термінів їх зберігання та сезонністю надходження, нетривалим зберіганням готової продукції.
Комплексне інформаційне забезпечення управлінського процесу. Від рівня організації процесу
збору, накопичення, зберігання, пошуку, передачі інформації та методів її обробки значною мірою
залежить ефективність системи управління підприємством [14, с. 649].
Забезпечення екологічної безпеки виробництва та сприяння захисту навколишнього
середовища. Сьогодні перед управлінською системою підприємств із переробки сільськогосподарської
продукції постала проблема екологізації виробництва. Виснаження природних ресурсів та значне
погіршення
якості
довкілля
актуалізували
наукові
дослідження
щодо
раціонального
природокористування та безпеки навколишнього середовища.
Регламентація процесу оперативного управління передбачає встановлення та суворе
дотримання визначених правил, інструкцій, положень та нормативів, які ґрунтуються на наукових
принципах оперативного управління.
Для дослідження будь-якої сфери управлінської діяльності використовують відповідну методику,
яка є узагальненням досвіду, способів, прийомів її здійснення [3, с. 53-66]. “Современный
экономический словарь” пропонує доповнення: це – конкретизація методу, чіткий алгоритм механізму
його застосування [11, с. 344]. За визначенням А. Я. Баскакова та М. В. Туленкова, методика
досліджує послідовність вирішення певного наукового чи практичного завдання, а також відображає
сукупність відповідних методів та порядок їх застосування [2, с. 18].
Метод вважається засобом досягнення мети, сукупністю прийомів, заходів, шляхів, принципів та
операцій теоретичного й практичного дослідження економічних процесів [3, с. 85; 5, с. 10;
15, с. 16; 16, с. 10; 17, с. 6], способом “пізнання дійсності та її відтворення в мисленні, який ґрунтується на
відображенні об’єктивних економічних законів і зумовлюється особливостями предмета дослідження,
відтвореними у свідомості” [3, с. 53]. На думку М. М. Гацалова, метод виступає інструментом детального
пізнання економічної реальності, надає системного характеру окремим фактам та явищам, встановлює
взаємозв’язок між ними та виявляє на цій основі тенденції їх розвитку [8, с. 189].
У процесі наукового дослідження оперативного управління на підприємствах із переробки
сільськогосподарської продукції застосовується сукупність загальнонаукових та спеціальних методів
пізнання економічних явищ, зокрема узагальнення, спостереження, систематизація, аналіз, синтез,
індукція, дедукція, аналогія, порівняння, кореляційний аналіз, системно-структурний аналіз, соціологічне
опитування, статистико-економічний, монографічний, системний, графічний, історичний та логічний.
За допомогою методу теоретичного узагальнення здійснюється дослідження напрацювань
учених у галузі оперативного управління підприємством, уточнення понятійного апарату. Для аналізу
господарської діяльності переробних підприємств використовується метод спостереження. Метод
систематизації застосовується для впорядкування теорій, уявлень, понять, поглядів дослідників на
процес оперативного управління та його складові.
Методи аналізу та синтезу використовують для вивчення особливостей та закономірностей
розвитку оперативного управління, що дає можливість досліджувати цей процес на рівні його
елементів.
З допомогою методів індукції та дедукції розкривається сутність та зміст розвитку оперативного
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управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції; формується загальне
поняття про об’єкт дослідження на основі об’єднання його попередньо виокремлених складових.
Метод аналогії використовується для дослідження сутності оперативного управління, пов’язаних
із ним понять та внесення пропозицій щодо вдосконалення управлінського процесу шляхом
перенесення на цей процес законів, які діють в інших наукових галузях.
З метою аналізу умов оперативного управління та заходів із його розвитку застосовуються
порівняння (зіставлення показників за певний період), деталізація (поділ загальних та зведених
показників на складові), відносні величини, ряди динаміки.
Кореляційний аналіз як метод дослідження використовується для встановлення ступеня
взаємозв’язку (кореляційної залежності) між результативними показниками діяльності підприємства та
специфічними показниками оперативного управління.
У ході системно-структурного аналізу розкриваються причинно-наслідкові зв’язки між
елементами управлінської системи та закономірності її розвитку.
В анкетуванні адміністративно-управлінського апарату переробних підприємств застосовується
соціологічне опитування шляхом усного та письмового збору даних за визначеними проблемними
питаннями.
Статистико-економічний метод забезпечує збір, обробку статистичних даних, їх групування,
дослідження динаміки економічних параметрів, табличне та графічне подання отриманих результатів
дослідження ефективності управлінського процесу.
Монографічний метод використовується для поглибленого вивчення організації оперативного
управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції та обґрунтування
механізму його розвитку.
Системний метод передбачає розгляд управлінського процесу як системи, в тісному
взаємозв’язку елементів, що її утворюють.
Графічний метод застосовується в процесі дослідження для унаочнення ілюстративної,
статистичної та аналітичної інформації, узагальнення методологічних та методичних основ
оперативного управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції.
Історичний та логічний метод призначений для визначення проблем та перспектив подальшого
розвитку оперативного управління.
Для методології дослідження, окрім методів, важливу роль відіграють підходи. У науковій літературі
підхід трактується як “сукупність єдиноспрямованих за змістом принципів і методів, які не виходять за
рамки підходу”, “думка, погляд, з позиції якої розглядається об’єкт”, “напрям у науці, дослідженнях” [18].
Ф. І. Хміль вважає, що сучасна наука управління потребує комплексного та системно-структурного підходу
до вирішення управлінських проблем [12, с. 18]. На думку В. М. Бесенюк, науковими є структурний,
функціональний, системний, цілісний, регуляторний, підходи до управління, впровадження яких
забезпечить ефективне використання ресурсів на підприємстві [19, с. 72-74].
На наш погляд, основними на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції є
комплексний, системно-структурний, процесний та синергічний підходи до процесу оперативного
управління.
Комплексний підхід передбачає дослідження процесу оперативного управління з урахуванням
взаємозв’язків та взаємообумовленостей різних методів, які застосовуються не тільки наукою
управління, але й іншими науками, що вивчають ці економічні поняття.
Системно-структурний підхід полягає, з одного боку, в розгляді системи оперативного
управління, зокрема всієї сукупності управлінсько-організаційних зв’язків як єдиного динамічно
розвиненого організму, а з іншого – в поділі його на структурні елементи, що має на меті вивчення
суті, місця та ролі кожного з них в системі взаємодії з іншими елементами досліджуваного
управлінського процесу.
Процесний підхід до оперативного управління підприємством передбачає побудову його
системи на основі управління сукупністю виробничих процесів.
Процес оперативного управління на переробних підприємствах необхідно спрямовувати на
отримання синергічного ефекту від раціональної організації кожної із його складових та їх сукупної дії.
З методами управління тісно пов’язані його принципи. Вони є важливою складовою методики
оперативного управління та визначають головні напрями управлінської діяльності на всіх етапах
виробничого процесу. Принципом (від лат. principium – основа, початок) вважається головне, вихідне
положення наукової теорії, що є першим та найабстрактнішим визначенням ідеї, як початкова форма
систематизації знань [4, с. 13]; основні правила діяльності; загальноприйняті та широко
розповсюджені правила господарської діяльності; властивості економічних процесів [20].
На думку Н. І. Грекова, принципи управління визначають головні ознаки управлінської діяльності
на підприємстві, формують вимоги до діючої системи управління [21, с. 11]. О. О. Гетьман та
В. М. Шаповал вважають застосування системи наукових принципів управління основою ефективного
функціонування на підприємствах організаційних управлінських структур [22, с. 107]. І. М. Бойчик
управлінськими принципами називає “певні заходи і правила, якими керуються менеджери в процесі
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управлінської діяльності” [5, с. 61].
На думку О. С. Віханського, Р. А. Фатхутдінова, О. Г. Туровця, І. Н. Герчікової, сучасні принципи
управління підприємством ґрунтуються на основних принципах наукового управління Ф. Тейлора. Ці
науковці також вважають актуальними принципи, розроблені А. Файолем, а процес їх впровадження
на підприємстві називають найважливішим етапом побудови його управлінської системи [23, с. 45-49;
24, с. 153; 25, с. 430-433; 26, с. 148-154].
Погоджуючись із викладеними вище тлумаченнями науковців, вважаємо за доцільне виокремити
основні принципи оперативного управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції:
– науковості та прогресивності, що ґрунтуються на врахуванні новітніх наукових українських і
зарубіжних розробок та технологій в управлінському процесі;
– єдності теорії та практики, що забезпечує відповідність управлінських рішень логіці,
принципам, методам та законам управління;
– цілеспрямованості, що зумовлюється необхідністю спрямування оперативного управління на
виконання поточних завдань та досягнення цілей діяльності підприємства;
– послідовності, відповідно до якої етапи оперативного управління підприємством
вибудовуються в певному логічному порядку, наступність управлінських дій має циклічний характер
(це стосується як планування, так і складання звітів та оперативного контролю);
– розвитку, що передбачає розробку нових методів та підходів для вдосконалення діючої
системи оперативного управління підприємством;
– функціональної спеціалізації в поєднанні з універсальністю, згідно з яким кожен об’єкт
системи оперативного управління потребує окремого підходу, який враховує його специфіку;
– гнучкості процесу оперативного управління, що передбачає можливість зміни елементів та
методів управління відповідно до зовнішніх та внутрішніх умов функціонування;
– гуманізму та соціальної спрямованості, що зумовлює орієнтацію на потреби та інтереси
персоналу підприємства;
– забезпечення спільної зацікавленості всіх учасників процесу управління в досягненні цілей
підприємства, що реалізується шляхом мотивації, заохочення, максимального залучення виконавців у
процес підготовки управлінських рішень на всіх етапах роботи над ними;
– безперервності, згідно з яким оперативне управління на підприємстві розглядається як
постійний процес, тобто його етапи повторюються з певною періодичністю;
– організованості, що передбачає безперервність, прямолінійність, ритмічність та високий
рівень автоматизації управлінських процесів;
– реалістичності, відповідно до якого поточні завдання оперативного управління
підприємством повинні бути можливими для виконання;
– перспективності, що забезпечує врахування об’єктивних умов розвитку управлінської
системи, тенденцій та напрямків, які характеризуватимуть у майбутньому досліджуваний процес;
– оперативності та узгодженості, що зумовлює своєчасність необхідних управлінських дій, які
є взаємоузгодженими та відповідають меті й цілям функціонування підприємства;
– багатоваріантності, що передбачає розробку декількох варіантів рішень для забезпечення
ефективного процесу виробництва залежно від ситуації;
– доцільності, згідно з яким користь від оперативного управління повинна перевищувати
витрати на його здійснення;
– історизму, що полягає у вивченні та врахуванні передового досвіду оперативного управління.
Отже, за допомогою принципів оперативного управління реалізуються взаємозв’язки окремих
структурних елементів управлінської системи та поточні завдання на всіх етапах управління
діяльністю суб’єктів господарювання.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження методологічних аспектів оперативного
управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції охоплює засади, наукові
методи, підходи та принципи, врахування яких сприятиме ефективному здійсненню цього процесу,
економічному зростанню виробництва та його стабільному функціонуванню в ринкових умовах.
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Анотація
У статті розглянуто методологічні аспекти оперативного управління на підприємствах із
переробки сільськогосподарської продукції, які сприяють їх розвитку в сучасних умовах. На цій
основі визначено та систематизовано основні підходи, наукові методи та принципи здійснення
управлінської діяльності, що забезпечують ефективність функціонування цих підприємств, та
наведено їх характеристики.
Ключові слова: методологія, методи, принципи управління, оперативне управління,
підприємство із переробки сільськогосподарської продукції, система, процес.
Аннотация
В статье рассмотрены методологические аспекты оперативного управления на
предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции, которые способствуют их
развитию в современных условиях. На этой основе определены и систематизированы основные
подходы, научные методы и принципы управленческой деятельности, которые обеспечивают
эффективность функционирования этих предприятий, и приведены их характеристики.
Ключевые слова: методология, методы, принципы управления, оперативное управление,
предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции, система, процесс.
Annotation
Methodological aspects of an operative management on the enterprises of agricultural remaking
products which promote their development in modern conditions are analyzed in this article. The main
approaches scientific methods and principles of carrying out the managerial activity which provide with
efficiency of functioning of these enterprises are determined and systematized on this base and their
characteristic is worked out.
Key words: methodology, methods, principles of management; an operative management,
enterprises of an agricultural remaking products, system, process.
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ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. У сучасному світі із посиленням глобалізаційних процесів відчутнішим
стає взаємовплив різних економічних моделей розвитку суспільства, характер і пріоритети якої
значною мірою задаються інституційними обмеженнями, нормами і правилами, що склалися в
суспільстві, тим, як економічні агенти тлумачать різні економічні явища та приймають на цій основі
господарські рішення. На наш погляд, дана проблема актуалізує роль менталітету нації, його впливу
на перебіг господарської діяльності, укладання угод між бізнес-одиницями з різного культурного
середовища, оскільки саме менталітет найбільшою мірою акумулює в собі історичну пам’ять народу,
віддзеркалюючи через господарську діяльність його представників найголовніші цінності, норми і
установки, прийняті для даного суспільства. На відміну від ідеологічних установок і суспільних
поглядів, що швидко змінюються, менталітет є довготерміновою детермінантою економічної поведінки
людини, чинником суспільного прогресу або регресу, залежно від того, які характеристики є
домінуючими в ментальній структурі нації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням економічної поведінки індивідів, її
структури та характерних особливостей займались представники багатьох напрямків економічної
думки, зокрема: Г. Беккер, І. Бентам, Д. Б’юкенен, Т. Веблен, Дж. Кейнс, Д. Коммонс, Р. Коуз,
А. Маршал, К. Менгер, Д. Міль, В. Парето, Д. Рікардо, А. Сміт, М. Фрідмен та інші. У вітчизняній та
російській науці вченими Бондаренко О., Вуколовою Т., Гайдай Т., Гриценко А., Комих Г., Латовим Ю.,
Нурєєвим Р., Пилипенко Г., Шастітко А. активно розроблялося питання національного економічного
менталітету, його основних характеристик та факторів формування, однак питання ролі
господарського менталітету у процесі трансформаційних перетворень та його місця в інституційній
структурі економіки, на наш погляд, розкрито недостатньою мірою.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення механізмів впливу господарського
менталітету на характер соціально-економічних перетворень в економіці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед численних факторів, що впливають на
результати виробничої та економічної діяльності, особлива роль належить інституціональним
факторам. Інституційні умови формування малого підприємництва слід сприймати як сукупність
правил і механізмів, що примушують суб'єкти малого підприємництва до виконання цих встановлених
правил і норм. Навіть незначна динаміка інституційної структури має істотний, якщо не вирішальний
вплив на підсистеми, в тому числі і на підприємницькі структури.
Наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать про існування цілої низки
невирішених концептуальних проблем у трактуванні поняття «інститут». Т. Веблен розумів під цим
поняттям, з одного боку, «звичні способи реагування на стимули, які створюються обставинами, що
змінюються», а з іншого, − «особливі способи існування суспільства, які утворюють особливу систему
суспільних відносин» [1, с. 124]. У. Гамільтон, розвиваючи цю ідею, визначає інститут як «незмінний
спосіб мислення або дій, базується на звичаях групи людей або цілого народу» [2, с. 11]. За
визначенням Д. Норта, інститути - це «правила гри» в суспільстві, або, виражаючись формальніше,
створені людиною обмежувальні рамки, які організовують стосунки між людьми [3, с. 86].
До найважливіших властивостей інститутів з точки зору цього підходу відносять те, що інститути
виступають рамками, в межах яких люди взаємодіють один з одним; вони зменшують невизначеність,
структуруючи повсякденне життя; визначають і обмежують набір альтернатив, які є у кожної людини;
задають структуру спонукальних мотивів людської взаємодії .
Д. Норт ввів чітке структурування інституцій на неформальні та формальні. Під неформальними
інституціями він розумів існуючі неофіційні, неправові обмеження. До них належать певні традиції,
усталені звичаї, неписані кодекси поведінки, господарська етика, культурна спадщина та ментальні
стереотипи. Формальні інституції, за Д. Нортом, - це офіційні, правові обмеження, які є результатом
надання правових рамок інституційним нормам суспільства, тобто їх юридичним закріпленням та
відповідним організаційним втіленням [4, с. 52].
В період трансформації української економіки боротьба між формальними та неформальними
інститутами за право впливу на економічні відносини є особливо гострою, в результаті чого неформальні
відносини відтіснили формальні правила гри на другий план. Така інституційна неузгодженість в
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перехідний період неминуча, тому що викликається швидкою зміною формальних правил, а в результаті
продовжують функціонувати старі. Має місце непропорційно велика вага неформальних інститутів в
порівнянні з формальними відносинами та інститутами, оскільки в усіх ланках господарського механізму на ринку капіталу, на ринку праці, у відносинах між підприємствами, між підприємствами і державою,
неформальні інститути відіграють важливішу роль, ніж формальні.
Господарський менталітет нації є елементом нормативної підсистеми інституційного середовища та
опосередковує економічну поведінку населення країни. В процесі поступального еволюційного розвитку
господарський менталітет взаємодіє з іншими формальними та неформальними інститутами, виступаючи
історично обумовленим механізмом, що накладає обмеження на варіативність розробки та проведення
заходів економічної політики. Господарський менталітет не тільки підвладний впливу інших інститутів, він
також може продукувати нові завдяки тому, що його носії постійно створюють нові норми регуляції
економічних відносин, які відповідають реаліям сьогодення.
Вплив господарського менталітету на соціально-економічний розвиток країни в узагальненому
вигляді можна представити наступним чином: господарський менталітет, як основоположний
неформальний інститут, формується під впливом об’єктивних умов життєдіяльності нації і визначає
характер соціально-економічних норм (формальних інститутів), які в свою чергу формують історичну
траєкторію господарського розвитку нації. При цьому вплив господарського менталітету проявляється
на трьох рівнях:
− мікрорівень – господарський менталітет визначає поведінку окремих працівників, мотиваційні
механізми трудової діяльності, рівень їхньої економічної активності;
− мезорівень – вплив господарського менталітету виявляється у формуванні різних підходів до
управління, стилів керівництва функціонування і розвитку організаційної структури підприємства;
− макрорівень – на основі господарського менталітету відбуваються процеси соціалізації
економіки країни, він сприяє економічній інтеграції країни, формуванню її конкурентного потенціалу,
визначає рівень її економічної свободи.
Механізм впливу господарського менталітету на кожному з цих рівнів проявляється наступним
чином:
1. Вплив на мотивацію до праці. Господарський менталітет, матеріалізуючись в процесі
виробничої діяльності, спроможній впливати на процес мотивації до ефективної праці та
самоорганізації, прискорювати чи гальмувати його. Критичний аналіз господарського менталітету
українців потрібен перш за все для пошуку шляхів якісного оновлення його складових відповідно до
вимог ринкової економіки. Ціннісним орієнтиром господарського менталітету має стати спрямування
свідомості працівників на розвиток своєї конкурентоздатності у праці, яка створює підстави для
розвитку конкурентоспроможності та реальної незалежності економіки України.
2. Вплив на стиль керівництва, менеджменту. На даний час загальновизнаним є той факт, що
господарський менталітет є одним з найважливіших факторів, що впливають на форми, функції і
структуру управління. Організація, будучи соціальною системою, володіє всіма характеристиками того
суспільства, в якому вона функціонує. Люди, що працюють в організації, відображають в собі всі
особливості національної культури, менталітету. «Прояв біопсихологічної програми поведінки людей
позначається на різних сферах людської діяльності: побуті, спілкуванні, виробництві. Значний вплив
вона чинить також на управління. Людина не може бути вільною від суспільства, від самої себе, своєї
ментальності. При цьому індивід завжди перебуває в певній ієрархічній системі: або підпорядковує
собі і керує, або підпорядковується. Навіть на самоті він керує своїми діями, вчинками виходячи
підсвідомо зі свого менталітету. Отже, управління є формою вираження менталітету» [5, с. 46]. У
зв'язку з цим, виражене прагнення до колективізму чи індивідуалізму, переважання працьовитості або
лінощів, ощадливості або марнотратства визначають форми і методи управління, пронизують
поведінку, дії управлінців. Таким чином, відповідність між менеджментом і менталітетом згладжує
протиріччя між керованими і керуючими, сприяє подоланню кризових ситуацій.
3. Вплив на формування організаційної культури. Цей вплив господарського менталітету
виявляється в процесі діяльності підприємства в різних країнах. У різних країнах з різними
національними культурами склалися певні моделі управління підприємствами. На думку І. Лукінова,
перешкодою для прогресивних перетворень в організаційній системі господарювання є «національно
обмежені» погляди на новітні процеси концентрації, спеціалізації та інтеграції товаровиробництва,
формування потужних регіональних і міжрегіональних світових ринків із загостренням на них
конкурентної боротьби, з особливо високотехнологічними та наукомісткими товарами
постіндустріальної епохи [6, с. 125]. Реформування промислових підприємств є неможливим без
наукового пошуку інституціональних форм, здатних з’єднати соціокультурні ментальні особливості
людей з їхніми рольовими функціями в сучасному виробничо-економічному процесі. На основі
господарського менталітету формуються такі складові організаційної культури як цінності та норми
поведінки, система комунікацій, взаємовідносини між підрозділами та співробітниками всередині
колективу, трудова етика, система мотивування, система прийняття рішень та контролю за їх
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виконанням, ставлення до інновацій, реакція на зміни, позиціонування організації у зовнішньому
середовищі, міжнаціональні відносини та міжкультурне сприйняття тощо [7].
4. Вплив на процеси економічної інтеграції країни. Розглядаючи умови реформування
інституційної структури України, необхідно враховувати не тільки існуючі на даний момент економічні
та політичні особливості, але й попередній період розвитку суспільства, його історію, традиції,
психологію і відмінні властивості національної суспільної самосвідомості. Європейська інтеграція
виникла в специфічних соціально-історичних умовах, тому спроба копіювати модель у зовсім інших
умовах пов'язана з істотними труднощами, тим більше що більшість інтеграційних угрупувань
слідують сьогодні іншим моделям, які відповідають сучасним реаліям світової економіки [8]. Тому
сформована на пострадянському просторі традиція господарювання вимагає формування адекватної
інституційної основи інтеграції шляхом розвитку інститутів, що ефективно формують стимули для
інтеграційного співробітництва; сприяють активізації та мобілізації пасивних або нейтральних по
відношенню до інтеграційних процесів господарюючих суб’єктів; забезпечують нейтралізацію
негативної дії інститутів дезінтеграції на основі подолання суперечностей між інтересами
інтеграційного об'єднання в цілому та інтересами окремих країн-учасниць [9].
5. Вплив на формування конкурентного потенціалу країни. В епоху загального неосяжного
споживання індивідуальні особливості члена суспільства впливають як на створення інноваційного,
конкурентоспроможного продукту, так і на його попит. До таких особливостей слід віднести господарський
менталітет. Саме цим пояснюється той факт, що в число світових економічних лідерів упевнено виходять
ті країни, де духовні цінності превалюють над матеріальним, населення характеризується широтою
поглядів, що сприяє відкритості до нововведень, їх створення та запровадження. Таким людям легше
відмовитись від старого і прийняти нове, особливо нові знання. Наукоємність продукції, як вагомий фактор
її конкурентоспроможності, продукції залежить перш за все від основного розробника-індивідуума, якого
характеризують професійний освітній рівень, загальна ерудиція, світогляд (космополітизм, поєднання
матеріалізму та ідеалізму), рівень володіння інформаційними технологіями. Тенденція індивідуалізації,
характерна для сучасної економіки, вимагає постійного росту кваліфікації працівників і тільки
господарський менталітет здатен забезпечити відповідну мотивацію для такого вдосконалення.
6. Вплив на процеси соціалізації носіїв господарського менталітету та формування соціальної
бази ринкової економіки. У сфері економіки соціалізацію працівника зазвичай розглядають у межах його
трудової адаптації, націленої на поступове пристосування працівника до нових професійних, соціальних і
організаційно-економічних умов праці. Під час трудової адаптації відбувається засвоєння працівником
цінностей і норм трудової поведінки, що дозволяє говорити про його соціалізацію в організації. Орієнтуючись
на дослідження В. Чернобай, які показали, що соціалізація значно впливає на формування менталітету
певного етносу, можна вважати, що і господарський менталітет працівника формується й розвивається в
процесі соціалізації, завдяки якому він стає членом даного трудового колективу. В свою чергу, його
господарський менталітет може впливати за певних умов на менталітет всього колективу виробничої
організації [10, с. 92]. Працівник не просто фізично приєднується до колективу організації, а вступає у
систему соціально-трудових відносин, властиву даному колективу. Згідно з дослідженнями вітчизняних і
російських вчених ці відносини представляють собою сукупність взаємозв'язків індивідів і соціальних груп у
процесах взаємодії й взаємозалежності, які обумовлені трудовою діяльністю. Саме в процесі взаємодії з
іншими членами колективу працівник отримує інформацію про норми і правила поведінки в організації, про
цінності, що поділяються як керівником колективу (організації), так і співробітниками. Так відбувається
соціалізація соціально-трудових відносин, що є процесом взаємодії членів трудового колективу,
обумовленим їх діяльністю, внаслідок чого і відбувається формування і зміна господарського менталітету
працівника. Людина приходить в організацію із сформованими в процесі життєдіяльності соціальними
характеристиками - ціннісними орієнтаціями господарської діяльності. Зазначені характеристики виступають
об'єктивними передумовами для формування і розвитку господарського менталітету в даній організації [11].
7. Вплив на рівень економічної свободи. Рівень економічної свободи можна оцінити кількома
способами, один з яких передбачає використання індексу економічної свободи, що розраховується
Фундацією «Спадщина» [12, с. 62]. Цей індекс – більше, ніж набір емпіричних даних. Він репрезентує
точний аналіз чинників, які мають найбільший вплив на економічну динаміку й загальний стан бізнессередовища в країні. Індекс включає 50 змінних, які поділено на категорії: торговельна політика,
фіскальна політика, втручання уряду, грошово-кредитна політика, іноземні інвестиції, банки і фінанси,
заробітна плата і ціни, права власності, населення, чорний ринок (корупція). Дослідження доводять,
що конвергенція між національною культурою, господарським менталітетом та економічною свободою
має позитивний вплив на бізнес-середовище в цілому і особливо на результати діяльності компанії. В
наш час підприємці намагаються діяти в крос-культурному середовищі, орієнтуючись на ефективність і
покладаючись на конкурентні переваги, незважаючи на особливості господарського менталітету, і
саме тому індекс економічної свободи доцільно застосовувати як індикатор межі категоричності
інтернаціоналізації бізнесу [13, с. 28]. Без економічної свободи багатонаціональні компанії не можуть
стати глобальними, тому що йдуть проти культурних бар’єрів країни.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, господарський менталітет виявляє свій вплив на
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соціально-економічні трансформації на мікро-, мезо- та макрорівнях, що проявляється у формуванні
мотивів та моделей поведінки працівників, визначає рівень їхньої економічної активності; дозволяє
сформувати різні підходи до управління, стилів керівництва, функціонування і розвитку організаційної
структури підприємства; на основі господарського менталітету відбуваються процеси соціалізації
економіки країни, він сприяє економічній інтеграції країни, формуванню її конкурентного потенціалу,
визначає рівень її економічної свободи. Вплив господарського менталітету на соціально-економічний
розвиток можливо коригувати за допомогою заходів реформування національної економіки, які мають
враховувати тривалий час для суттєвих трансформацій у структурі господарського менталітету,
відповідність основних національних ментальних рис умовам сучасного ринкового середовища та
загальному вектору національної економічної політики.
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Анотація
У статті розглянуто особливості формальних і неформальних інститутів та механізм їх
взаємодії, описано структуру інституційного середовища. Визначено місце та роль національного
господарського менталітету в інституційній структурі економіки. Досліджено рівні впливу
господарського менталітету на характер соціально-економічних трансформацій у суспільстві.
Ключові слова: інститут, інституційна структура, господарський менталітет, соціальноекономічні трансформації, ринкове середовище.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности формальных и неформальных институтов и механизм
их взаимодействия, описана структура институциональной среды. Определено место и роль
национального хозяйственного менталитета в институциональной структуре экономики.
Исследованы уровни воздействия хозяйственного менталитета на характер социальноэкономических трансформаций в обществе.
Ключевые слова: институт, институциональная структура, хозяйственный менталитет,
социально-экономические трансформации, рыночная среда.
Annotation
The article discusses the features of formal and informal institutions and mechanism of their
interaction, described the structure of the institutional environment. The place and role of national economic
mentality in the institutional structure of economic. Investigated the impact of the economic mentality on the
nature of socio-economic transformations in society.
Key words: institute, institutional structure, economic mentality, social and economic transformation,
the market environment.
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ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В
КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ
Постановка проблеми. Рівень розвитку економіки провідних країн світу та їх
конкурентоспроможність, як правило, визнається сукупністю мікро- та макроекономічних показників,
котрі характеризують як стан економіки в цілому, так і тенденції окремих регіонів країни та провідних її
галузей, до стійкого економічного розвитку. Трансформаційні перетворення останніх років негативно
позначилися не лише на показниках розвитку машинобудівної галузі, але й економіки України в
цілому, що і зумовлює значну актуальність проблеми визначення рівня потенціалу окремих
машинобудівних підприємств, як одного з головних характеристик стабільності їх функціонування та
здатності до подальшого розвитку, що сприяло б виявленню сучасних досягнень та потенційних
можливостей підприємства щодо підвищення ефективності використання елементів свого потенціалу,
та галузі в цілому. Виникає потреба в системному підході, котрий дозволяв би розглядати потенціал в
комплексі – як взаємопов’язану сукупність складових, котрі вносять свій вклад в кінцевий результат
функціонування підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки потенціалу на рівні підприємства,
методики та алгоритми її здійснення досліджені в працях таких економістів, як: О. Ф. Балацький,
О. В. Градов, В. В. Григор’єв, Є. В. Лапін, О. І. Олексюк, І. П. Отенко, І. М. Рєпіна, М. К. Старовойтов,
О. С. Федонін, П. А. Фомін та ін.
Однак низка проблем, пов’язаних із формуванням єдиного методичного підходу до оцінки
потенціалу машинобудівного підприємства, залишається невирішеною, що і зумовлює необхідність
подальших поглиблених досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є розробка науково обґрунтованого підходу до оцінки
потенціалу машинобудівного підприємства та створення механізму визначення його рівня з метою
підвищення ефективності системи управління сучасним підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідною умовою досягнення поставлених
підприємством цілей (посилення конкурентоспроможності продукції, зміцнення своїх позицій на ринку,
підвищення рівня фінансової стійкості та ін.) є наявність повної та достовірної інформації як про
поточні, так і потенційні можливості підприємства. Ці можливості в економічній науці прийнято
називати потенціалом, котрий при оцінці розглядається як єдиний виробничо-господарський комплекс,
до складу якого входять всі види майна, що функціонують та використовуються ним при здійсненні
підприємницької діяльності.
Своєчасна та достовірна інформація про потенційні можливості підприємства щодо
забезпечення стабільного та прибуткового функціонування може бути отримала виключно за рахунок
обґрунтованої та всеохоплюючої діагностики наявного рівня потенціалу підприємства. Таке
діагностування може здійснюватися за допомого різних методів, у більшості з яких пропонують оцінити
загальне середовище функціонування підприємства з урахуванням в ньому зовнішніх та внутрішніх
чинників. Даний метод застосовують щодо тих показників, які не мають або не можуть мати чисельної
оцінки, так, наприклад, політичні ризики, поведінка конкурентів тощо.
У своєму дослідженні оцінку потенціалу машинобудівного підприємства ми пропонуємо здійснювати
за допомогою аналізу базових коефіцієнтів, тобто основних показників діяльності підприємства у динаміці
та екстраполяції й прогнозу цієї динаміки на майбутнє. Традиційними показниками, які лежать в основі
діагностики потенціалу, є показники операційної діяльності, структури капіталу, ефективності використання
активів, ліквідності, прибутковості активів та власного капіталу та ін.
На підставі дослідження встановлено, що головними складовими елементами потенціалу, котрі
споживаються і відтворюються підприємством в тій чи іншій формі в процесі функціонування, є
виробничий, фінансовий, трудовий та інноваційний. Аналіз літературних джерел щодо підходів до
оцінки потенціалу підприємства за допомогою коефіцієнтного аналізу, свідчить про існування значної
кількості методик оцінки виключно окремих його складових. Так, Должанський І. З., Загорна Т. О.,
Удалих О. О. [3, c. 254] пропонують оцінювати виробничий потенціал підприємства за допомогою
коефіцієнтів фондо- та енерговіддачі, змінності машинного парку, робочої сили, продуктивності праці,
віддачі інформаційних ресурсів, ефективності технологій виробництва та ін.
C. Т. Дуда та Х. М. Герега [4, c. 135] вважають, що оцінювання потенціалу підприємства повинне
здійснюватись з урахуванням зовнішнього середовища, а саме з використанням SWOT-аналізу,
котрий передбачає аналіз поточної ситуації на промисловому підприємстві, характеристику
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конкурентних переваг промислового підприємства; прогноз майбутнього розвитку, розроблення
рекомендацій та формування розвитку для кожного напрямку господарської діяльності підприємства.
О. Ю. Масленніков разом з М. І. Фльорко [5, c. 242] при оцінці трудового потенціалу підприємства
виділяють 3 системи критеріальних показників ефективності потенціалу: систему, засновану на формах і
методах роботи з персоналом (плинність кадрів, рівень кваліфікації персоналу, рівень трудової
дисципліни, професійно-кваліфікаційна структура, співвідношення виробничого й адміністративноуправлінського персоналу, соціальна структура персоналу, рівномірність його завантаження, витрати на
одного працівника, витрати на управління, соціально-психологічний клімат у колективі, привабливість
праці); систему, засновану на кінцевих результатах діяльності підприємства (прибуток до оподаткування,
оподатковуваний, чистий прибуток, собівартість, рівень рентабельності, виручка від реалізації, обсяг
виробництва, якість продукції, термін окупності інвестицій, рентабельність інвестицій і ін.); систему,
засновану на результативності, якості та складності трудової діяльності, яка охоплює наступні показники продуктивність праці, темпи зростання продуктивності та заробітної плати, частка фонду оплати праці в
собівартості продукції, втрати робочого часу, відсоток браку, фондооснащеність праці, трудомісткість
продукції, коефіцієнти складності праці, чисельність персоналу.
Панчева Л. А. досліджує питання формування ефективної системи управління інноваційним
потенціалом промислового підприємства шляхом аналізу якісних та кількісних критеріїв оцінки
ефективності інноваційного потенціалу. Так, до кількісних вона відносить дні, втрачені через мітинги,
плинність кадрів, неявка на роботу, дохід в розрахунку на акцію, прибуток на капітал, чистий прибуток
та ін. До якісних – здатність залучити висококваліфікованих менеджерів, розширення обсягу послуг
клієнтам, поглиблення рівня поінформованості щодо ринку на якому функціонує підприємство,
зниження кількості небезпек [6, c. 12].
Ю. С. Шипуліна, досліджуючи критерії та методи визначення величини інноваційного потенціалу
підприємства, виділяє інтелектуальну складову (показники винахідницької (раціоналізаторської)
активності, інженерно-технічного і наукового забезпечення, освітнього рівня, плинності кадрів високої
кваліфікації, оновлення знань); науково-дослідну складову (частка витрат на НДДКР у загальному
обсязі товарної продукції; частка витрат на використання науково-технічних досягнень (впровадження
нових технологій і нової техніки) в обсязі товарної продукції; співвідношення витрат на НДДКР і витрат
на впровадження нової техніки і т.п.); інформаційну складову (коефіцієнти повноти інформації,
точності інформації, суперечливості інформації); інтерфейсну складову (розширення адаптаційних
можливостей підприємства, збільшення конкурентного потенціалу, розширення ринку, зростання
прибутку, підвищення економічної безпеки, підвищення іміджу) [10, c. 62].
Основний зміст поняття «потенціал підприємства» полягає в інтегральному відображенні (оцінці)
поточних і майбутніх його можливостей трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних
йому підприємницьких можливостей в економічні блага, максимально задовольняючи в такий спосіб
корпоративні та суспільні інтереси. Потенціал відображає минуле, тобто сукупність характеристик,
нагромаджених системою в процесі її становлення і таких, що зумовлюють можливість до її
функціонування та розвитку.
Діагностування потенціалу шляхом застосування інтегральної моделі має на меті створення та
дослідження динаміки інтегрального показника, побудованого на чітко обумовленому механізмі
математичних залежностей між обраними групами показників. У наукових працях з проблем
формування і реалізації потенціалу підприємств зазвичай недостатньо розроблено питання
вимірювання величини і рівня ефективності його використання. У більшості моделей розглядають такі
показники, як платоспроможність, ліквідність, рентабельність активів, продажів, власного капіталу,
оберненість позичкового капіталу. У моделях факторних оцінок Альтмана, Фулмера, Спрінгейта,
Дюпона та в інших розглядаються можливості підприємства щодо генерації коштів у достатній
кількості, тобто діагностика потенціалу підприємства проводиться шляхом прогнозування його
генераційної можливості. При чому, під «достатнім» розуміється такий обсяг коштів, який
відповідатиме обраній стратегії підприємства.
При обчисленні інтегрального показника окремих складових потенціалу підприємства вітчизняні
та зарубіжні вчені, як правило, застосовують коефіцієнт вагомості. Однак, на нашу думку, такий метод
розрахунку передбачає наявність певного суб’єктивізму, оскільки ступінь вагомості того чи іншого
показника дослідник обирає на власний розсуд. Саме тому, інтегральний показник окремого елементу
потенціалу підприємства пропонуємо розраховувати за алгоритмом, за якого всі складові елементи
сукупного потенціалу підприємства мають однакове значення:

Іi =
де Рі – величина і-го показника;
n – кількість показників

n

∑ Pi ×

i=1
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Потенціал підприємства – динамічна категорія, оцінка якої повинна будуватися ґрунтуючись на
ретроспективному підході, тобто прогнозуванні потенційних можливостей підприємства до розвитку на
основі даних за ряд років. Як правило, в процесі такої оцінки використовується велика кількість
різнорідних показників, для яких бажаним є різний результат. Так, наприклад, при оцінці трудового
потенціалу підприємства для показника продуктивності праці позитивним є приріст значень, в той час
як для показника ступеня плинності кадрів - його зменшення. Тому, на нашу думку, при визначення
інтегрального показника окремого елементу потенціалу машинобудівного підприємства необхідно
застосовувати підхід котрий би враховував дані умови. Так розрахунок величини Рі необхідно
здійснювати за однією з двох формул в залежності від того що для нас є бажанішим – приріст чи
зменшення і-го показника:

I
Рi = i ,
I max
I
Рi = min ,
Ii

(2)

(3)
де Іmax та Imin – відповідно, найбільше та найменше значення і-го показника з усіх порівнюваних
його значень для різних періодів часу [10, c. 60].
Інтегральну оцінку сукупного потенціалу підприємства пропонуємо здійснювати за формулою :
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n
n

П
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де I - інтегральний показник потенціалу підприємства;
п – кількість показників;
j=1, 3 - порядковий номер показника;
і= 1, n - порядковий номер показника;
Іі - значення інтегрального показника і-го елементу потенціалу підприємства.
Чим ближче значення І до 1, тим вищий рівень потенціалу підприємства. В залежності від
значення показника можна виділити 6 рівнів потенціалу підприємства. Їх характеристика та значення
наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Рівні потенціалу підприємства
Рівень
Дуже
високий
Високий

Достатній

Середній
Нижче
середнього
Низький

Характеристика
Успішна діяльність з реальними можливостями подальшого розвитку потенціалу.
Необхідно лише утримувати досягнутий стан. Підприємство спроможне досягти
визначених цілей у необхідні терміни.
Достатньо успішна діяльність. Однак, не всі можливості розвитку потенціалу задіяні.
Стабільна і динамічна діяльність забезпечить можливість досягнення максимального
ефекту.
Підприємство виходить з кризового стану.
При забезпеченні позитивних тенденцій зміни фінансово-господарського стану в
майбутньому стане реальною можливість покращення управління фінансовим
потенціалом.
Задовільний фінансовий стан, на який однаково негативно впливає нестабільний
стан розвитку фінансового потенціалу. Усунення причин, які зумовлюють
нестабільність розвитку, сприятиме збереженню досягнутого підприємством рівня.
Нестабільний фінансовий стан. Підприємство балансує між небезпекою опинитись в
погіршеному фінансовому становищі з низьким рівнем потенціалу.
Підприємство знаходиться в кризовому стані. Для покращення ситуації необхідна
комплексна система фінансово-господарського оздоровлення. Потрібно досягти
приросту результатів фінансової і господарської діяльності.

Інтервал
значення
рівня
0,9≤I≤1,0

0,8≤I<0,9

0,6≤I<0,8

0,4≤I<0,6

0,2≤I<0,4

0≤I<0,2

Потенціал підприємства визначається не тільки і не стільки наявними можливостями, але ще й
навичками різних категорій персоналу до його використання з метою виробництва товарів, надання
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послуг (виконання робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення ефективного
функціонування та стійкого розвитку виробничо-комерційної системи.
Структурні перетворення в світі змінюють традиційну роль науки, знань, інновацій, що
створюють нематеріальні активи підприємства в новому економічному просторі, оскільки на
сьогоднішній день дедалі більше зусиль витрачається на генерацію нових ідей, пошук та обробку
інформації. Зростають нематеріальні активи промислового підприємства котрі інтегрують в собі ідеї,
кваліфікаційні характеристики персоналу, нові інформаційні технології, стратегії технологічного
розвитку, інтелектуальні активи, тощо [7, c. 85].
Важливу роль в ефективному функціонуванні машинобудівного підприємства починає відіграє
його трудовий потенціал, який в значній мірі впливає не лише на кінцеві показники його діяльності та
досягнення конкурентних переваг, а й на можливість забезпечувати стійкий та конкурентоспроможний
розвиток у довгостроковій перспективі. Так, О. С. Віханський зазначає: «основою будь-якої організації і
її головним багатством є люди… людина стає не тільки ключовим і найціннішим «ресурсом»
організації, але і найкоштовнішим. Якість трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні
можливості фірми і є однією з найважливіших сфер створення конкурентних переваг» [1, c. 24].
У ринкових умовах функціонування трудовий потенціал підприємств визнають одним із головних
ресурсів економіки, від ефективного використання якого на мікрорівні залежить ефективність
застосування активів підприємства, на макрорівні – економічний розвиток держави.
Актуальність вивчення проблеми управління трудовим потенціалом зумовлена об'єктивними і
суб'єктивними причинами, пов'язаними з тим, що в сучасних умовах роль людини у виробництві
істотно змінюється що, в свою чергу, зумовлено наступними чинниками: зміни у змісті праці, які
обумовлюються впровадженням інновацій, підвищення значущості самоконтролю та самодисципліни,
зростання освітнього та культурного рівня працівника, зміна пріоритетів у системі цінностей
персоналу. Людина є не тільки найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, але
й головним його стратегічним ресурсом. Вкладення в людські ресурси стають довготерміновим
фактором конкурентоспроможності підприємства.
Основним чинником розвитку трудового потенціалу особистості є підвищення її освітнього рівня,
постійне оновлення знань. Кожній людині, незалежно від посади, яку вона займає, має бути надана
можливість для подальшої освіти та кар’єрного зростання. Слід враховувати, що сучасне виробництво
стає наукоємним, і конкурентоспроможність економіки може бути забезпечена переважно за наявності
вищої освіти в 50-60% працездатного населення [8, c. 125].
Виробничий потенціал підприємства характеризує його можливості щодо виготовлення
продукції, виходячи з наявних у розпорядженні всіх необхідних складових для забезпечення
виробничого процесу – основних фондів, трудових, сировинно-матеріальних та інформаційних
ресурсів і технології, а також умов, що визначають можливість впровадження організаційно-технічних і
технологічних інновацій. Виробничий потенціал промислових підприємств безпосередньо пов'язаний із
темпами соціально-економічного розвитку країни. Підвищення ефективності використання даного
потенціалу сприяє зростанню продуктивності промислового виробництва, а, отже, – нарощенню його
обсягів і, відповідно, – нагромадженню інвестиційних ресурсів для забезпечення розширеного
відтворення, тобто динамічного розвитку економічної системи загалом.
Фінансовий потенціал є результатом взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин
підприємств та залежить від результатів їхньої виробничої, збутової, постачальницької, інвестиційної,
фінансової та інших видів діяльності. Позитивний фінансовий потенціал свідчить про фінансову
результативність підприємств, достатній рівень рентабельності, ефективне використання фінансових
ресурсів, дотримання платіжної дисципліни, можливість доступу до зовнішніх джерел фінансування,
здійснення ефективної інвестиційної політики, досягнення раціонального співвідношення власних і
залучених коштів, існування перспектив нарощення фінансових резервів. Негативний фінансовий
потенціал свідчить про існування «вузьких місць» у фінансовій сфері, збитковість,
неплатоспроможність, кризовий стан, загрозу банкрутства.
Можливості будь-якого підприємства здебільшого залежать від наявності ресурсів і резервів
(економічних, соціальних), не залучених у виробництво. Тому потенціал підприємства
характеризується також і певним обсягом ресурсів, як залучених у виробництво, так і ні, але
підготовлених для використання.
В умовах стрімкого постіндустріального розвитку, коли більшість проблем вирішують на основі
швидкої розробки та впровадження у виробництво нових технологічних і організаційних ідей, нової
техніки, питання розвитку інноваційної діяльності є надзвичайно актуальними. Проблема підвищення
ефективності виробництва стоїть перед кожною підприємницькою структурою, оскільки переважна їх
більшість утворена в процесі приватизації на базі колишніх державних підприємств. Слід зазначити,
що майже всі підприємства працюють на застарілому обладнанні, а технології, котрі використовують у
базових галузях, залишились на рівні досягнень науково-технічного прогресу 50 – 60-х років.
Інноваційний потенціал машинобудівного підприємства розглядається як його спроможність
впроваджувати досягнення науки і техніки в конкретні товари, що можуть задовольнити запити
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споживачів. Діагностика інноваційного потенціалу підприємства дозволяє оцінити його достатність чи
недостатність для інноваційного розвитку.
Науковцями розроблено велику кількість підходів до оцінки інноваційного потенціалу, однак в
основному вони розглядають його як сукупність власне інноваційного і виробничо-збутового
потенціалів, що не дозволяє виділити і належно оцінити саме інноваційну компоненту.
Висновки з проведеного дослідження. Оцінка потенціалу підприємства – комплексне,
багатогранне як з теоретичної точки зору, бо стосується вимірювання такої багатоаспектної категорії
як «потенціал», так і з практичної, тому що передбачає здійснення відповідних процесів за різними
цілями та напрямками поняття. Саме своєчасна та повна оцінка потенціалу забезпечить збалансоване
та ефективне управління ним та сприятиме підвищенню фінансової стабільності підприємства,
ефективно впливатиме на результати його господарської діяльності та досягнення тактичних та
стратегічних цілей. Критичний аналіз літературних джерел дозволив виявити та згрупувати окремі
показники оцінки ефективності формування і використання потенціалу підприємства та розробити
шкалу визначення його рівня.
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Анотація
У статті розглянуто та узагальнено сучасні наукові підходи до проведення комплексної оцінки
потенціалу підприємства. Досліджено основні складові потенціалу підприємства. Запропоновано підхід
до визначення рівня потенціалу з метою забезпечення його стійкого розвитку.
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Аннотация
В статье рассмотрены и обобщены современные научные подходы к проведению
комплексной оценки потенциала предприятия. Исследовано основные составляющие потенциала
предприятия. Предложен подход к определению уровня потенциала с целью обеспечения его
устойчивого развития.
Ключевые слова: потенциал, стратегическое управление, устойчивое развитие,
интегрированная оценка, транзитивная экономика, диагностика потенциала.
Annotation
In article modern scientific approaches to carrying out a complex assessment of potential of the
enterprise are considered and generalized. It is investigated its main components, the approach to definition
of level of potential for the purpose of providing its sustainable development is offered.
Key words: potential, strategic management, steady development, integrated estimation, transitive
economy, diagnostics of potential.
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УДОСКОНАЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ МЕХАНІЗМІВ СИСТЕМИ
ПІДТРИМКИ І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Сільське господарство є однією з найуразливіших галузей
національної економіки і тому вимагає постійної підтримки з боку держави. Необхідність підтримки
аграрного сектору в ринковій економіці доведена досвідом західних країн, в яких склалися різноманітні
багатоканальні системи державної підтримки сільськогосподарської галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості державної підтримки сільського
господарства у своїх працях розглядають такі вчені, як: В. Андрійчук, І. Білоус, О. Бородіна,
С. Дем’яненко, Т. Єфименко, Д. Карич, Ю. Коваленко, П. Лайко, Т. Остапко та інші.
Однак, зважаючи на актуальність, глибшого дослідження потребують фінансово-кредитний
механізм, інфраструктура обслуговування аграрних підприємницьких структур, механізм
оподаткування, механізм правового та регуляторного забезпечення діяльності, а також сукупність
інструментів, напрямків та інститутів пов’язаних з ними.
Постановка завдання. Мета статті полягає у висвітленні основних напрямків формування
механізмів стимулювання розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Раніше у наукових працях нами вже були
визначені напрямки удосконалення механізмів системи підтримки і стимулювання розвитку аграрного
підприємництва, на які, в першу чергу, необхідно звернути увагу, а також сконцентрувати всі зусилля
для їх практичної реалізації. Більш поглиблено розглянемо найважливіші напрямки, що належать до
комплексу заходів з удосконалення визначених механізмів.
На нашу думку, найбільшої уваги заслуговує механізм фінансово-кредитного забезпечення
діяльності аграрних формувань [1]. Перехід економіки України до ринкових відносин супроводжується
структурними змінами у вітчизняному агропромисловому комплексі. Наявна організація
сільськогосподарського виробництва не сприяє розбудові адекватної новим умовам системи
фінансування його розвитку, оскільки агроформування усіх форм власності протягом тривалого часу
працюють в умовах гострої нестачі фінансових ресурсів. Крім того, більшість господарств уже
вичерпали можливості самофінансування, а відтак не можуть забезпечити власними коштами
організацію конкурентоспроможного виробництва. За цих умов першочергового значення набуває
залучення фінансових ресурсів на кредитній основі.
Саме від доступності кредитних ресурсів для сільськогосподарських товаровиробників значною
мірою залежить можливість нарощування обсягів виробництва, розвиток підприємницької ініціативи та
підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Тому, на нашу думку, найбільшої уваги
заслуговує механізм фінансово-кредитного забезпечення діяльності аграрних формувань, від
ефективності якого залежить успішне функціонування і подальший розвиток ринкової економіки в
Україні.
Під фінансово-кредитним механізмом розуміють сукупність різних фінансових важелів і
стимулів, за допомогою яких підприємства і організації агропромислового комплексу беруть участь в
загальнонаціональному процесі відтворення.
Фінансово-кредитний механізм розвитку підприємництва в аграрній сфері виробництва – це
процес впливу на відтворювальні параметри галузі за рахунок орієнтації суб’єктів господарювання на
досягнення спільних результатів.
Належне кредитне забезпечення є визначальним чинником ефективного функціонування
суб’єктів підприємницької діяльності на ринку товарів і послуг. Це засвідчує провідну роль банківського
кредиту у формуванні ресурсів підприємств, крім того, більшою мірою сільськогосподарських з огляду
на обмежені можливості залучення коштів з інших джерел.
Під кредитним забезпеченням підприємницької діяльності, з нашої точки зору, слід розуміти
покриття виробничих витрат суб’єктів господарювання за рахунок кредитних ресурсів, що
акумулюються банківськими установами і спрямовуються на поповнення основного й обігового
капіталів. Власне, на сьогодні банківські кредити є найважливішим джерелом фінансування
виробничої діяльності суб’єктів господарювання в аграрній сфері.
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Велика перспектива розвитку кредитування належить нетрадиційним формам, серед яких
розрізняють: лізинг, факторинг, форфейтинг та система складських документів.
Однією з найперспективніших форм фінансування інвестицій, здатною суттєво пожвавити
процес технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні, є фінансовий лізинг [2, с. 67]. У
країнах із розвиненою ринковою економікою лізингові операції для багатьох суб’єктів господарювання
переважали при технічному переозброєнні матеріально-технічної бази виробництва. Так, у загальній
сумі капітальних вкладень у машини та устаткування на лізинг припадає: в Австралії – 33%; у США –
25-30%; у Великобританії та Франції – 13-17%.
Фінансовий лізинг – це господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає
згідно з договором фінансового лізингу передачу лізингоотримувачу майна, придбаного або
виготовленого лізингодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних із правом користування та
володіння предметом лізингу.
Розрізняють також операційний лізинг, або сервісний лізинг – це передання майна в оренду
згідно з угодою, термін якої коротший амортизаційного періоду майна.
Одним з найпоширеніших нетрадиційних методів кредитування комерційними банками є
факторинг [3]. На сьогодні він є основною формою рефінансування дебіторської заборгованості.
Факторинг – це купівля банком чи спеціалізованою факторинговою компанією грошових вимог
постачальника до покупця та їх інкасація за визначену винагороду. Суть факторингу полягає в тому,
що факторингова компанія купує у своїх клієнтів їх платіжні вимоги до покупців на умовах негайної
оплати 80-90% вартості відфактурованих поставок та сплати решти суми за вирахуванням комісійних
та процентів за кредит у суворо визначені терміни незалежно від надходження виручки від покупців.
Зрозуміло, що потім платіж від покупця зараховується на рахунок факторингової компанії.
Форфейтинг – кредитування постачальника (як правило, експортера) шляхом купівлі векселів чи
інших боргових зобов’язань. Це форма трансформації комерційного кредиту в банківський, або форма
рефінансування середньо- та довготермінових кредитів.
На відміну від традиційного обліку векселів, форфейтування застосовується, як правило, при
поставках обладнання на великі суми з тривалою розстрочкою платежу – від 6 місяців до 5-7 років
(порівняно з традиційними – 90 чи 180 днями, проте кожен форфейтер встановлює свої тимчасові
межі, виходячи переважно з ринкових умов для певної угоди) та містить гарантію чи аваль
першокласного банку, потрібні для переобліку векселів.
В практиці країн з розвиненою економікою, одним з головних системоутворюючих факторів
товарного ринку сільськогосподарської продукції та сировини є функціонування відповідних систем
складських документів.
Обіг системи складських документів створює умови для ефективної взаємодії банківської,
страхової, виробничої та торговельної систем на зерновому ринку, а також забезпечує швидкий
доступ безпосереднього виробника продукції до кредитних ресурсів, і що найважливіше, суттєво
спрощує та забезпечує прозорі умови зовнішньоекономічних операцій.
Одним з інструментів кредитування та засобом здешевлення залучених фінансових ресурсів є
вексель. Вексель – це борговий цінний папір, який використовується юридичними та фізичними
особами у розрахунках за угодами на умовах відстрочення платежу.
Векселем можна оформити існуючу між суб’єктами господарювання заборгованість. Він також
може виступати об’єктом купівлі-продажу як цінний папір.
Досить ефективними засобами фінансового забезпечення агроформувань є біржеві строкові
інструменти, найбільш поширеними серед яких є форварди, ф’ючерси та опціони [4].
Ф’ючерс – це договір про фіксацію умов придбання, чи продажу стандартної кількості
визначеного товару в обумовлений строк в майбутньому, за ціною, встановленою сьогодні.
Опціон – це контракт, який дає право, але не зобов’язує придбати або продати товар за певною
ціною в обумовлений строк або раніше.
Найпоширенішим серед строкових інструментів є форвардний контракт. Це угода, за якою одна
із сторін повинна у встановлений майбутній день відвантажити, а інша - оплатити визначену кількість
товару або фінансового активу за раніше обумовленою ціною.
При вирішенні питання щодо забезпечення аграрних підприємств кредитними ресурсами,
можливе використання нематеріальних активів та практики франчайзингу в операціях кредитування
сільськогосподарських товаровиробників [5].
В Україні існує уявлення про те, що кредитувати можна не тільки під заставу матеріальних
активів, але й нематеріальних цінностей, проте українські банки не поспішають виходити на ринок з
даною послугою. Основною проблемою у використанні нематеріального активу як застави, в першу
чергу, виступає нездатність окремих банків правильно оцінювати вартість та еластичність вартості
подібного активу. Одним з важливих джерел невизначеності в оцінці заставної вартості торгової марки
є вітчизняна судова система, що поки немає достатнього досвіду і відпрацьованих підходів до оцінки
подібних активів у разі потреби реалізації останніх. Стримує розвиток такого процесу чинне
законодавство. Так, наприклад, пункт 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для

95

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2012[14]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

товарів і послуг» не допускає передачу прав власності на знак, якщо це може стати причиною
введення в оману споживача щодо товару і послуги або особи, яка виготовляє товар, чи надає
послугу [6].
Франчайзинг – це широко розповсюджений у світі спосіб реалізації товарів франчайзі
(франшизоотримувачем, користувачем виключних прав) з використанням торгової марки і торгової
технології, власником яких є франчайзер (франшизодавець, правовласник), котрий передає
франчайзі ліцензію (франшизу) на заняття визначеним бізнесом.
Довгострокові фінансові ресурси є необхідною умовою інтенсивного розвитку сільського
господарства на інвестиційно-інноваційній основі. Основним видом таких ресурсів є кредити,
залучення яких залежить від наявності забезпечення своєчасного їх повернення повною мірою. Як
засвідчує світовий досвід, одним із найважливіших інструментів забезпечення виконання кредитних
зобов’язань є застава нерухомого майна (іпотека). Тому розвиток іпотечного кредитування – це один із
найзахищеніших засобів вкладання коштів, який має особливе значення для фінансового
забезпечення агропромислового комплексу [7, с. 52-53]. За рахунок іпотечних кредитів здійснюються
інвестиційні вкладення в реальний сектор економіки, тому іпотека є одним з важливих інструментів
створення національної інвестиційної системи. Завдяки своїй здатності відвертати гроші зі сфери
споживання до сфери інвестицій, іпотечне кредитування виконує антиінфляційну функцію. Крім того,
механізм іпотечного кредитування зумовлює мультиплікаційний ефект розвитку суміжних галузей
економіки.
Центром зосередження фінансово-кредитних ресурсів галузі і координатором кредитнофінансових потоків повинен стати Державний селянський іпотечний банк. Основною метою його
створення є розширення можливостей учасників ринку капіталів та залучення фінансових ресурсів (у
тому числі, на міжнародних ринках капіталу) для їх рефінансування. Такий банк розглядається як
ключовий елемент становлення системи іпотечного кредитування.
Об’єктивна потреба залучення великого обсягу кредитних ресурсів в аграрну галузь зумовлює
активізацію використання таких форм кредитування, як синдиковані позики [8, с. 11].
Синдикований кредит – це кредит, що надається позичальникові двома або більшою кількістю
банків, об’єднаних у тимчасовий банківський синдикат для фінансування капіталомістких проектів у
довгостроковій перспективі, шляхом акумулювання банківських фінансових ресурсів і диверсифікації
кредитних ризиків.
Однією з дієвих форм кредитної підтримки національного сільськогосподарського
товаровиробника є залучення середньо- і довгострокових фінансових ресурсів у межах міжнародних
договорів для забезпечення придбання українськими підприємствами необхідних ресурсів
економічного розвитку на зовнішньому ринку [9, с. 51].
Як економічна категорія, міжнародний кредит виражає відносини між кредиторами і
позичальниками різних країн світу щодо надання, використання і погашення кредиту.
Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у світі відбувається переважно за рахунок
венчурного підприємництва [10, с. 23-24]. Венчурне підприємництво – це така діяльність в інноваційній
сфері, яка спрямовується на реалізацію ризикових проектів (створення і впровадження у виробництво
нових технологій, товарів, послуг) і просування їх на ринок для отримання прибутку як винагороди за
ризик. Основою венчурного підприємництва є венчурне інвестування – важлива форма фінансування
інноваційних проектів, що не лише стимулює інноваційні процеси на окремо взятому підприємстві, а й
позитивно впливає на ринок інновацій загалом: сприяє підвищенню рівня конкуренції, стимулює до
зростання професіоналізму персоналу й підвищення наукового та виробничо-технічного рівня.
Державна політика щодо залучення іноземних інвестицій в умовах економічних реформ
спрямована на формування сприятливого інвестиційного клімату, удосконалення національного
законодавства та його гармонізацію з міжнародним, створення необхідних передумов для активного
пошуку та залучення зарубіжних інвестицій на модернізацію власного виробництва, підвищення рівня
його конкурентоспроможності на світовому ринку [11, с. 106-109].
Як свідчить досвід, привабливість інвестиційного середовища забезпечується через державні
гарантії захисту іноземних інвестицій: гарантії від зміни законодавства, від примусових вилучень,
переказу і використання прибутку на випадок припинення інвестиційної діяльності, компенсації та
відшкодування збитків, скасування обмежень на вивезення прибутку та розмір інвестицій. Це
регуляторні фактори, на які може і повинна впливати держава.
Закріплення іноземного інвестора на вітчизняному підприємстві забезпечує ряд переваг,
зокрема: знижується підприємницький ризик, а входження інвестора на підприємство, іноді стає
основним мотивом його проникнення в державу.
В силу об’єктивних причин існує потреба залучення кредитних ресурсів за нетрадиційними
схемами кредитування [12, с. 144]. На даному етапі розвитку варто особливу увагу звернути на
іноземне інвестиційне кредитування.
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Інвестиційне кредитування та проектне фінансування мають на меті модернізацію існуючого
виробничо-майнового комплексу з метою збільшення його економічної ефективності або створення
нового виробництва, яке приносить суттєво більший дохід.
Практика показує, що для підприємств, які спроможні самостійно у декілька разів збільшити
випуск конкурентоспроможної продукції, залучення іноземних інвестиційних кредитів під власний
розвиток значно вигідніше, ніж залучення зовнішніх прямих інвестицій, а з ними і стороннього
інвестора зі всіма наслідками, що витікають.
Нами узагальнено поширений в країнах ЄС досвід створення і функціонування
сільськогосподарських гарантійних фондів, вивчення його має для України як наукове, так і практичне
значення [13, с. 10].
Сільськогосподарський гарантійний Фонд представляє собою фінансовий інструмент, який
призначений зменшити та розподілити банківський ризик.
Фонд застосовує в роботі з комерційним банком технології страхування: банк платить
«комісійні» фонду (що відповідає страховій премії), який, в свою чергу, повертає частину
гарантованого кредиту в разі банкрутства одержувача позики (що відповідає компенсації
неповерненого кредиту). Такий прийом роботи є юридично досить близьким до техніки застави чи
банківської гарантії. Однак, при цьому фонд, заміщаючи банк, не переслідує одержувача позики, який
збанкрутував.
Розподіл банківського ризику засновується на принципі, який полягає у тому, що всі одержувачі
гарантованих кредитів не можуть одночасно збанкрутувати. Це дозволяє застосувати «ефект
важеля», оскільки капітал, яким розпоряджається фонд, може гарантувати набагато більший розмір
банківських кредитів.
Особливо важливе значення у ліквідації кризової ситуації, що склалась в аграрному секторі в
частині кредитного забезпечення, має механізм здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації
процентних ставок за рахунок бюджетних коштів [14, с. 21]. Використання механізму здешевлення
кредитів шляхом часткової компенсації процентних ставок, явище тимчасове і є актуальним до тих пір,
поки рівень рентабельності буде меншим за величину кредитних ставок. При досягненні ситуації, коли
всі сільськогосподарські підприємства стануть прибутковими, а рівень їх рентабельності
перевищуватиме рівень реальних кредитних ставок, пільгове кредитування втратить економічний
сенс, але не повністю, оскільки завжди буде частина таких підприємств, рівень рентабельності яких
буде нижчим за вартість кредитів. Саме для таких господарств і мають передбачатися в бюджеті
кошти на здешевлення кредитів.
Основною формою фінансування відновлення техніки, поки що є амортизаційні відрахування
[14, с. 24]. Але реально нарахована амортизація забезпечує відтворення основних засобів на рівні
10%. Застосування прискорених методів амортизації, при нарахуванні її від залишкової вартості в
умовах надзвичайно високого рівня зносу основних засобів, призводить, з одного боку, до значного
зменшення нарахованої амортизації, з іншого – до штучного збільшення прибутків. На нашу думку,
враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва і його сучасний фінансовий стан, доцільно
запровадити нормативний метод нарахування амортизації в розрахунку на 1 га посівної площі
відповідної культури. Такі нормативи амортизаційних відрахувань можуть бути визначені за
технологічними картами, які відображають прогресивні технології вирощування сільськогосподарських
культур, повний набір технічних засобів, необхідних для технологічної обробки певної культури, їх
реальну ринкову вартість, прогресивні норми амортизації, нормативне навантаження
сільськогосподарської техніки. Запровадження нормативної амортизації дозволило б, з одного боку,
повернути амортизації функцію формування фінансових ресурсів для простого відтворення основних
засобів, з іншого, – поставило б сільськогосподарські підприємства з різною забезпеченістю технікою,
основними засобами та ступенем їх зносу в однакові умови.
Перспективним напрямком формування ринку кредитних ресурсів села є сільськогосподарська
кредитна кооперація [15, с. 102-105]. Кооперація у фінансово-кредитній сфері охоплює колективні
форми організації нагромадження та розподілу грошових ресурсів. Вона включає не тільки
кооперативні кредитні установи, але й різноманітні форми зв’язків цих установ та їхніх об’єднань:
синдикати, консорціуми, спільні компанії, угоди установ про спільну діяльність. Головною особливістю
кооперативних процесів у фінансово-кредитній системі є розширення сфери кредитної діяльності на
базі різних форм власності.
Сільськогосподарський кредитний кооператив – це добровільне об’єднання фізичних і (або)
юридичних осіб, створене з метою задоволення їхніх фінансових потреб.
Система кредитного кооперування у процесі реформування української економіки поки що
починає формуватись. Україна пішла шляхом створення одного з найпоширеніших видів кредитних
кооперативів – кредитних спілок, що частково сприятимуть вирішенню проблем кредитування
сільської місцевості.
Закон України від 20.12.2001 року № 2908-III «Про кредитні спілки», який визначає організаційні,
правові, економічні засади створення та діяльності, а також права та обов’язки членів кредитних
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спілок та їх об’єднань. Згідно з цим законом кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована
фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної
спілки [16].
На нашу думку, кредитна спілка – це демократичне об’єднання за певними ознаками,
фінансових ресурсів, що характеризуються нестачею і недоступністю та інтелектуальних ресурсів
людей, що не використовуються, на кооперативних засадах з метою задоволення потреб і зростання
доступності перших та втілення в практичну діяльність других.
У вирішенні організаційно-фінансових проблем пов’язаних із кредитуванням виробництва,
велику роль відіграє участь господарств у створенні та діяльності інтеграційних об’єднань, таких як:
спільне підприємство, холдингова компанія, концерн, агроконсорціум, агропромислова асоціація,
агропромислово-фінансова група та кластер [17].
В умовах економічної кризи, в якій перебуває сільське господарство України, на нашу думку,
доцільним є створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які насамперед покликані
підтримувати виробників продукції, беручи на себе зобов’язання з надання комплексу послуг,
пов’язаних з виробництвом, переробкою та збутом продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва
і рибництва, надають послуги відповідно до статуту іншим особам, але в обсягах, що не перевищують
20 % загального обороту кооперативу, відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію», в тому числі фінансово-кредитного забезпечення за прийнятними кредитними ставками
тощо (сільськогосподарський кредитний кооператив, про який ми вже згадували) [18].
Ризик є об’єктивним елементом підприємницької діяльності. Але в сільському господарстві він є
значно більшим в силу ознак, характерних тільки для цього виду господарювання, про які ми вже
неодноразово згадували. Стає зрозумілим, що система мінімізації агроризиків, як комплекс
ефективних методів та інструментів держави та приватного сектору, є необхідною складовою
частиною ринкової інфраструктури та одним з базових елементів сталого розвитку аграрної галузі.
На сучасному етапі важливе значення для сільського господарства України має розвиток
страхування сільськогосподарських ризиків, що впливають на діяльність підприємств аграрної сфери
[19]. Інтерес до страхування викликаний перш за все тим, що в умовах обмеженості оборотних коштів
на підприємствах і у підприємців ведеться пошук шляхів розширення можливостей для вирішення
фінансових проблем.
Головною метою страхування в аграрному секторі економіки є стабілізація виробництва шляхом
відшкодування втрат, внаслідок несприятливих подій, настання яких не можна передбачити у часі та
просторі.
Страхування сільськогосподарських ризиків в Україні займає малопомітне місце у загальній
системі страхування, оскільки є нерозвинутим. Цей сегмент є далеко не найцікавішим для українських
страховиків. Це пов’язано не лише зі складністю методології та розробки страхових продуктів, але й
більшою мірою зі збитковістю цього виду страхування, непередбачуваністю ризиків.
Страхові компанії традиційно розглядають агрострахування лише як страхування врожаю чи
тварин. Страхування будь-яких інших активів агроформувань, таких як зерно на складі чи виробничі
приміщення вважається майновим страхуванням, а страхування сільськогосподарської техніки
відноситься до страхування транспортних засобів у складі майнового страхування.
Не менш важливою є проблема відсутності інституту-координатора взаємодії учасників ринку
аграрного страхування та держави. Тому ми пропонуємо створити Державне агентство з аграрного
страхування з паритетною участю держави, представників страхового ринку та сільськогосподарських
виробників, що в своїй діяльності буде враховувати інтереси всіх сторін та ініціюватиме їх до більш
ефективної співпраці, а також виконуватиме роль державного інституційного механізму.
Для забезпечення тристоронньої співпраці та можливості страхування системних ризиків, не
менш гостро стоїть проблема консолідації учасників страхового ринку та формування Пулу
страховиків.
Крім того, держава та страховики не зможуть об’єктивно скоординувати свою діяльність без
залучення власне сільськогосподарських виробників, які через свої об’єднання будуть брати участь у
переговорах щодо розробки нових страхових продуктів, вдосконаленні методології оцінки
катастрофічних ризиків, виробленні стратегії їх градації та диференціації.
Слабкою ланкою в комплексі механізмів стимулювання агробізнесу є механізм оподаткування
[20]. Характерною особливістю оподаткування агроформувань є розвинена фіскальна сторона
податкової політики, вона найбільш чітко підтримується законодавчою базою. Чинному податковому
законодавству
щодо
оподаткування
сільськогосподарських
товаровиробників,
притаманні
недосконалість, суперечливість окремих податкових законів, що стримує процеси нагромадження та
інвестування. Це перешкоджає адекватній реакції вітчизняних виробників на зростання споживчого
попиту, веде до уповільнення зростання ринку продукції інвестиційного та виробничого призначення,
втрачається фінансова база інноваційної діяльності. Таким чином, нинішня податкова політика
закладає ризики для розвитку аграрної економіки у довгостроковій перспективі.
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Загалом, зміни, які необхідно провести у вже реформованій податковій системі, що стосується
механізму оподаткування агропромислового комплексу, слід звести до наступного:
− зберегти на певний термін фіксований сільськогосподарський податок, замінивши його у
середньостроковій перспективі податком на землю;
− поступово знизити ставки податків за умови оптимізації податкової бази та зменшення
державних видатків;
− розширити базу оподаткування для соціальних фондів;
− зберегти базу оподаткування підприємств;
− змінити систему спрощеного оподаткування з метою її кращої спрямованості на дійсно малий
та середній бізнес, зменшити поріг для фізичних осіб, раціоналізувати критерії відповідності та
встановити прогресивну шкалу;
− перейти від системи розрахунків між сільськогосподарськими товаровиробниками та
переробними підприємствами через механізм виплати дотацій за рахунок ПДВ на молоко та худобу (в
живій вазі) на договірні відносини (замінивши механізм дотацій на молоко та м'ясо за рахунок ПДВ на
підтримку адекватною сумою через спеціальні бюджетні програми);
− вдосконалити адміністрування ПДВ, включаючи його вчасне та повне відшкодування;
− ввести законодавчі норми, які стимулюватимуть інвестиційну активність, наукові дослідження й
розробки;
− створити сприятливі умови новоствореним підприємствам, які виявили бажання займатися
сільськогосподарським виробництвом та наданням послуг у сільській місцевості.
− запровадити послідовні та координовані заходи щодо забезпечення прогнозованості та
реформування податкової системи для інвесторів. Забезпечити доступ до надійної інформації про
запропоновані зміни у податковому законодавстві та рішень щодо задекларованих намірів (або
попереднє повідомлення про будь-які зміни цих намірів).
Пріоритетним напрямком формування механізмів стимулювання розвитку аграрного
підприємництва є робота по подальшому створенню інфраструктури підтримки агробізнесу. Ми
умовно поділяємо інфраструктуру підтримки на дві групи: інфраструктуру аграрного ринку, що
забезпечує процес просування продукції від виробника до споживача (заготівельно-переробні та
реалізаційні інститути); допоміжну інфраструктуру підтримки, що покликана для матеріального,
інвестиційно-інноваційного, інформаційно-консультаційного, організаційно-дослідницького, фінансовокредитного, кадрового забезпечення та обслуговування виробничої діяльності.
Законодавча база та практика, що склалася в останні роки в Україні, щодо формування різних
структур ринкового типу інфраструктури аграрного ринку свідчить, що лише організаційне створення
не гарантує ефективної їх діяльності [21]. Так, створення великої мережі бірж, агроторгових домів,
оптових продовольчих ринків, заготівельних пунктів та інших структурних формувань інфраструктури
ринків з метою забезпечення лібералізації продовольчого ринку (через формування цивілізованого
посередника між безпосереднім виробником сільськогосподарської продукції і кінцевим її споживачем)
не виконують свої функції.
Для покращення ситуації доцільно розвивати спеціальну ринкову інфраструктуру для здійснення
прозорого продажу продукції безпосередньо від виробників до споживачів, у тому числі через прозорі
посередницько-комерційні структури, сприяти формуванню розгалуженої заготівельно-збутової
мережі, зорієнтованої на формування товарних партій продукції і організацію великої кількості
продавців і покупців, насамперед у сільській місцевості.
Висновки з проведеного дослідження. Врегулювання проблем у сфері макроекономічного та
інвестиційного клімату має критичне значення не лише для суто національних інтересів України, але й
в глобальному контексті. Сьогодні, зважаючи на тотальне зростання цін на харчові продукти, Україна є
однією з небагатьох країн, що мають достатньо ресурсів для істотного збільшення виробництва
харчових продуктів. Таким чином, Україна може мати вирішальний вплив на просування продовольчої
безпеки у світі, водночас отримуючи значні зиски у вигляді економічного зростання доходів від
експорту й розвитку сільських регіонів і, зрештою, зміцнюючи свій авторитет на міжнародних ринках.
Необхідно створити більш сприятливе регуляторне середовище для розвитку ланцюга
реалізації сільськогосподарської продукції. Розвинена й диверсифікована інфраструктура аграрного
ринку з достатньо кількістю складських приміщень, у тому числі потужних лінійних елеваторів,
зерносховищ, складів, холодильників, оптових ринків і розподільчих центрів, дозволить агробізнесу
знизити логістичні витрати та витрати на реалізацію сільськогосподарської продукції під час її виходу
на місцеві й міжнародні ринки. Чітка та ефективна нормативно-правова база також відіграватиме
важливу роль у підвищенні конкурентоспроможності агропромислового комплексу.
Існує нагальна потреба в приведенні національної нормативної бази у відповідність до
європейських та міжнародних принципів і практики регулювання безпечності та якості харчових
продуктів. Це допоможе усунути існуючі нормативні розбіжності й вади в регулюванні. Наприклад,
підвищення рівня обізнаності про міжнародні стандарти якості та норми безпечності харчових
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продуктів, дасть можливість усунути подвійне регуляторне навантаження, покращити якість та
безпечність українських продуктів харчування й підвищити конкурентоспроможність вітчизняної
продукції на міжнародних ринках.
Важливе значення представляє подальше удосконалення законодавчої бази розвитку і
діяльності суб’єктів агробізнесу. Залагодження цього питання пов’язане із здійсненням секторального
перегулювання та формування єдиної державної регуляторної політики щодо підприємницької
діяльності в аграрній сфері.
Чинна нормативна база є значною перешкодою на шляху до зростання аграрного сектора, в
частині, що стосується регулювання інфраструктури зберігання врожаю та логістики
сільськогосподарської продукції. Неефективне правове регулювання захисту прав власності
виробників, що зберігають зібрану продукцію на зовнішніх елеваторах, також є серйозною проблемою.
Що стосується органів місцевого самоврядування, то вони повинні всіляко стимулювати
розвитку та діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. До ефективних інструментів такого сприяння,
можна віднести: встановлення прозорого та справедливого порядку одержання дозволу на
розміщення інфраструктурних об’єктів; встановлення більш низьких ставок місцевих податків і зборів;
оприлюднення інформації про майно сільських громад, яке може бути передане в оренду чи
реалізоване; гарантії залучення аграрних підприємств до участі в тендерних процедурах по
виконанню замовлень місцевої влади.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУКТУР В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Процес інтеграції України в європейське співтовариство вимагає нових
підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що
забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та
життя населення. Особливе місце в економічній системі відводиться малому підприємництву, яке
відіграє важливу роль у насиченні ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту,
створенні додаткових робочих місць. Воно, як правило, має високу мобільність, раціональні форми
управління, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників.
Як невід’ємний сектор ринкової економіки, малий бізнес має явну регіональну орієнтацію. У
зв'язку з тим, що в окремих адміністративно-територіальних одиницях спостерігається зростання
диспропорцій в соціально-економічному розвитку та низька економічна активність, державна
регіональна політика в сфері підприємництва повинна бути спрямована на створення умов для
підвищення конкурентоспроможності районів та міст як основи їх динамічного розвитку.
На шляху функціонування малих підприємств є цілий ряд проблем, що стримують їх розвиток і
ефективність господарювання. Тому актуальним залишається пошук шляхів для підтримки і
стимулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення різних аспектів підприємництва,
тенденцій та перспектив розвитку малих підприємств розглядаються в наукових працях таких вчених,
як З. С. Варналій, Л. І. Воротіна, В. М. Геєць, Т. В. Греджева, В. К. Збарський, І. А. Максименко,
М. Й. Малік, Й. П. Петрович, Г. Б. Поляк, С. І. Румянцева, І. В. Сорока, Н. Г. Чумаченко, О. Г. Шпикуляк
та ін. Поряд з цим, важливим залишається визначення головних перешкод на шляху розвитку
підприємницької діяльності і розробка заходів для подальшого ефективного функціонування суб’єктів
малого підприємництва та створення сприятливого підприємницького середовища в регіонах.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження наявності та ефективності функціонування
малих підприємницьких структур в Хмельницькій області, виявлення основних тенденцій в їх розвитку
та обґрунтування пропозицій з приводу формування сприятливого підприємницького середовища в
регіоні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в Україні ще залишається гострим
питання розвитку малого підприємництва, яке є важливим структурним елементом ринкової економіки
і вагомим чинником формування демократичного суспільства. Завдяки розвитку малого
підприємництва відбувається формування в економіці ринково-конкурентного середовища,
становлення середнього класу, через створення нових робочих місць послаблюється проблема
зайнятості та знижується соціальна напруга у державі. Розвиток малого підприємництва має стати
одним із пріоритетних напрямків діяльності всіх гілок влади в Україні [1, с. 34].
У вітчизняній економічній науці, на наш погляд, найбільш повно визначення «підприємництва»
дав З. С. Варналій, а саме: «Підприємництво як економічна категорія - є особливий тип
господарювання, де головним суб'єктом є підприємець, який раціонально поєднує (комбінує) фактори
виробництва на інноваційній основі і власній відповідальності, організує і керує виробництвом з метою
одержання підприємницького доходу» [2, с. 64]. Головна цінність цього визначення полягає в тому, що
в ньому виділяються дві головні ознаки підприємництва: по-перше, це особливий тип господарника за
своїми новаторськими здібностями; по-друге, успіх побудовано на інноваційній діяльності. Такий підхід
вигідно відрізняється від усіх варіантів дефініцій, даних в останніх вітчизняних і російських виданнях.
Згідно Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні», суб’єктом малого підприємництва вважаються фізичні особи,
зареєстровані в установленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні
особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми
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власності, у яких середньооблікова чисельність за звітний період (календарний рік) не перевищує 50
осіб, а обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. грн. [3].
Відповідно до Господарського кодексу України, підприємницька діяльність ґрунтується на таких
принципах:
− вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;
− самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і
споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів
ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги
відповідно до закону;
− вільного найму працівників;
− комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
− вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків,
зборів та інших платежів, передбачених законом;
− самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання
підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд [4].
На думку вченого-економіста М. Й. Маліка, «основним принципом підприємництва є принцип
новаторства, економічна творчість в різних сферах виробництва, хоча цей принцип відсутній у
законодавстві, а без нього про підприємництво не може бути й мови» [5, с. 14].
Дослідження показали, що у рейтингу регіонів України за 2008-2010 роки за станом розвитку та
підтримки малого підприємництва на місцевому рівні Хмельницька область посідає дев’яте місце. За
підсумками 2010 року в області функціонувало 6522 малих підприємств, що на 226 одиниць або на
3,6% перевищує відповідний показник 2008 року та на 2,1% – планове завдання Регіональної
програми розвитку малого підприємництва в Хмельницькій області на 2008-2010 роки.
Аналіз кількості малих підприємств на 10 тис. наявного населення показав позитивну динаміку їх
кількісного зростання за період 2000-2009 рр. (рис. 1). Загальна кількість таких підприємств по Україні
2010 року становила 76 одиниць, що на 31 одиницю або 70,4% більше показника 2000 року. По
області 2010 року в порівнянні з 2009 р. кількість малих підприємств зменшилася на 11 одиниць або
29,7%.

Рис. 1. Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення Хмельницької області
Джерело: [6, с. 222]
Уповільнення темпів кількісного зростання малих підприємств спостерігалося 2008 року. Так,
порівнюючи показники 2008 р. і 2007 р., можна відмітити, що кількість малих підприємств на 10 тис.
наявного населення по Україні зменшилась на 4 одиниці (5,3%), а по області - на 6 одиниць (11,8%).
Кількість малих підприємств 2009 року збільшилась, проте досягти рівня 2007 року все ж не вдалося.
Основною причиною зменшення кількості малих підприємств, на нашу думку, є вплив фінансовоекономічної кризи в Україні.
Одним із дієвих шляхів відродження підприємницької діяльності на селі є фермерство. На кінець
2010 року в області нараховувалось 1600 фермерських господарств, що на 5 господарств, або на
0,3% більше, ніж на кінець 2009 року, та в 1,6 рази більше, ніж на кінець 2001 року. У володінні та
користуванні цих господарств знаходилось 154,9 тис. га сільськогосподарських угідь. Площа
сільськогосподарських угідь фермерських господарств порівняно з 2007 роком збільшилась на 8,2 %.
За статистичними даними, у 2010 році переважна частина малих підприємств області розміщена
в містах обласного значення (65,1%). Питома вага малих підприємств, розміщених у найбільш
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інвестиційно-привабливих територіях (містах Хмельницький та Кам’янець-Подільський), складає
відповідно 43,4% та 11,6 % від загальної кількості малих підприємств області.
У місті Хмельницький на 10 тис. осіб наявного населення припадає 79 малих підприємств,
Кам’янець-Подільський – 56, Нетішин – 34. Серед районів області найменша кількість малих
підприємств на 10 тис. осіб наявного населення спостерігається в Деражнянському (16), найбільша – у
Хмельницькому районі (56). Останні два роки відбувається зменшення кількості малих підприємств на
10 тис. осіб наявного населення в містах Шепетівка та Славута, а також в Деражнянському та
Старокостянтинівському районах.
Протягом 2010 року створено 667, або 10,2% від загальної кількості, нових малих підприємств,
поновили свою діяльність 95 підприємств. Найвища активність у створенні нових підприємств
спостерігалась у місті Хмельницький та Хмельницькому районі – 336 підприємств (50,8%
новостворених), місті Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільському районі – 69 підприємств
(10,3% новостворених).
У галузевій структурі малого бізнесу 37,3% становлять підприємства виробничої сфери.
Промислові підприємства займають майже половину загальної кількості (17,6%), їх кількість постійно
зростає.
У 2010 році малими підприємствами області реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 5849,2
млн. грн., що на 5090,9 млн. грн., або у 7,7 разів більше, ніж у 2000 році. Зокрема обсяги реалізованої
продукції (робіт, послуг) малих підприємств у сільському господарстві, мисливстві, лісовому
господарстві зросли на 642 млн. грн., або у 18,4 рази. Це свідчить про позитивну тенденцію у розвитку
малих підприємств області (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств за видами економічної
діяльності, млн. грн.
Вид
економічної діяльності
Усього

Рік
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

758,3 1360,5 4013,5 5251,3 6112,2 5479,6 5849,2

Відхилення
2010 р. від 2000 р.
5090,9

у тому числі
сільське
господарство,
лісове господарство

мисливство,

37,0

109,5

173,3

329,0

464,6

518,0

679,0

642

промисловість

131,9 237,2

486,8

692,6

806,3

738,9

794,4

662,5

будівництво

59,6

277,3

484,7

583,5

450,3

410,5

350,9

торгівля; ремонт автомобілів, побутових
466,1 595,9 2574,0 3195,7 3595,0 3065,2 3156,6
виробів та предметів особистого вжитку

2690,5

144,6

діяльність готелів та ресторанів

7,0

23,0

35,4

40,0

46,8

47,4

48,2

41,2

діяльність транспорту та зв’язку

18,3

64,1

148,6

167,6

190,8

202,1

229,8

211,5

операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг
та
надання
послуг
підприємцям

21,7

118,1

228,3

273,5

334,2

370,0

437,5

415,8

2,0

9,8

4,5

5,6

6,6

6,4

7,1

5,1

2,4

7,6

8,9

12,0

15,2

17,1

19,8

17,4

10,6

36,3

57,2

33,6

35,2

37,3

41,8

31,2

освіта
охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
надання комунальних та індивідуальних
послуг; діяльність у сфері культури та
спорту

Джерело : [6, с. 221]
Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізації підприємств області у 2009
році становила 9,4% та залишилась на рівні попереднього року. Найбільша частка в обсягах реалізації
належить торговельним (45,5%), промисловим (9,2%) та будівельним (45,5%) підприємствам. Майже
половина (49,5%) загального обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами
припадає на підприємства міста Хмельницький та Хмельницького району (табл. 2).
Кількість найманих працівників малих підприємств Хмельницької області протягом 2000-2010 рр.
зросла на 185 осіб або 0,4% (табл. 3). Проте слід зазначити, що з 2007 р. відбувалося скорочення
даної категорії працівників. Так, у 2010 р., у порівнянні з 2009 р., зменшення найманих працівників
становило 1662 осіб (3,9%). Скоротилась кількість найманих працівників у розрахунку на одне
підприємство на 2 особи, або на 22,2%.
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Таблиця 2
Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг)
за видами економічної діяльності, %
Вид
економічної діяльності

2000.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Відхилення
2010 р. від
2000 р.

Усього

14,1

8,2

24,8

27,8

25,7

26,0

26,4

12,3

4,3

11,2

15,9

21,9

21,8

21,1

19,6

15,3

5,9

5,1

8,8

8,8

8,0

9,0

9,2

3,3

31,4

23,9

31,6

37,7

36,0

45,1

45,5

14,1

24,0

6,3

32,7

44,4

41,5

38,3

40,5

16,5

50,8

64,3

76,0

67,2

82,5

84,8

87,2

36,4

19,4

27,9

48,1

36,9

35,3

35,7

45,3

25,9

33,3

45,5

70,5

75,5

65,3

68,2

77,8

34,5

34,0

43,3

100,0

100,0

77,7

100,0

100,0

66,0

26,3

28,5

41,2

38,5

34,2

36,7

41,4

15,1

38,0

48,3

55,0

32,1

24,1

32,9

43,2

5,2

Рік

у тому числі
сільське господарство,
лісове господарство
промисловість

мисливство,

будівництво
торгівля;
ремонт
автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
діяльність готелів та ресторанів
діяльність транспорту та зв’язку
операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг
та
надання
послуг
підприємцям
освіта
охорона
здоров’я
та
надання
соціальної допомоги
надання
комунальних
та
індивідуальних послуг; діяльність у
сфері культури та спорту

Джерело : [6, с. 221]
Таблиця 3
Кількість найманих працівників на малих підприємствах
Рік
Показник
2000

2005

2006

2007.

2008.

2009.

2010.

Кількість найманих працівників, осіб

41836

47049

50285

47181

45533

43683

42021

відсотків до попереднього року

106,4

96,0

106,9

93,8

96,5

95,9

96,2

9

8

8

7

8

7

7

13,0

24,1

29,2

29,8

30,9

32,7

34,2

у розрахунку на одне підприємство, осіб
відсотків
до
кількості
найманих
працівників
підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

Джерело : [6, с. 221]
Частка найманих працівників на малих підприємствах у загальній кількості найманих працівників
на підприємствах - суб’єктах підприємництва протягом періоду досліджування збільшувалась і
становила 2010 р. – 34,2% проти 13,0% у 2000 р. і 24,1% у 2005 р.
Найбільша кількість найманих працівників малих підприємств зосереджена у промисловості 23,3%; торгівлі та ремонті автомобілів і побутових приладів – 23,1%. Значна частка найманих
працівників зосереджена у таких видах діяльності, як операції з нерухомим майном – 14,9%, сільське
господарство – 12,5 і будівництво – 11,7% (рис. 2).
Проведений аналіз основних показників розвитку малих підприємств області дозволив виявити
чітку тенденцію зростання обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) протягом 2000-2010 рр. (табл. 4).
Так, в 2009 р. даний показник становив 5421,6 млн. грн., що у 7,1 рази більше, ніж у 2000 р. та у 4 рази
більше в порівнянні з 2005 р. Проте у 2009 р., у порівнянні з попереднім роком, відбулося зменшення
обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) на 690,6 млн. грн. або 11,3%. Якщо проаналізувати
питому вагу реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами у порівнянні з даним
показником по економіці в цілому, то бачимо позитивну динаміку зростання. Частка малих підприємств
у обсягах реалізації продукції (робіт, послуг) 2000 р. становила 14,1%, а 2009 р. вже 25,8%.
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Рис. 2. Структура кількості найманих працівників малих підприємств за видами
економічної діяльності у 2010 р.
Джерело : [6, с. 221]
Таблиця 4
Основні показники розвитку малих підприємств
Рік
Показник
Обсяг реалізованої продукції (робіт,
послуг), млн. грн.
відсотків до обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) по економіці в цілому
Прибуток від звичайної діяльності до
оподаткування, млн. грн.
відсотків до прибутку від звичайної
діяльності до оподаткування по економіці
в цілому
Збиток від звичайної діяльності до
оподаткування, млн. грн.
відсотків до збитку від звичайної
діяльності до оподаткування по економіці
в цілому
Питома вага підприємств, що одержали
збиток, у відсотках до загальної кількості

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

758,3

1360,5

4013,5

5251,3

6112,2

5421,6

5849,2

14,1

8,2

24,8

27,8

25,7

25,8

26,4

52,1

75,4

174,9

254,5

345,5

240,3

244,3

13,5

13,8

19,8

20,2

24,0

22,6

61,8

64,5

99,8

165,3

199,2

377,6

465,9

470,9

21,6

19,5

56,4

47,6

35,1

46,2

38,2

40,9

33,6

32,4

31,2

35,8

38,2

38,2

Джерело : [6, с. 221]
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшився на 192,2 млн. грн. ( в 4,7 рази) у
порівнянні з 2000 р. і на 168,9 млн. грн. ( в 3,2 рази) у порівнянні з 2005 р. Слід також зазначити
зменшення прибутку 2010 р. у порівнянні з 2009 р. на 4 млн. грн. або на 1,0%.
Розмір збитку малих підприємств за період дослідження теж зростав і становив 2010 р. 470,9
млн. грн. Збільшення у порівнянні з 2000 р. і 2005 р. становило відповідно - 7,3 рази та 4,7 рази.
Питома вага підприємств, що одержали збиток, до загальної кількості підприємств становить у 2010 р.
38,2% проти 40,9 у 2000 р. та 33,6% у 2005 р.
Мале підприємництво, як найбільш типова форма організації економічного життя суспільства,
має переваги і недоліки. До переваг організаційно-економічної форми підприємницької діяльності слід
віднести: швидке реагування на зміни кон’юнктури ринку, функціонування на локальному ринку,
безпосередній зв’язок із споживачем, вузьку спеціалізацію на певному сегменті ринку товарів та
послуг, можливість розпочати свій бізнес з відносно невеликим стартовим капіталом, більш повну
самостійність, свободу та незалежність. З іншого боку, малому підприємництву властиві відносно
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низька прибутковість, висока інтенсивність праці, обмеженість власних коштів, що звужує межі
виробництва та можливості залучення додаткових ресурсів [7, с. 126].
Факторами, що стримують розвиток малого бізнесу в Україні, на нашу думку, є недосконалість
законодавчої бази щодо державної підтримки малого підприємництва, наявність значної кількості
адміністративних бар’єрів на державному та місцевому рівнях, складність доступу до фінансовокредитних ресурсів, недоліки існуючої системи оподаткування, інфляція, низька платоспроможність
населення, недостатнє інформаційне і консультативне забезпечення, нерозвинена інфраструктура
підтримки підприємництва та ін.
Слід також звернути увагу на недосконалість системи бізнес-освіти, важливу роль у якій повинні
відігравати вищі навчальні заклади. Впровадження навчальних програм з основ підприємницької
діяльності на базі загальноосвітніх, професійних, вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти носить загальний характер і залишається невирішеною проблема відсутності
необхідних знань і навичок для ведення малого бізнесу.
До основних заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури підтримки малого
підприємництва, можуть бути віднесені:
1) заходи щодо створення й підвищення ефективності використання інфраструктури підтримки
малого підприємництва й інформаційних систем:
− створення регіональних фондів і агентств; навчально-ділових центрів й бізнес-центрів; бізнесінкубаторів і технопарків, маркетингових центрів та регіональних центрів партнерства для малого
підприємництва, створення регіональних центрів, а також розширення мережі агентств підтримки
підприємництва в районах з недостатнім рівнем розвитку;
− формування національної мережі інформаційних центрів на базі діючих об'єктів
інфраструктури підтримки підприємництва шляхом координації, інтеграції й взаємодії діючих
інформаційних систем, забезпечення підприємництва;
− формування інформаційно-статистичних масивів, проведення моніторингу підприємництва в
регіонах і в різних секторах економіки;
2) науково-методичне й кадрове забезпечення підприємництва, взаємодія із засобами масової
інформації й пропаганда підприємницької діяльності:
− проведення науково-дослідних робіт з дослідження ефективності засобів підтримки малого
підприємництва в галузевому й регіональному аспектах;
− організація підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки працівників для сфери малого
підприємництва, в тому числі розробка сучасного модульного навчально-методичного забезпечення,
орієнтованого на ефективні освітні технології;
− організація перепідготовки державних службовців, що працюють у системі підтримки малого
підприємництва; організація підготовки й перепідготовки представників малого бізнесу для роботи в
умовах ринкової економіки;
− організація системи консультаційних послуг для підприємців, у тому числі для початківців, з
питань законодавства й оподатковування, менеджменту та маркетингу, надання допомоги з розробки
бізнес-плану;
− створення мережі навчальних закладів з основ підприємницької діяльності у ВНЗ, установах
післядипломного навчання;
− сприяння виставкової діяльності, у тому числі організації постійно діючих ярмарок і
колективних стендів із продукцією підприємств; видання інформаційних бюлетенів, довідників, широке
використання телебачення й преси для оперативного інформування суб'єктів підприємництва.
Напрями й механізми функціонування системи підтримки підприємництва повинні бути адекватні
реальному стану зовнішнього й внутрішнього середовища бізнесу. Розглянута структура й програмні
завдання представляють регіональний рівень цієї системи. Однак говорити про ефективну систему
підтримки підприємств можна лише при поєднанні трьох рівнів: державного, регіонального й
місцевого. Ряд проблем, що постають перед підприємствами, може бути й повинен зважуватися на
державному рівні й реалізовуватися в національній програмі підтримки підприємництва [8]. Це,
насамперед, питання удосконалювання правової бази й реформування оподаткування. Доцільним є
розвиток і третього рівня підтримки підприємництва - місцевого рівня, що припускає створення в
рамках органу місцевого самоврядування громадської ради із проблем малого підприємництва й
територіального агентства [9, с. 213].
У минулому управління місцевим і регіональним економічним розвитком здійснювалося
шляхом прямого втручання національних урядів в економіку через компанії, контрольовані
державою. Як свідчить досвід останніх 20-30 років, непрямі методи управління місцевим і
регіональним економічним розвитком можуть бути більш ефективними. Розвинувся підхід, що
передбачає спрямовування цього процесу, в якому органи місцевої влади відіграють вирішальну
роль. Наголос тепер робиться на створенні такого сприятливого для бізнесу місцевого середовища,
в якому існуючі й новостворені підприємства можуть динамічно зростати, і лідером якого є
приватний підприємець.
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Ключовими елементами такого середовища є:
− ефективне і постійне партнерство (співпраця) місцевої влади та бізнесу;
− прості й сприятливі для бізнесу законодавчі та регуляторні акти;
− заохочення підтримки бізнесу з боку всіх секторів громади;
− забезпечення навчальних можливостей для підприємців і громадян, які хотіли б відкрити свій
бізнес; доступність кредитування для підприємств, включаючи мікро-, малі та середні підприємства;
− зручність і доступність місцевої інфраструктури (комунальні послуги, дороги, приміщення для
бізнесу тощо).
Висновки з проведеного дослідження. Подальший розвиток малих підприємств потребує
формування сприятливого підприємницького середовища, дієвої державної підтримки, вдосконалення
нормативно-правової бази, розвитку системи фінансової підтримки малого підприємництва,
покращення режимів кредитування підприємців, впровадження регіональних програм підтримки
малого підприємництва, розробки та реалізації заходів щодо інформаційного, консультативного та
кадрового забезпечення, розвитку інфраструктури підприємництва, формування позитивної
громадської думки щодо підприємництва тощо.
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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ ТА МОДЕЛІ
Постановка проблеми. Здійснення швидкої та ефективної трансформації соціальноекономічних процесів в Україні згідно принципів сталого розвитку на тлі підсилення ролі регіонів є
вкрай важливою проблемою. Й дотепер наукового обґрунтування потребують концептуальні засади
регіональної політики сталого розвитку, на основі яких доцільно формувати стратегії, досліджувати
вплив факторів, моделювати процеси та розробляти механізми регулювання регіональної комплексної
системи за єдиним пріоритетним критерієм сталості її функціонування. У свою чергу, теоретичні та
практичні аспекти соціальної сталості регіону є однією з важливих складових сталого регіонального
розвитку в цілому, що доводить актуальність та своєчасність обраної теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Після того, як Україна офіційно визнала пріоритет
сталого розвитку, що закріплено у відповідних рамкових угодах, у нашій країні виникло питання
практичної реалізації цих ідей. Тому, на нашу думку, аналіз останніх досліджень за обраною темою
доцільно присвятити вітчизняному науковому пошуку у напрямі внутрішньої розбудови сталого
українського суспільства.
На сьогоднішній день єдиним офіційним нормативним документом України, який визначає
загальні основи державної політики сталого територіального розвитку, не враховуючи нормативні
акти, які стосуються регулювання сталого розвитку окремих міст та регіонів, є Постанова ВРУ «Про
концепцію сталого розвитку населених пунктів» 1999 р. [1]. Разом з цим, за період незалежності нашої
держави вченими та державними діячами було розроблено декілька концепцій [2-5; 9] та стратегій [68] формування в Україні державної політики сталого розвитку. У цих роботах відсутні концептуальні
протиріччя, а запропоновані механізми тільки доповнють загальні організаційні основи сталого
розвитку. Зокрема, науковою школою таких вчених, як В. П. Кухар, Б. В. Буркинський, М. А. Голубець,
Б. М. Данилишин, Л. Г. Руденко, А. Г. Шапар [3] розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні
засади переходу України до сталого розвитку, який вбачається у збалансованості гуманістичного,
соціального, економічного та екологічного розвитку; запропоновано понятійний апарат, який містить
поняття екологічної безпеки, екологічної кризи, ризику, ємності території, граничного споживання
природних ресурсів тощо; представлено чіткі етапи дій у природо-ресурсній, соціальній та економічній
сферах, які дозволять закласти підвалини сталого розвитку в українській економіці; розроблено
методичні підходи до обґрунтування стратегії сталого розвитку в умовах України. Концепції,
запропоновані О. О. Векличем [9], Ю. І. Самойленком, С. І. Курикіним [5], В. І. Ландиком [2], адаптовані
під вертикально-горизонтальну систему державного управління і представляють собою деталізований
план дій для нижчих щаблів влади з визначеними механізмами та поставленими у кількісному вимірі
цілями. Сталий розвиток у регіональному аспекті доліджують представники Львівської школи
регіоналістики:
М. І. Долішній,
С. М. Злупко,
П. Ю. Бєлєнький,
М. А. Козоріз,
В. С. Кравців,
Л. Т. Шевчук, Я. О. Побурко [10]. Математичну формалізацію сталого розвитку України з
представленням його у вигляді вектору у тривимірному просторі, визначення рівня гармонійності
розвитку територій, розрахунок рівня сталості регіонів та України в цілому у порівнянні з країнами
Європи представлено авторським колективом під керівництвом М. З. Згуровського у [11; 12].
Однак, на наш погляд, є певні аспекти теоретичних засад та практичних механізмів реалізації
сталого розвитку в Україні, які потребують наукового обґрунтування. Так, існуючі концепції сталого
розвитку мають чітко виражену екологічну спрямованість та визначення основним критерієм політики
господарювання від глобального до мікрорівня процес збереження наявних природних ресурсів для
наступних поколінь. Наведемо визначення поняття «сталий розвиток», «…за якого задоволення
потреб у природних ресурсах теперішніх поколінь не повинно ставити під загрозу можливості
майбутніх поколінь задовольняти в них свої потреби, коли будуть узгоджені екологічні, економічні та
соціальні складові розвитку, коли техногенне навантаження не буде перевищувати можливостей
навколишнього природного середовища до самовідновлення, а суспільство усвідомить перевагу
екологічних пріоритетів над іншими» [3, с. 15], або як «суспільно-економічної моделі поступального
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технологічного і соціального розвитку українського суспільства з метою задоволення життєвих потреб
нинішнього та майбутніх поколінь, згідно з якою виробнича і соціальна сфери розвиваються
збалансовано, не наносячи довкіллю непоправної шкоди, і спостерігається соціо-природна
коеволюція» [2, с. 3]. З цих визначень видно, що домінуючою у сталому розвитку є саме екологічна
складова. Таким чином, трактування сутності поняття «сталий розвиток», побудова понятійної ієрархії,
розробка графічних та математичних моделей сталого розвитку, пошук нових механізмів
регіонального регулювання мають меншою або більшою мірою екологічний акцент. Цей акцент також
проявляється у вирішуваних науковцями завданнях для забезпечення сталого регіонального розвитку,
які полягають у обґрунтуванні способів комплексного відтворення природних ресурсів, оцінці та
управлінні станом екології у регіоні, формуванні податково-кредитної екологічної політики, створенні
екологічної інфраструктури тощо. Основна увага вчених зосереджена на пошуку таких екологічних та
економічних параметрів, які б при досягненні максимального економічного ефекту обумовили
дотримання головного обмеження сталого регіонального розвитку, яке полягає у веденні
господарської діяльності у регіоні у межах фактичної природно-ресурсної ємності.
Водночас регіональний розвиток не може вважатися сталим, якщо при дотриманні вимог здійснення
виробництва у межах екологічної ємності залишається незадовільним рівень соціальних стандартів, при
якому спостерігається скорочення населення регіону та погіршення морального стану суспільства. Тобто
під загрозою опиняється власне існування на даній території майбутніх поколінь, для яких сьогодні слід
зберігати наявні природні ресурси і які продовжуватимуть традиції сталого регіонального розвитку у
майбутньому. Не зважаючи на очевидний вплив фактору соціального благополуччя на сталий розвиток
регіону, на нашу думку, цьому аспекту приділено не достатньо уваги під час формування регіональної
економічної політики та розробки механізмів регіонального регулювання.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження,
яке полягає в удосконаленні науково-методичних засад соціально сталого регіонального розвитку для
підвищення рівня гармонізації екологічної, економічної та соціальної складової регіональної системи в
цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поряд з різноманіттям форм та методів
регулювання економіко-екологічного регіонального балансу, засоби соціально-економічної
гармонізації залишаються не достатньо дослідженими та потребують розвитку. Про необхідність
подальшого наукового пошуку з метою обґрунтування концептуальних засад сталого розвитку регіону,
які б глибше відображали сутність та взаємозв’язок регіональних соціальних, екологічних та
економічних процесів, свідчать розбіжності та неодностайність думок вчених. Наприклад, залежно від
методики розрахунку рівень сталості розвитку Дніпропетровської області оцінюєься у 0,45 [13, с. 8] та
у 0,79 [12, с. 324].
Таким чином, з метою більш повного врахування соціальних факторів під час розробки
механізмів регулювання сталого регіонального розвитку обґрунтуємо сутність понять соціальної
сталості регіону, регіональної соціальної ємності та регіональної соціальної межі, визначимо характер
взаємозв’язку зазначених понять з еколого-економічним розвитком регіону (рис. 1). На нашу думку, під
соціальною сталістю регіонального розвитку слід розуміти такі динамічні перетворення у економічній
та екологічній системі регіону, при яких відсутні загрози порушення демографічного різноманіття та
погіршення якісних характеристик життя майбутніх поколінь населення регіону. Отже, внутрішню
систему регіональної соціальної сталості можна представити двома складовими: демографічним
різноманіттям та комплексом характеристик якості життя населення. Кожна з них дозволяє
деталізувати соціальний вектор збалансованого економічного зростання регіональної економіки та
забезпечити більш прискіпливий погляд на інноваційну модель регіонального сталого розвитку.
Окрім цього, регіональне демографічне різноманіття та комплекс характеристик якості життя
населення можна представити у вигляді відповідно показників регіональної соціальної ємності та
регіональної соціальної межі, які можуть слугувати для оцінки рівня соціальної сталості регіону.
Спираючись на єдину систему регіональних економічних взаємозв’язків та індикаторів, ці показники
соціальної сталості доповнюють одне одного і дозволяють більш адекватно і точно оцінити реальні
процеси, що відбуваються у регіоні, з позицій сталого розвитку, своєчасно виявити загрози і ризики та
розробити механізми їх подолання.
Демографічне різноманіття регіону складається з показників загальної чисельності населення,
структури населення за віком та статтю, рівнем працездатності та захворюваності тощо. Залежно від
цілей регулювання сталого розвитку регіональної економіки демографічне різноманіття може бути
представлено за певною обраною ознакою. У багато чому демографічне різноманіття залежить від
діючих економічних механізмів на регіональному, національному та глобальному рівні. Наприклад,
економічна вигода, яку отримують підприємства з виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції внаслідок використання відносно дешевих речовин неорганічного походження, згідно
принципів сталого розвитку повинна бути зважена на негативний ефект, який чинить процес
споживання неякісної продукції на стан здоров’я людей. Через це, а також внаслідок впливу інших
негативних факторів, скорочується середня тривалість життя людей у регіоні, підвищується рівень
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смертності та скорочується загальна чисельність населення регіону. Недосконалі бюджетні відносини
між центром та регіонами, не достатньо ефективна політика розподілу бюджетних коштів
позначається на рівні фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я, що також негативно
впливає на чисельний склад населення регіону. Відсутність дієвих механізмів стимулювання
підприємницької ініціативи та інтеграції економічно нерозвинутих або депресивних постіндустріальних
регіонів у економічну систему країни впливає на нерівномірний розподіл трудового ресурсу по
регіонах, утворення демографічно «старіючих» територій. Таким чином, регіон з порушеним
демографічним різноманіттям за статевою, професійною, віковою ознакою, за рівнем освіти та
багатьма іншими ознаками, при негативній динаміці його окремих структурних елементів має низький
рівень соціальної сталості, а відтак і сталого розвитку. Згодом, скорочення населення, просторова
нерівномірність його розміщення, віковий та статевий дисбаланс призведуть до скорочення трудового
ресурсу або зміни його професійних характеристик та, як наслідок, до обмеження можливостей
регіону у подальшому економічному зростанні, і сталий розвиток у довгостроковій перспективі буде
порушено.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Демографічне різноманіття

Якісні характеристики життя
населення

Межа бідності

Показник регіональної
соціальної межі

+

Короткострокова перспектива

Показник регіональної
соціальної ємності

-

Довгострокова перспектива

Довгострокова перспектива

+

Короткострокова перспектива

Екологічна сталість

Екологічна
відповідальність

-

Соціальна сталість

Соціальна
згуртованість

Економічна сталість

Вичерпання регіональної соціальної ємності та перехід через
регіональну соціальну межу матимуть позитивний вплив на
еколого-економічний розвиток регіону у короткостроковій
перспективі та негативний вплив у довгостроковій перспективі

Рис. 1. Складові соціальної сталості та їх вплив на сталий розвиток регіону
Джерело : [розроблено авторами]
На основі викладеного можна обґрунтувати, що демографічне різноманіття у регіоні може бути
виражено показником регіональної соціальної ємності. Цей показник представляє собою фактичну
кількість та структуру населення регіону, а також залежну від цих параметрів загальну продуктивність
живої праці за період, що аналізується. Здійснення економічного зростання з вичерпанням
регіональної соціальної ємності означає нарощення виробництва продукції та послуг зі створенням
таких умов життєдіяльності населення, при яких темпи використання праці населення регіону
перевищують темпи її відтворення. При цьому встановлено, що у період дитинства та пенсійного віку
людини зазначене співвідношення протилежне, тобто відтворення праці здійснюється у більших
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обсягах та більшими темпами, ніж її використання (рис. 2). Цю закономірність слід враховувати при
визначенні загального рівня вичерпання регіональної соціальної ємності.
Рівень використання
та відтворення праці
Відтворення
праці

Зона вичерпання
регіональної
соціальної
ємності
Використання
праці

Дитячий вік

Працездатний вік

Пенсійний вік

Час

Рис. 2. Вичерпання регіональної соціальної ємності, як ознака порушення соціальної
сталості регіону
Джерело : [розроблено авторами]
Спираючись на визначення поняття «праця», як сукупності фізичних та духовних здібностей
людини, які вона використовує у своїй діяльності [14], можна стверджувати, що рівень використання
праці може бути виражений відношенням обсягу витрачених фізичних та духовних сил у процесі
діяльності до отриманого результату, а рівень відтворення праці обсягом фізичних та духовних сил,
що може бути відновлений за отримуваний працівником дохід.
За ступенем перевищення темпів використання праці над темпами її відновлення можна судити
про рівень відхилення фактичної регіональної еколого-економічної політики від ідеальної політики
соціальної сталості, як складової сталого розвитку території.
На основі викладеного можна зробити висновок, що механізм регулювання сталого розвитку
регіональної економіки повинен містити такі економічні важелі, які б забезпечували сталий соціальний
розвиток регіону шляхом функціонування економіко-екологічної системи у межах регіональної
соціальної ємності. У загальному вигляді зазначене можна математично формалізувати як
оптимізаційну модель, де функцією цілі буде максимізація регіональної соціальної ємності:

n m

S=∑

∑ ( Pij ⋅ Wij ) → max

i =1 j =1

де

S

,

(1)

- регіональна соціальна ємність;

i - вид економічної діяльності в економіці регіону;
n - кількість видів економічної діяльності в економіці регіону;
j - група населення за обраною для аналізу характеристикою

(вік, стать, освіта тощо)
регіонального демографічного різноманіття;
m - кількість груп населення за обраною для аналізу характеристикою регіонального
демографічного різноманіття;

P - кількість населення;
W - середня продуктивність праці.
Головним обмеженням функції цілі у такому випадку виступає умова перевищення темпів

Т ВТ , над темпами її використання, Т ВК , згідно періодів перебування особи у
д , працездатному, р , та пенсійному, п , віці у складеній регіональній еколого-економічній

відтворення праці,
дитячому,
системі:
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n m Т
n m Т
Т
Т
ВТ =
∑∑Т
∑ ∑ ((Т ВТ ) д + (Т ВТ ) р + (Т ВТ ) п ) ≥ 1
ВК
ВК
ВК
і =1 j =1 ВК
i =1 j =1

(2)

Іншою важливою складовою соціальної сталості регіону, яка впливає на загальний результат
регіонального сталого розвитку, є комплекс характеристик якості життя населення регіону (див. рис.
1). Традиційно, одним з основних індикаторів аналізу ефективності соціально-економічних процесів,
що протікають на регіональному та макрорівні, виступає показник межі бідності. Він встановлюється
державою як мінімальний рівень доходів (прожитковий мінімум), нижче якого особа вважається бідною
[15]. Цей мінімальний рівень доходів залежить від середнього рівня життя населення території, для
якої визначається межа бідності. Наприклад, у США у 2011 році нормативна межа бідності була
визначена на рівні 957 дол. на одну особу на місяць [16], у РФ – 209,86 дол. [17], в Україні у 2012 році
– 127,36 дол. [18]. Теоретично нормативно встановлений прожитковий мінімум повинен задовольняти
мінімальний рівень фізіологічних та соціальних потреб особи, тобто враховувати не тільки витрати на
забезпечення харчування, житла, але й на отримання базових медичних, освітніх послуг. Але
фактичний прожитковий мінімум, який повинен задовольняти базові потреби людини, в Україні
набагато більший, ніж нормативно встановлений.
Тому, на нашу думку, нормативний показник межі бідності, який віддзеркалює фактичні стандарти
якості життя населення регіону, відповідає принципам сталого розвитку економіки регіону не повною
мірою, і з цієї причини механізми регулювання, що розробляються для реалізації регіональної політики
сталого економічного зростання, можуть виявитися менш ефективними, ніж заплановано.
На цій підставі, у результаті проведених досліджень, які показали необхідність удосконалення
підходів до оцінки соціального розвитку регіону, було висунуто гіпотезу про доцільність вираження
комплексу характеристик якості життя населення регіону через введення такого поняття, як
«регіональна соціальна межа». За умови необхідного інформаційно-статистичного забезпечення, яке
потребує окремих досліджень та наукового обґрунтування, це поняття може бути математично
формалізоване у одноіменний показник.
На відміну від межі бідності, за допомогою показника регіональної соціальної межі можна більш
повно оцінити процеси, які відбуваються в середені громади регіону. Він враховує не тільки
нормативно встановлений рівень економічних можливостей індивіда задовольнити свої базові
потреби, але й рівень внутрішньої соціальної згуртованості у регіональній громаді та рівень
персональної екологічної відповідальності серед членів цієї громади.
Таким чином, регіональну соціальну межу можна визначити, як нормативно встановлену межу
бідності (прожитковий мінімум), скореговану на рівень існуючої в регіоні соціальної згуртованості та
персональної екологічної відповідальності. Саме рівень соціальної згуртованості та персональної
екологічної відповідальності являють собою умовну ціну, яку громада сплачує за досягнення
фактичної якості життя вище нормативної межі бідності. Дотримання або перехід через регіональну
соціальну межу обумовлені встановленням таких економічних параметрів регіональної економіки та
формуванням таких механізмів регіональної економічної політики, при яких покращуються або
погіршуються основні характеристики життя населення регіону, виражені у прожитковому мінімумі,
рівні соціальної згуртованості та персональної екологічної відповідальності. Внаслідок циклічної
взаємодії економічної, соціальної та екологічної складових регіональної системи, погіршення або
покращення комплексу характеристик якості життя населення спричинить відповідно зниження або
збільшення темпів економічного зростання у наступному часовому періоді.
Якщо для досягнення певного рівня задоволення фізичних та духовних потреб (певного рівня
відношення мінімально встановлених державою можливостей відтворення праці до фактичних) особою
або групою осіб порушуються формальні та неформальні правила поведінки у суспільстві, внаслідок чого
зникає відчуття суспільної єдності та приналежності до громади, виникає моральне занепокоєння, страх,
відчуття суспільної несправедливості, починає превалювати верховенство власного інтересу та принцип
«кожен сам за себе», то можна констатувати низький рівень або відсутність соціальної згуртованості. У
цьому випадку, на нашу думку, не можливо стверджувати, що економіка регіону розвивається стало, у т.ч.
за рахунок соціальної сталості, оскільки нинішні та майбутні покоління не об’єднані у адаптивну систему
традицій та міжгрупових домовленостей у суспільстві, що спричиняє інституціональну слабкість та життя
«без правил». Тобто економічні умови, що склалися у регіоні, не дозволяють індивіду гідно існувати на
реально отримуваний дохід, який дорівнює або перевищує нормативну межу бідності, без порушення
формальних та неформальних суспільних норм та правил. Серед прикладів суспільної поведінки, яка
негативно впливає на рівень соціальної згуртованості, можна назвати корупцію, скоєння побутових та
економічних злочинів, нехтування інтересами місцевої громади під час вирішення питань розподілу землі
комунальної форми власності та розташування підприємств, отримання надприбутку власниками
підприємств за рахунок встановлення надвисоких цін на деякі групи товарів, попит на який наближається
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до нееластичного, виникнення резонансних судових справ та ухвалення соціально несправедливих
судових рішень та інше.
Рівень соціальної згуртованості може різнитися залежно від економічних умов, що склалися у
регіоні. Наприклад, фактичний набір фізіологічно-духовних потреб, необхідність задоволення яких
спонукає економічних суб’єктів до порушення соціальної згуртованості, за своїми кількісними та
якісними характеристиками може бути різний у розвинутому та слабо розвинутому або депресивному
регіоні. Звідси, розрив між фактичним та встановленим державою прожитковим мінімумом буде різний
по регіонах України і його подолання кожним окремим індивідом вимагатиме різного ступеню
порушення внутрішньої соціальної згуртованості громади регіону.
Якщо певний рівень економічного благополуччя індивіда або їх групи на фоні задовільної соціальної
згуртованості не супроводжується персональною екологічною відповідальністю та функціонуванням
механізму формування і передачі між поколіннями традицій екологічно дружнього ставлення до природи,
то регіональний економічний розвиток не буде сталим з причин відсутності у суспільстві екологічної
культури. І, таким чином, збережена нинішніми поколіннями природа стане об’єктом активного
використання майбутніми поколіннями з метою отримання економічної вигоди. Зазвичай, основна увага
науковців зосереджена на опрацюванні механізмів реалізації екологічної відповідальності підприємств,
тоді як механізми формування персональної екологічної відповідальності мешканців регіону у складі
соціальної сталості потребують обґрунтування та подальшого розвитку.
Гіпотетично представимо показник регіональної соціальної межі у вигляді інтегрального індексу.
Для забезпечення умов сталого регіонального розвитку необхідно визначити його мінімально
припустиме значення:
m

I СМ = ∏ ( I МБ × I СГ × І ЕВ ) → min ,

(3)

j =1

I МБ =
де

І СМ

МБн
МБф

,

(4)

- індекс регіональної соціальної межі;

j

- група населення за обраною для аналізу характеристикою (вік, стать, освіта тощо) якості
життя населення регіону;
m - кількість груп населення за обраною для аналізу характеристикою якості життя населення
регіону;

І МБ

- індекс межі бідності;

І СГ

- індекс соціальної згуртованості;

І ЕВ

- індекс екологічної відповідальності;

МБ ф

- фактичний рівень межі бідності, як обсяг грошових коштів, фактично необхідних для
задоволення базових фізіологічно-духовних потреб індивіда;

МБ н

- нормативно встановлений рівень межі бідності, як обсяг грошових коштів, що
складають прожитковий мінімум для задоволення базових фізіологічно-духовних потреб індивіда.
Зменшення фактичного значення інтегрального індексу у порівнянні з визначеним оптимальним
буде означати, що у регіональній системі спостерігається соціально-економічний дисбаланс, зниження
якості життя населення, зниження рівня екологічної культури, що разом загрожуватиме економічному
зростанню та сталому регіональному розвитку у довгостроковій перспективі. І навпаки.
Позитивна різниця між фактичним значенням показника регіональної соціальної межі та
оптимальним формує запас міцності функціонування регіональної соціально-еколого-економічної
системи з точки зору такої складової сталого розвитку, як соціальна сталість. Негативна різниця –
рівень загрози соціальній сталості та сталому регіональному розвитку в цілому.
З функції цілі (3) видно, що кожна складова інтегрального індексу регіональної соціальної межі
прямо впливає на кінцевий результат. Чим більшим є значення індексу межі бідності, тим меншим є
розрив між фактичним та номінальним прожитковим мінімумом, тим більш соціально стало
розвивається економічна система регіон.
Під час визначення складових функції цілі (3) доцільно враховувати існуючі обмеження, які
залежать від конкретних економічних, соціальних та екологічних умов, що склалися у регіоні, і тому
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для кожного регіону можуть бути різними, що в результаті, як раніше зазначалося, означатиме різний
рівень мінімально граничної регіональної соціальної межі для регіонів держави.
Так, індекс межі бідності, тісно пов’язаний з рівнем заробітної плати, виплачуваної працівникам на
підприємствах та у організаціях регіону, оскільки заробітна плата є основним джерелом доходу громадян
України і у функції цілі (3) може бути прийнята за номінальний прожитковий мінімум. Тому індекс межі
бідності повинен бути таким, щоб обсяг відраховуваних до бюджету податків з заробітної плати фізичних
осіб,

Б,

був не менше запланованого, але водночас забезпечував встановлений середній рівень

рентабельності підприємств, R , оскільки заробітна плата та нарахування на неї є суттєвою статтею
операційних витрат. Індекс соціальної згуртованості повинен забезпечувати перевищення економічної
активності у регіоні, ЕА , над кількістю економічних правопорушень, ЕП . Індекс екологічної
відповідальності повинен бути таким, щоб витрати на функціонування механізмів формування та передачі
традицій екологічно дружнього ставлення до природи між поколіннями,

В Е , були меншими ніж доходи,

Д Е , отримані абсолютно або умовно, внаслідок існування у суспільстві інституційної норми персональної
екологічної відповідальності. Об’єднаємо зазначені обмеження у відповідну систему:

 Б ≤ I МБ ≤ R ,

 ЕА ≥ ЕП ,
В ≤ Д
Е
 Е

(5)

Негативне відхилення фактичного значення інтегрального індексу регіональної соціальної межі
від оптимального може супроводжуватися регіональним економічним зростанням, але у
короткостроковій перспективі. Це може відбуватися за рахунок короткострокового позитивного ефекту
«підігріву» економічної активності регіональної громади, що виникає від порушення соціальної
згуртованості. В умовах відсутності єдиних інституційних рамок та наявності можливостей для вільних
дій може значно підвищитися ступінь економічної активності кожного окремого індивіда або їх груп, що
позитивно вплине на загальну продуктивність регіону. Однак, некерована та незбалансована у своїх
напрямах економічна активність регіональної громади, яка проявиться у описаних вище негативних
соціальних наслідках відсутності соціальної згуртованості, спричинить скорочення загальної
продуктивності регіону у довгостроковій перспективі.
В умовах, коли постановка оптимізаційної задачі з функцією цілі у вигляді інтегрального індексу
регіональної соціальної межі неможлива, останній може слугувати індикатором для оцінки соціальної
складової сталого розвитку регіону. Шляхом приведення індексів межі бідності, соціальної
згуртованості та персональної екологічної відповідальності до єдиної розмірності у межах від 0 до 1,
можна визначити абсолютний соціально сталий розвиток регіону при інтегральному індексі
регіональної соціальної межі на рівні 1. Відхилення фактичного значення інтегрального індексу від
одиничного вказуватиме на рівень соціально сталого розвитку регіону.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки:
1. Економічне зростання у регіоні при дотриманні принципів сталого розвитку неможливе без
забезпечення екологічної сталості шляхом функціонування регіональної системи у межах екологічної
ємності та забезпечення соціальної сталості. У свою чергу, соціально сталий регіональний розвиток
характеризується функціонуванням регіональної системи у рамках регіональної соціальної межі та
регіональної соціальної ємності.
2. При скороченні регіональної соціальної ємності та зниженні регіональної соціальної межі існує
загроза сталому розвитку економіки регіону.
3. Збільшення регіональної соціальної ємності при зниженні регіональної соціальної межі може
призвести у довгостроковій перспективі до гальмування економічного розвитку у регіоні.
4. Механізми регулювання сталого регіонального розвитку повинні враховувати стан
демографічного різноманіття та якості життя населення, які виражаються у відповідних значеннях
граничної соціальної ємності та граничної соціальної межі у складених умовах господарювання у
регіоні.
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Анотація
Розвинуто наукові засади регулювання регіонального сталого розвитку на основі
обґрунтування теоретико-методичних аспектів регіональної соціальної сталості. Запропоновано
поняття «регіональна соціальна ємність» та «регіональна соціальна межа». Висунуто гіпотезу
про конфігурацію моделей оптимізації параметрів регіональної економіки за критерієм
максимальної соціальної ємності та мінімальної соціальної межі регіону.
Ключові слова: регіональна економіка, сталий розвиток, соціальна сталість.
Аннотация
Развиты научные основы регулирования устойчивого развития путем обоснования теоретикометодических аспектов региональной социальной устойчивости. Предложены понятия «региональная
социальная емкость» и «региональная социальная черта». Выдвинута гипотеза про математическую
конфигурацию моделей оптимизации параметров региональной экономики по критерию максимальной
социальной емкости и минимальной социальной черты в регионе.
Ключевые
слова:
региональная
экономика,
устойчивое
развитие,
социальная
устойчивость.
Annotation
Scientific basis of sustainable development regulation are investigated through theoretical and methodical
aspects of social sustainability being grounded. The notion of regional social capacity and regional social line are
offered. The hypothesis about possible configuration of mathematical models of optimal economic indicators with
the criteria of maximum social capacity and minimum social line in region is shaped.
Key words: regional economy, sustainable development, social sustainability.
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:
СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Однією з головних передумов досягнення стратегічних цілей розвитку
економіки України є сталий розвиток аграрного сектора на основі зміцнення потужності аграрного
ресурсного потенціалу шляхом органічного поєднання його кількісних та якісних складових. При цьому
особлива увага має приділятися проблемі формування та використання трудового потенціалу, який
поряд із засобами виробництва є основним виробничим ресурсом.
Ефективність використання трудових ресурсів значною мірою формує успіх господарювання.
Сьогодні зберігається негативна тенденція у формуванні та використанні ресурсного потенціалу, має
місце низький рівень зайнятості працездатного населення, соціальна незахищеність значної частки
людей та їх низький життєвий рівень. Спостерігається складна демографічна ситуація та високий
рівень безробіття. Багато невирішених проблем, що стримують процес розв’язання зайнятості людей
у сільській місцевості. Тому проблема формування трудових ресурсів села, їх використання набуває у
сучасних умовах особливого значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідне місце у переліку імен видатних
економістів щодо дослідження проблем трудового потенціалу належить англійському вченому,
фундатору класичної політичної економії Уільяму Петті, який сформулював класичне положення про
те, що праця є батьком і найбільш активним принципом багатства, а земля – його матір’ю. Це
тлумачення розглядається як основа обґрунтування взаємозалежності таких факторів виробництва як
праця, земля, капітал у процесі господарської діяльності.
Проблеми формування та використання трудового потенціалу знайшли своє відображення в
наукових працях В.Г.Андрійчука, Д.П.Богині, О.А.Грішнової, В.С.Дієсперова, М.І.Долішнього,
О.І.Здоровцова, І.І.Лукінова, О.М.Онищенка, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, Л.О.Шепотько,
В.В. Юрчишина, К.І.Якубм та інші дослідників. Проте ця проблема залишається в умовах ринкової
трансформації надзвичайно актуальною і вимагає подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування теоретико-методологічних
питань сутності трудового потенціалу, його формування і розвитку в сільськогосподарських
підприємствах та розробка основних напрямів, спрямованих на підвищення ефективності
використання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в
останні роки як в економіці України загалом, так і в аграрному секторі зокрема, призвели до значного
скорочення ресурсного потенціалу, порушення оптимальних пропорцій його складових, а також до
зниження результатів його використання. Підтвердженням цього є погіршення якісних і кількісних
характеристик окремих складових елементів аграрного ресурсного потенціалу: землі, матеріальнотехнічного забезпечення, а також трудових ресурсів.
Розвиток аграрного сектору, який є пріоритетним і ключовим у відродженні всієї економіки та в
піднесенні життєвого рівня людей, визначається передусім забезпеченням ресурсами живої праці та
ефективністю їх використання. Тому проблема формування раціонального ресурсного потенціалу,
ефективне його використання, оптимальне забезпечення виробничими ресурсами всіх сфер АПК
належить до гострих проблем як в науковому, так і практичному плані. В теорії і практиці щодо ролі
ресурсів у суспільному виробництві існують різні підходи. Так, економісти – аграрники вважають, що
домінуюча роль належить тим ресурсам, що формують економічний, соціальний та екологічний
фактори. За даними Світового банку, у країнах з перехідною економікою зростання виробництва
найбільше забезпечують людські ресурси, за ними йдуть виробничі і природні фактори.
Таким чином, найважливішими з усіх видів економічних ресурсів є людські ресурси, оцінка яких
визначається чисельністю працівників, що мають певні професійні знання, вміння та навички і
можуть використовувати їх у трудовому процесі. Дослідження людських ресурсів має важливе
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значення для оцінки ринку праці й розробки відповідної демографічної політики. Залежно від мети
дослідження людські ресурси характеризуються різними соціально-економічними категоріями
населення, а саме: трудові ресурси, трудовий потенціал, людський капітал.
Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й
розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності. Згідно
чинного законодавства України, трудові ресурси – це частина населення країни, яка володіє
необхідним фізичним розвитком, знаннями та практичним досвідом для роботи в національному
господарстві [1]. Щодо сільського господарства, під трудовими ресурсами слід розуміти не тільки ту їх
частину, що безпосередньо зайнята у суспільному виробництві, а й ту, яка використовується в
особистому селянському господарстві та проходить професійну підготовку.
Поряд із поняттям "трудові ресурси" в офіційних документах та науковій літературі
використовують термін "трудовий потенціал". Насамперед у зв’язку з цим доцільно виділити окремо
сутність поняття "потенціал", яким позначають засоби, запаси, джерела, які можуть бути використані
суб’єктом господарювання для досягнення поставленої мети.
Як економічна категорія, поняття «трудовий потенціал», почало вивчатись з наукової точки зору
порівняно недавно. В сучасній економічній науці до визначення трудового потенціалу існують різні
підходи. Загалом трудовий потенціал визначається як економічна категорія, в якій відображається
сукупність соціально-економічних якостей людей, котрі характеризують їх дієздатність і чисельність.
За своїм значенням поняття «трудовий потенціал» значно ширше ніж «трудові ресурси». У
більш глибокому тлумаченні категорія «трудовий потенціал» характеризується як сукупність фізичних
та інтелектуальних можливостей населення, котрі за сприятливих умов використання праці
забезпечують виробництво матеріальних благ, надання послуг і відтворення трудових ресурсів.
Людина з необхідним фізичним розвитком, знаннями, уміннями і досвідом роботи є основним
елементом трудового потенціалу.
В економічному енциклопедичному словнику за редакцією С.В. Мочерного зазначено, що
трудовий потенціал це – здатність працездатного населення, трудових ресурсів, які перебувають у
розпорядженні трудових колективів, суспільства загалом, до кількісного та якісного зростання за
наявного рівня економічної системи, передусім продуктивних сил (зокрема науки і техніки) та відносин
економічної власності і господарського механізму, які при цьому розвиваються [2, с.468].
В умовах трансформації аграрного сектора економіки трудовий потенціал як складова частина
виробничого потенціалу відіграє вирішальну роль у розвитку народногосподарського комплексу
країни. Від повноти і ефективності використання трудового потенціалу населення залежать темпи
розвитку економіки, підвищення рівня життя та добробуту населення.
Світовий розвиток довів, що головним багатством будь-якого суспільства є люди, а провідним
критерієм економічного і суспільного прогресу суспільства – ступінь розвитку та задоволення їх
потреб. Все багатство на землі створюється людьми. Матеріально-технічні ресурси, які
використовуються для накопичення багатства, дають корисний результат лише через технологічні
знання, що втілені в людині, та певні організаційні механізми, керовані нею.
У сучасних умовах економічне багатство буде у того, хто володіє якісним людським капіталом.
Дослідивши національне багатство 192 країн, Світовий банк визначив, що головним його показником є
людський капітал, частка якого в середньому дорівнює 64%, тоді як фізичний капітал (тобто
нагромаджені матеріально-речові фонди) становить 16%, а природний капітал – 20%. Переваги
людського капіталу над матеріально-фізичним особливо виявляються в країнах з високим рівнем
доходів. Наприклад, у таких високорозвинених країнах світу, як Німеччина, Швейцарія, Японія його
частка становить у середньому 80% [3, с.97].
Під людським капіталом розуміють сформований або розвинений у результаті інвестицій і
накопичений людьми (людиною) певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який
цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню
продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його власника [4, с.58].
Відносно галузі сільського господарства людський капітал включає сукупність вкладень в освіту,
охорону здоров’я, професійну підготовку та перепідготовку сільського населення, зайнятого в
аграрному секторі економіки [5, с.11].
Недооцінка рівня розвитку людського капіталу як основного ресурсу стало одним з головних
чинників негативних соціально-економічних наслідків реформи на селі. Лише за високого рівня
розвитку людського капіталу можна раціонально використовувати сучасну високопродуктивну техніку,
запроваджувати новітні технології та ефективний менеджмент. Тому на рівні підприємств постає
надзвичайно важливої ваги питання масштабного інвестування в людський капітал з метою його
ефективного розвитку. Для сільськогосподарських підприємств інвестиції в людський капітал повинні
стати не менш актуальними, ніж інвестиції в основний капітал [6, с.234].
Серед понять ринкової економіки одне з центральних місць посідає визначення суті й змісту
ринку та його різновидів, серед яких виділяють ринок праці.
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Сучасна економічна теорія доводить, що на ринку праці продається і купується саме праця, що
заробітна плата є платою за працю. Отже, ринок праці — це система економічних відносин, де
формується попит і пропозиція й установлюється ціна праці [4, с.299].
Ринок праці в сучасних умовах має бути орієнтованим насамперед на кваліфіковану працю і
здатним забезпечити удосконалення механізму управління підготовкою та перепідготовкою
вивільнених працівників.
Елементами ринку праці є товар, попит, пропозиція та ціна робочої сили. Співвідношення
попиту, пропозиції та ціни робочої сили визначають кон'юнктуру ринку праці. Основними суб'єктами
ринку праці є працедавці та наймані працівники.
Ринок сільськогосподарської праці має свої особливості, які пов’язані з специфічними
особливостями виробництва у цій галузі. У сільській місцевості на сучасному етапі розвитку проживає
третина населення держави із значними потенційними можливостями суспільно-економічного
розвитку. Тут поряд з сільськогосподарськими підприємствами розвиваються особисті селянські
господарства (ОСГ), які останнім часом для багатьох сільських сімей стали основним місцем
прикладання праці, джерелом одержання продуктів харчування і грошових доходів, що сприяє
полегшенню розв'язання продовольчої проблем.
Отже, ОСГ в сучасних умовах значною мірою пом’якшують напругу на ринку праці, відіграючи
важливу роль у зменшенні безробіття і будучи важливим джерелом часткового відтворення трудового
потенціалу.
Необхідність розвитку особистих господарств населення зумовлено тим, що в умовах низького
життєвого рівня значної частини сільського населення вони забезпечують відтворення кадрового
потенціалу сільського господарства, бо формують умови для відновлення робочої сили, кількісно
нарощують кадровий потенціал та забезпечують розвиток його якісних характеристик.
Разом з тим, низький рівень механізації виробничих процесів і велика частка ручної праці в цих
господарствах створюють вкрай несприятливі умови для ефективного використання трудових ресурсів
і суперечать вимогам науково - технічного прогресу.
Частина зайнятих працюючих в господарствах громадян може за сприятливих умов працювати у
сфері малого бізнесу. Слід забезпечити максимальне сприяння розвитку малого підприємства для
поліпшення ситуації на ринку праці. В цьому відношенні важлива роль відводиться фермерським
господарствам.
Поєднання у фермерському господарстві функцій власника, працівника та підприємця забезпечує
максимальну реалізацію в господарській діяльності професійного і творчого потенціалу селянина,
ефективне використання матеріальних чинників виробництва та робочої сили. Фермер забезпечує робочі
місця шляхом залучення сезонних працівників та тих, що працюють за трудовою угодою.
Але фермерських господарств в даний час є недостатньо і вони невеликі за розміром землі, а
тому поки що не можуть у достатній мірі вирішити проблеми зайнятості сільського населення.
З точки зору залучення працівників до трудової участі раціональною формою господарювання є
сільськогосподарські виробничі кооперативи. Вони створюються на принципах обов’язкової трудової
участі та добровільного членства в них, що дозволяє пом’якшувати проблему зайнятості населення.
Разом з тим, як відзначає М.Й. Малік. [7, с.5], у виробничих кооперативах принципи відкритого
членства та обов’язкової трудової участі не узгоджуються з принципом оптимальної чисельності
працівників, що визначається виробничою необхідністю і тому існують певні проблеми відносин в
системі «власники – керівники – працівники».
Останнім часом значна увага приділяється розвитку обслуговуючої кооперації на селі, завдяки чому
можна збільшити кількість занятих працівників у сільській місцевості. Доцільно в сучасних умовах створити
мережу кооперативів для обслуговування, розвитку фермерських та особистих селянських господарств.
Заслуговує на увагу організаційна робота щодо збільшення кількості заготівельних пунктів, що
займаються заготівлею молока, живої худоби і птиці, овочів, фруктів, картоплі та іншої
сільськогосподарської продукції. Завдяки цьому, з одного боку, створюється ряд нових робочих місць та
підвищується зайнятість населення, а з другого – покращується побутове обслуговування населення.
Складною проблемою в сільській місцевості залишається зайнятість місцевого населення.
Чисельність працівників сільськогосподарських підприємств різко скоротилась внаслідок занепаду
великотоварного виробництва. Тому його відновлення і подальший розвиток дозволить залучити у
виробництво додатково значну кількість людей. Водночас слід відмітити, що сільський трудовий
ресурс значно перевищує можливості раціональної сільськогосподарської зайнятості населення. З
цією метою доцільно в сільській місцевості додатково розвивати несільськогосподарське виробництво.
Отже, проблема зайнятості в даний час є дуже делікатною і актуальною, оскільки сільські жителі
звикли до гарантованого працевлаштування. І тому менеджери в сучасних умовах, з одного боку,
прагнуть уникнути соціальних конфліктів, які можуть стати внаслідок звільнення зайвих працівників. З
другого боку, їхньою метою є раціональна організація виробничого процесу та досягнення
ефективності виробництва.
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Однією з основних причин неефективної зайнятості сільського населення є недостатність
здійснення заходів з економічної й соціальної політики на селі. Спрямування економічної політики
повинно бути зорієнтовано на створення необхідних умов для розвитку конкурентоспроможного
виробництва продукції, а соціальної – на створення сприятливих умов в трудових колективах з метою
підвищення престижності та мотивації сільськогосподарської праці.
Тому формування та підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємств
сільського господарства в нових умовах господарювання вимагає пильної уваги до розвитку соціальної
сфери села, яка створює повноцінне життєве середовище для жителів сільської місцевості. Розбудова
соціальної сфери села виступає складовою мотиваційного механізму ефективної діяльності аграрного
виробництва та розвитку людського капіталу.
До основних проблем, що утруднюють формування та ефективне використання кадрового
потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону слід віднести низький рівень заробітної плати в
сільському господарстві, яка майже вдвічі нижча її середнього рівня в регіональному господарському
комплексі. При цьому її формування не закладає дієвих економічних стимулів для високопродуктивної
праці.
Активізація людських ресурсів сприяє в сучасних умовах застосування дієвого менеджменту.
Адже ситуація, що склалася останніми роками в аграрному секторі, значною мірою спричинена
недосконалою організацією управління аграрними реформами, включаючи недостатнє забезпечення
цієї вкрай складної та відповідальної роботи відповідним кадровим потенціалом [8, с. 100].
Раціональна організація управління людських ресурсів, головною метою якої є вироблення та
реалізація політики підбору і розміщення працівників, підвищення кваліфікації персоналу, його
виробничої віддачі та активності, раціональна система стимулювання праці, дає змогу практично
реалізувати цілі трудових колективів і є одним із факторів, які визначають успішне розв’язання
завдань економічного і соціального розвитку підприємства.
У сучасних ринкових умовах аграрному виробництву потрібні якісно нові кадри, здатні бути не
просто керівниками і технологами, але й підприємцями, які володіють виробничим менеджментом,
здібні глибоко аналізувати і прогнозувати господарську діяльність. Слід забезпечити ефективні
механізми прийняття участі сільського населення в розробці і реалізації управлінських рішень, які
стосуються питань місцевого значення.
Висновки з даного дослідження. У пореформений період в сільському господарстві питання
формування та ефективного використання трудового потенціалу набувають все більшого значення та
вимагають створення плідних стимулів і перебудови існуючих механізмів активізації потенціалу
особистості та суспільної праці. Особливу увагу слід звернути на чинники формування та
використання трудового потенціалу сільської місцевості.
Для підвищення ефективності використання трудового потенціалу найбільш важливе значення
має відродження і подальше піднесення великотоварних сільськогосподарських підприємств,
створення мережі обслуговуючих кооперативів для забезпечення ефективного розвитку фермерських
господарств та особистих підсобних господарств населення, відновлення соціальної інфраструктури
села.
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Туристична діяльність завжди була і залишається найважливішим
сегментом світової економіки і однією з провідних галузей національної економіки багатьох країн. Так,
в останні роки в Україні спостерігається зростання виїзних туристичних потоків, що говорить про
потребу українців у подорожах та відпочинку за кордоном.
Висока якість обслуговування в туризмі залежить від того, яке місце на ринку займає туристичне
підприємство, чи зможе воно якісно та професійно організувати подорож, забезпечити туристу
максимальний комфорт та позитивні враження від поїздки. На сьогоднішній день пріоритетними
завданнями будь-якого туристичного підприємства є наявність, використання та утримання протягом
тривалого періоду індивідуальних конкурентних переваг, які мають характерні риси: цінність для
споживачів, особливість чи унікальність, складність для дублювання конкурентами тощо [1, с. 29].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки з'явився ряд наукових робіт
(Л. Г. Агафонова, В. Д. Безносюк, М. Б. Біржаков, М. І. Волошин, В. Г. Герасименко, В. К. Євдокименко,
І. В. Зорін, В. Ф. Кифяк, В. А. Квартальнов, М. П. Мальська, С. В. Мельниченко, Т. І. Ткаченко,
В. К. Федорченко та ін.), у яких розглядаються шляхи та напрями підвищення функціонування
туристичного бізнесу.
Науковці зауважують, що від того, як позиціонує себе туристичне підприємство, залежить його
успішне функціонування на туристичному ринку. У випадку відпускання на самоплив питання
формування позитивного образу туристичного підприємства, останній складеться в споживачів
стихійно, і немає ніякої гарантії, що такий образ буде адекватним і сприятливим для підприємства. А
тому цілком на часі є наукові дослідження конкретних методів для підвищення функціонування
туристичного бізнесу, а саме позиціювання туристичних підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей позиціювання туристичного
підприємства на ринку як один із методів підвищення функціонування туристичного бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм – це галузь світової економіки, яка в
останні роки розвивається надзвичайно швидкими темпами. Цю ж тенденцію можна спостерігати і в
Україні, адже туристичний бізнес залучає підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким
терміном його окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги тощо [3, с. 71].
Найвагомішу роль у туристичній діяльності відіграють організації, які займаються формуванням і
продажем турів. На туристичному ринку виділяють два типи таких організацій: туроператор і турагент.
Туроператори виконують провідну роль у міжнародному туризмі, тому що саме вони формують
туристичний продукт, у який можуть входити послуги з надання транспорту, розміщення, харчування,
екскурсійні послуги й т.д. Туристичні продукти реалізують турагенти - організації-посередники, які
працюють безпосередньо на туристському ринку з туристами й отримують комісійну винагороду від
туроператора [2, с. 12].
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Розвиток туристичного бізнесу в Україні на сьогоднішній день характеризується наявністю
великої кількості туристичних організацій, створених з метою задовольнити попит населення України
на подорожі, відпочинок і розваги. Проте не кожна туристична організація може ефективно
здійснювати свою діяльність, адже в гострих умовах конкуренції місце в туристичному бізнесі
необхідно не тільки завоювати, але й уміти утриматися «на плаву».
Можна говорити про різні методи забезпечення підвищення функціонування туристичної
діяльності, проте одним із найефективніших потрібно назвати позиціонування. Адже від того, як
туристичне підприємство позиціює себе на ринку, залежить і її успіх. На жаль, більшість туристичних
підприємств використовує «стихійне» позиціювання як себе, так і тих туристичних продуктів, які вони
реалізовують.
Позиціювання - це уявлення про фірму (або її продукцію), яке склалося у її клієнтів (споживачів,
покупців тощо) відносно інших фірм - її конкурентів [4, с. 382].
Досить частою помилкою менеджменту турфірми стає відсутність систематичної роботи з
позиціювання фірми або її турпродуктів. Системні та цілеспрямовані заходи з позиціювання
допомогли б значно підвищити ефективність діяльності туристичних підприємств.
Наведемо кілька підходів до позиціювання туристичного підприємства на ринку.
Перший підхід – описовий, визнаний найбільш легкою технікою позиціювання. Слідуючи йому,
туристичне підприємство прагне сформулювати (усно або письмово) бачення свого місця на
туристичному ринку, виокремлюючи (позиціонуючи) себе серед конкурентів [4, с. 382].
Прикладом цього можна навести великого українського туроператора «Тez Tour», який у своїх
рекламних оголошеннях підкреслює, що він є солідним туристичним оператором і пропонує
відпочинок та подорожі на різні смаки. Для підкріплення свого іміджу цей туроператор щорічно бере
участь у туристичних виставках, постійно нагадує своїм клієнтам про кількість та географічне
розташування своїх офісів, а його реклама в туристичних журналах завжди виглядає дорогою і
красивою. Додатково туроператор використовує телевізійну рекламу, випускає велику кількість
каталогів подорожей та підкреслює свій імідж переліком своїх солідних партнерів [5, с. 1].
Потрібно відмітити, що позиціонування туристичного підприємства на ринку – важливий елемент
її ефективної діяльності. Іноді ж можна зустріти досить велику помилку у позиціюванні великого
туристичного підприємства - необґрунтована економія на рекламі. Адже, заощадивши кошти на
рекламі шляхом використання невеликих площ рекламних повідомлень в різних туристичних або
рекламних виданнях, можна створити образ не великого і престижного туристичного підприємства, а
навпаки - образ невеликого за розмірами підприємства, справи у якого йдуть не досить добре, аби
давати велику та барвисту рекламу. Фахівці у таких випадках радять використовувати велику
рекламну площу, а щоб не випасти при цьому із запланованого бюджету, то розміщувати рекламу не
щотижня , а раз на два тижні.
Використовуючи описовий підхід, можна здійснювати позиціювання і тупродуктів підприємства.
Наступним підходом у позиціонуванні можна назвати «твердий» підхід. Як правило, він
найчастіше використовується при позиціонуванні турпродуктів (так званий 5-кроковий підхід
Ф. Котлера) і включає наступні етапи:
− визначення найважливіших характеристик турпродукту (одна-дві);
− створення карти позиціювання, яка включає місце розташування турпродуктів самого
підприємства й турпродуктів його основних конкурентів;
− визначення на карті позиціювання переваг покупців;
− визначення на карті позиціювання бажаного місця для свого продукту;
− розроблення відповідної програми дій, яка буде спрямована на формування бажаного
позиціювання [4, с. 383].
Грамотно і досконало виконана робота з позиціювання турпродуктів підприємства та її
конкурентів потребує ретельної та кропіткої роботи зі збору інформації, особливо - від споживачів
турпродукту. Саме туристи визначають, чого вони потребують і чи може задовольнити цю потребу
конкретне туристичне підприємство.
Слідуючи представленому вище алгоритму, можна визначити позиціювання і самого
туристичного підприємства. Наприклад, в якості найважливіших характеристик для туристичного
підприємства можна визначити такі:
− «популярність» фірми (найвідоміша, відома, маловідома);
− «надійність» фірми (дуже надійна, надійна, ненадійна).
Ці характеристики обумовлюються часом існування туристичного підприємства, активністю його
реклами, розмірами рекламних площ та ін. параметрами, які досить часто відіграють вирішальну роль
при виборі туристичного підприємства, де турист купить закордонний тур.
«М'який» підхід у позиціюванні туристичного підприємства запропонував Д. Огілві. Цей підхід
включає кілька етапів:
− визначення бажаного образу підприємства;

122

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

− виявлення унікальної туристичної пропозиції (УТП), яку може запропонувати підприємство, але
не можуть запропонувати її конкуренти;
− забезпечення синтезу УТП й образу туристичного підприємства [4, с. 384].
На прикладі туристичного підприємства «7 Меридіан» наведемо приклад «м'якого»
позиціювання. Так, образ цієї фірми, яка працює на туристичному ринку і як туроператор, і як турагент,
на її корпоративному сайті представлений наступним чином: «7 Меридіан» - досвідчене у своїй галузі
діяльності туристичне підприємство, а аргументами цього твердження виступають тривалий час
роботи в туризмі, висока кваліфікація фахівців підприємства, перелік значної кількості розроблених
маршрутів [6, с. 1].
УТП підприємства - сам турпродукт, адже «7 Меридіан» займається розробкою екзотичних турів.
У зв'язку із цим, гармонічним виглядає і синтез УТП, і образ самого туристичного підприємства.
Крім вищезазначених підходів позиціювання як туристичного підприємства, так і тих
турпродуктів, які вона просуває, можемо також запропонувати позиціювання туристичної послуги на
основі моделі «менеджменту послуг».
Якщо розглядати особливі характеристики послуг (невідчутність послуги, невіддільність послуги
від людини, неможливість збереження послуги, мінливість якості послуги та ін.), то можна відзначити,
що їх просування і позиціювання є складним процесом. Типовою помилкою менеджменту
туристичного підприємства є недооцінка перерахованих характеристик туристичної послуги.
Орієнтуючись на особливі характеристики послуг, Р. Норманн розробив модель «менеджменту
послуги». Відповідно до цієї моделі, він виділяє п’ять взаємозалежних складових кожної окремої
послуги, це:
1. Сегмент ринку - група споживачів, для яких була розроблена вся система обслуговування.
2. Концепція послуги – образ послуги, яку очікує отримати споживач.
3. Система надання послуг – це набір взаємопов’язаних складових, який дозволяє реалізувати
послугу.
4. Образ підприємства – це інструмент інформації, який може бути використаний для залучення
споживачів.
5. Культура та філософія підприємства. З їх допомогою формуються й підтримуються цінності й
моральний дух підприємства [4, с. 384].
Спираючись на модель «менеджменту послуг» Р. Норманн, здійснимо позиціювання послуг
туристичного підприємства. За приклад візьмемо послуги відомого українського туроператора «ОфітСервіс», який організовує круїзи по Дніпру та Чорному морю.
Сегмент ринку. Подорожувати на теплоходах цікаво людям різного віку, адже надзвичайно
приємно спостерігати за тихою річковою гладдю, пропливаючими пейзажами, містами та селами.
Відпочинок на теплоходах також захоплює дітей. Однак потрібно зауважити, що вартість теплохідного
круїзу достатньо висока на сьогоднішній день через високі витрати, пов'язані з утриманням теплоходу
під час подорожі. Тому «Офіт-Сервіс», який займається розробкою теплохідних круїзів, має справу із
сегментом споживачів середнього статку [7, с. 1].
Концепція послуги вважається однією з найважливіших складових позиціювання послуги. Усі
туристи – надзвичайно різні люди. Одні потребують спокою і тиші для відпочинку, інші - прагнуть
отримати нові враження. Круїзний відпочинок дозволяє задовольнити різні потреби. Це і споглядання
водної гладі та ландшафтів, і отримання нових знань і вражень, які забезпечить насичена екскурсійна
програма, і веселі розваги завдяки нічному життю в барах та на дискотеках теплоходу.
Система надання послуг. Як зазначалося нами вище, теплохідний туризм - це сполучення на
теплоході цікавих екскурсійних програм, відмінного сервісу й розваг. Система надання комплексної
послуги в круїзі включає наступні складові:
− штат співробітників, які мають досвід у забезпеченні високого сервісу і постійної уваги до
туристів;
− сам турист як споживач турпослуги;
− обстановка кают і теплоходу, яка дозволяє забезпечити максимальний комфорт і безпеку
туристів;
− цікава і насичена екскурсійна програма у місцях зупинок теплоходу;
− якісне харчування;
− дружелюбний «клімат» на теплоході;
− розмаїтість розваг тощо [7, с. 1].
Якщо правильно визначити систему надання послуги, то це дозволить забезпечити її
позиціювання в очах споживачів, підвищити відчутність послуги, а разом із цим - полегшити роботу
менеджерів туристичного підприємства.
Образ підприємства. «Офіт-Сервіс» - досвідчений туроператор в організації річкових та
морських круїзів. Позиціює себе як фірма, що забезпечує встановлення із туристами довгострокових
відносин, надаючи їм різнопланові форми відпочинку, а для постійних клієнтів – знижки. Головною

123

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2012[14]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

сильною рисою «Офіт-Сервіс» є постійне зростання рівня сервісу, яке досягається шляхом
проведення щорічних покращень на базі збору зворотної інформації від відпочиваючих. Сьогодні
«Офіт-Сервіс» - це визнаний туристичний оператор, відомий своїм висококваліфікованим персоналом,
який добре знає свій турпродукт та піклується про клієнтів [7, с. 1].
Філософія й культура підприємства. Виявляється в тому, що працівники «Офіт-Сервіс» люблять
свою роботу і з особливою ретельністю планують нові тури та круїзи, вкладаючи в них душу.
Філософія «Офіт-Сервіс» полягає у створенні не просто відносин туриста з туристичним
підприємством, а довгострокових відносин друзів, які, жалкуючи, розлучаються наприкінці круїзу.
Такого роду філософія й культура «Офіт-Сервіс» формуються постійним підвищенням кваліфікації
персоналу та удосконаленням методів обслуговування споживачів [7, с. 1].
Висновки з проведеного дослідження. В ході дослідження були визначені особливості
позиціювання туристичного підприємства на ринку як один із методів підвищення функціонування
туристичної діяльності. Досить частою помилкою менеджменту туристичного підприємства стає
відсутність систематичної роботи з позиціювання підприємства і її турпродуктів. Системні та
цілеспрямовані заходи з позиціювання допомогли б значно підвищити ефективність діяльності
туристичного підприємства, підвищили б її популярність серед споживачів. А здійснити позиціювання
можна за допомогою різних підходів (описовий, «м’який», «твердий») та моделі «менеджменту
послуг».
Грамотно і досконало виконана робота з позиціювання як самого туристичного підприємства, так
і її турпродуктів дозволить отримати вагомі конкурентні переваги на туристичному ринку.
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Анотація
У статті розглянуто особливості позиціювання туристичного підприємства на ринку як
один із методів підвищення функціонування туристичної діяльності. Досліджено різні підходи
позиціювання туристичного підприємства (описовий, «м’який», «твердий»); розглянуто модель
«менеджменту послуг».
Ключові слова: туристичне підприємство, менеджмент послуг, туристичний продукт,
позиціювання, підхід, модель.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности позиционирования туристического предприятия на
рынке как один из методов повышения функционирования туристической деятельности.
Исследованы разные подходы позиционирования туристического предприятия (описательный,
«мягкий», «твердый»); рассмотрена модель «менеджмента услуг».
Ключевые слова: туристическое предприятие, менеджмент услуг, туристический продукт,
позиционирование, подход, модель.
Annotation
In the article are considered the features of keeping of tourist company at the market as one of
methods of increase of functioning of tourist activity. Are investigational different approaches of keeping of
tourist company (descriptive, «soft», «hard»); is considered the model of «management of services».
Key words: tourist company, management of services, tourist product, keeping, approach, model.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Регіональними стратегіями розвитку областей Західного регіону до
2015 року загальновизнано рекреацію і туризм пріоритетним напрямком соціально-економічного
розвитку регіону, а розвиток та промоція рекреаційно-туристичного потенціалу – однією з підцілей [3;
8]. Для вирішення цієї цілі є доцільним надати характеристику рекреаційно-туристичного потенціалу
(РТП) регіону в сучасних умовах. Особливо важливим є те, що рекреаційно-туристичний потенціал
виступає достатньо активним чинником розвитку бальнеолікування, туризму і відпочинку, а також
спричиняє додатковий стимулюючий вплив на розвиток транспорту і зв’язку, інфраструктури, сфери
послуг, будівельної індустрії та інших сфер економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика вивчення рекреаційно-туристичного
потенціалу регіону повсякчас перебуває в полі зору науковців Інституту регіональних досліджень НАН
України (м. Львів), Львівського, Прикарпатського та Чернівецького університетів. Над науковою
проблематикою рекреаційно-туристичного потенціалу регіону працюють ряд вітчизняних науковців:
М. Бутко, Ю. Зінько, В. Руденко, Л. Черчик. Однак ґрунтовний аналіз праць цих авторів свідчить, що ця
тема є надзвичайно актуальною та потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу, стану
його використання у територіальному розрізі Західного регіону та його впливу на розвиток економіки
регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Західний регіон України є територією, де
зосереджений значний рекреаційно-туристичний потенціал. Питома частка останнього у сумарному
природно-ресурсному потенціалі України складає 22,8 % від загальнодержавного показника, у тому
числі 77 % припадає на ресурси відпочинку і туризму і 23 % – на ресурси санаторно-курортного
лікування [5].
У територіальному розрізі Західного регіону (табл. 1) значна частка природно-рекреаційного
потенціалу припадає на Закарпатську (7,3 %), Львівську (5,6 %), Івано-Франківську (4,1 %) області,
дещо менше має – Чернівецька (1,8 %), Волинська (1,6 %), Рівненська (1,2 %) та Тернопільська
(1,2 %) області.
Таблиця 1
Природно-рекреаційний потенціал Західного регіону
Природно-рекреаційний потенціал
Природнорекреаційний
потенціал,
тис. га

Природнорекреаційний
потенціал, млн.
грн..

питома
частка, %

Волинська

224,0

84,0

1,6

ресурсів
відпочинку і
туризму
80

Закарпатська

425,9

379,6

7,3

57

43

Івано-Франківська

183,8

212,0

4,1

84

16

Львівська

339,8

290,1

5,6

70

30

Рівненська

111,0

63,2

1,2

80

20

Тернопільська

96,6

61,3

1,2

79

21

Чернівецька

64,0

94,1

1,8

79

21

Західний регіон

1445,1

1184,3

22,8

77

23

Україна

3507,1

5201,4

100

75

25

Адміністративна
одиниця

у тому числі, %
ресурсів санаторнокурортного лікування
20

*Складено за : [5] (за розрахунками 1998 року)
РТП Західного регіону України на 91,06 % складається з природних рекреаційних ресурсів у
сумарному природно-ресурсному потенціалі України, що значно вище відповідного показника по
Україні (9,64 %) (табл. 2).
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Таблиця 2
Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу областей
Західного регіону України
Адміністративна
одиниця

Питома вага ресурсу в природно-ресурсному потенціалі, ‰
Мінеральні

Водні

Земельні

Лісові

Фауністичні

Рекреаційні

Волинська

0,95

18,02

55,18

16,24

0,41

9,20

Закарпатська

3,06

31,48

19,36

17,44

0,08

28,58

Івано-Франківська

7,41

33,31

24,13

17,62

0,13

17,40

Львівська

22,55

22,68

29,24

11,07

0,18

14,28

Рівненська

5,00

16,45

55,01

16,14

0,75

6,65

Тернопільська

1,24

13,59

74,97

4,66

0,15

5,40

Чернівецька

10,77

12,89

59,13

6,70

0,96

9,55

Україна

28,26

13,08

44,38

4,17

0,47

9,64

*Складено за : [5] (за розрахунками 1998 року)
Дані табл. 2 засвідчують, що в окремих областях Західного регіону існують незначні відмінності
за рівнем забезпеченості природних рекреаційних ресурсів. Зокрема, Закарпатська (28,58 ‰), ІваноФранківська (17,40 ‰), Львівська (14,28 ‰), Чернівецька (9,55 ‰) та Волинська (9,20 ‰) області,
характеризуються достатньо високою питомою вагою рекреаційних ресурсів, а Рівненська (6,65 ‰) та
Тернопільська (5,40 ‰) області – найнижчою питомою вагою рекреаційних ресурсів серед областей
Західного регіону.
Наступним важливим показником в рекреаційно-туристичному потенціалі Західного регіону, з
точки зору вкладення капіталу, є показник рівня концентрації природно-рекреаційного потенціалу та
земельних рекреаційних ресурсів (табл. 3).
Таблиця 3
Рівень концентрації природно-рекреаційного потенціалу та земельних рекреаційних ресурсів у
областях Західного регіону
Адміністративна
одиниця
Волинська

Природно-рекреаційний потенціал
у розрахунку на:
1 тис.
1 тис.
1000 км²
жителів
рекреантів
11,089
0,214
5,829

Землі рекреаційного призначення
у розрахунку на:
1 тис.
1000 км²
1 тис. жителів
рекреантів
8,535
0,166
4,486

Закарпатська

33,273

0,341

5,680

12,141

0,125

2,073

Івано-Франківська

13,223

0,131

3,874

18,525

0,186

5,427

Львівська

15,587

0,131

1,385

5,339

0,046

0,474

Рівненська

5,522

0,096

3,782

9,025

0,157

6,181

Тернопільська

7,000

0,086

4,881

8,529

0,106

5,947

Чернівецька

7,911

0,070

21,219

8,321

0,074

22,318

*Складено за : [7]
Як видно із даних табл. 3, природно-рекреаційний потенціал у розрахунку на 1000 км²
характеризується високою територіальною концентрацією природних рекреаційних ресурсів. Зокрема,
рівень концентрації у Закарпатській області складає 33,273; у Львівській – 15,587; у Івано-Франківській
– 13,223; у Волинській – 11,089; у Чернівецькій – 7,911; у Тернопільській – 7,000 та Рівненській - 5,522.
Якщо брати природно-рекреаційний потенціал у розрахунку на 1 тис. жителів, то найбільші показники
демонструють Закарпатська (0,341), Волинська (0,214), Івано-Франківська (0,131) та Львівська (0,131)
області. Це свідчить, що при невеликій чисельності населення зосереджено потужний природнорекреаційний потенціал регіону.
Що стосується земель рекреаційного призначення, то найбільші площі рекреаційних земель на
1000 км² Західного регіону зосереджені в Івано-Франківській (18,525), Закарпатській (12,141) областях,
найменша – у Львівській області (5,339).
У табл. 4 відображена функціональна структура земель рекреаційного призначення в областях
Західного регіону.
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Таблиця 4
Функціональна структура земель рекреаційного призначення Західного регіону України

Адміністративна
одиниця

Землі
рекреаційного
призначення,
тис. га

У тому числі
природоохоронного

оздоровчого

рекреаційного

історикокультурного

тис.га

%

тис.га

%

тис.га

%

тис. га

%

Волинська

2014,4

168,7

8,37

0,3

0,015

3,2

0,15

0,2

0,010

Закарпатська

1275,3

146,4

11,4

0,4

0,031

8,5

0,66

0,1

0,008

Івано-Франківська

1392,7

245,5

17,6

0,2

0,014

11,6

0,83

0,2

0,014

Львівська

2183,1

113,4

5,19

0,5

0,023

1,4

0,06

1,1

0,050

Рівненська

2005,1

169,7

8,46

11,1

0,554

0,6

0,03

-

-

Тернопільська

1382,4

116,5

8,43

0,1

0,007

1,0

0,07

0,1

0,007

Чернівецька

809,6

64,7

7,99

-

-

2,6

0,32

0,1

0,012

Західний регіон

11062,6

1024,9

67,44

12,6

0,644

28,9

2,12

1,8

0,101

Україна

60354,8

2779,6

4,61

23,6

0,039

105,3

0,17

44,1

0,073

*Складено за звітами Державного комітету України по земельних ресурсах за 2005 рік
Привабливим і основним ресурсом рекреаційно-туристичного потенціалу Західного регіону, з
точки зору вкладення капіталу, є його землі рекреаційного призначення, які складають 11062,6 тис. га.
Основна частка земель рекреаційного призначення регіону припадає на землі
природоохоронного призначення – 67,44 %. Лідерами є Івано-Франківська (17,6 %) та Закарпатська
(11,4 %) області.
Оздоровчі землі Західного регіону займають лише 0,644 %. Найбільша їх частка припадає на
Рівненську область (0,554 %).
Рекреаційні землі займають 2,12 % території Західного регіону. До регіонів з високим відсотком
рекреаційних земель відносяться Івано-Франківська (0,83 %) та Закарпатська (0,66 %) області.
Найбільші площі земель історико-культурного призначення зосереджені у Львівській (0,050 %)
та Івано-Франківській (0,014 %) областях. Загалом у Західному регіоні вони становлять 0,101 [5].
Провідне місце серед земель рекреаційного призначення займають ліси. Найбільші частка лісів
для відпочинку у загальній площі лісів мають Чернівецька (4,9 %), Рівненська (2,37 %), Львівська
(1,8 %), Закарпатська (1,2 %), Івано-Франківська (1,1 %), а найменша – Волинська (0,4 %) та
Тернопільська (0,1 %) області.
Забезпеченість регіонів водними ресурсами має безпосередній вплив на формування місць
відпочинку. Загалом у Західному регіоні водні ресурси займають 422,6 тис. га території. Найбільша
площа водних ресурсів у Волинській (91,2 тис. га), Львівській (85,4 тис. га) та Рівненській (85,2 тис. га)
областях, найменша – Чернівецька (37,2 тис. га) та Закарпатська (37,0 тис. га) області.
Західний регіон багатий і на бальнеологічні ресурси, зокрема, на різні типи мінеральних вод. Ці
рекреаційні ресурси є в усіх областях Західного регіону. Щоправда, забезпеченість ними населення
різна.
У Західному регіоні затверджено 26 родовищ мінеральних вод: у Волинській області – 1, у
Закарпатській області – 12, у Львівській – 6, у Рівненській – 3, у Тернопільській – 2, у Чернівецькій – 2,
в Івано-Франківській області родовищ мінеральних вод із затвердженими експлуатаційними запасами
немає.
Більше половини (57,8 %) затверджених запасів Західного регіону – це вуглекислі мінеральні
3
3
води. Їх запаси становлять 3407,4 м /добу. Другі за кількістю – борні (871 м /добу) і на третьому місці –
3
сульфідні (827,5 м /добу). Мінеральні води без специфічних компонентів і властивостей становлять
3
665,1 м /добу затверджених запасів та мінеральні води з підвищеним вмістом органічних речовин типу
3
«Нафтуся» – 122,2 м /добу. За абсолютною величиною затверджених експлуатаційних запасів на
3
Закарпатську область припадає три чверті усіх затверджених запасів регіону – 4368,4 м /добу
(табл. 5).
3

У Львівській області затверджені запаси становлять 1284,0 м /добу (2,0% загальної кількості), у
3
Чернівецькій – 240,8 м /добу (0,4% загальної кількості).
Західний регіон володіє значними запасами лікувальних грязей (торфових та сапропелевих)
(табл. 6).
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Таблиця 5
Баланс ресурсів мінеральних вод Західного регіону України
Усього,
3
м /добу
601,7

Частка від загальнодержавного показника,
%
0,2

240

0,04

розвідані запаси

361,7

0,5

прогнозні запаси

-

-

21878,2

8,0

Адміністративна
одиниця
Волинська – всього
експлуатаційні запаси

Закарпатська – всього
експлуатаційні запаси

4368,4

0,7

розвідані запаси

14947,6

20,9

прогнозні запаси

2562,2

1,8

Івано-Франківська – всього

13634,3

5,0

-

-

360,3

0,5

експлуатаційні запаси
розвідані запаси
прогнозні запаси

13274,0

9,5

Львівська – всього

113872,6

41,5

1284,0

2,0

експлуатаційні запаси
розвідані запаси

3329,6

4,7

прогнозні запаси

109259,0

78,2

Рівненська – всього

1495,4

0,5

експлуатаційні запаси

1479,0

2,3

розвідані запаси

16,4

0,02

прогнозні запаси

-

-

Тернопільська – всього
експлуатаційні запаси
розвідані запаси

10025,0

3,7

440,0

0,7

-

-

прогнозні запаси

9585,0

6,9

Чернівецька – всього

3818,3

1,4

експлуатаційні запаси

240,8

0,4

розвідані запаси

34,5

0,05

прогнозні запаси

3543,0

2,5

165325,5

60,2

експлуатаційні запаси

8052,2

12,7

розвідані запаси

19050,1

26,6

Західний регіон – всього

прогнозні запаси

138223,2

100

Україна – всього

274480,2

100

експлуатаційні запаси

63244,9

100

розвідані запаси

71512,1

100

прогнозні запаси

139723,2

100

*Складено за : [1, с. 142-147] (за розрахунками 1996 року)
Відповідно до проведених нами розрахунків на основі даних [1], запаси торфових грязей
3
Західного регіону складають 2185 тис. м , що становить 63,4% усіх підрахованих запасів по
3
родовищах торфових грязей України (3445,1 тис. м ). Найбільша їх кількість зосереджена у Львівській
3
3
області – 1579 тис. м (45,8% запасів держави), у Івано-Франківській області – 596 тис. м (17,3%), у
3
Закарпатській – 10 тис. м (0,3%).
На сьогодні сапропелеві грязі не використовуються в лікувальній практиці, що пов’язано з
відсутністю споживача в місцях розповсюдження пелоїдів і значними витратами на їх добування.
Проте, в подальшому сапропелі варто продовжувати застосувати як в санаторно-курортному, так і в
поза курортному грязелікуванні (табл. 7).
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Таблиця 6
Родовища торфових грязей (пелоїдів) Західного регіону України
№
п/п
1

Назва родовища, місцезнаходження
«Журавицьке», с. Журавичі Волинської обл.

Мінералізація,
3
г/дм
0,24-0,34

Затверджені
3
запаси, тис м
217

Сучасне
використання
пансіонат

2,2

10

Не викор.

1,25-2,68

383

Курорт «Черче»

2

«Синяцьке», с. Синяк Закарпатської обл.

3

«Черченське», с. Черче Івано-Франківської обл.

4

«Книселівське», с. Книсело Львівської обл.

1,58

1099

Не викор.

5

«Оболонське», м. Долина Івано-Франківської обл.

0,2-0,45

213

Не викор.

6

0,1-0,4

27

3,4

377

8

«Нинівське», с. Жулін Львівської обл.
«Великолюбінське»,
смт.
Великий
Любінь
Львівської обл.
«Немирівське», смт. Немирів Львівської обл.

2,0

40

9

«Шкло», смт. Шкло Львівської обл.

1,7

36

10

«Вичавки», с. Вичавки Рівненської обл.

0,52

496

Не викор.
Курорт «Любінь
Великий»
Не викор.
Санаторій
«Шкло»
Не викор.

11

«Погулянківське», смт. Степань Рівненської обл.

0,26-1,12

77

12

«Конопківське», с. Конопівка Тернопільської обл.

0,85

70

7

Курорт «Горинь»
Бальнеогрязьолікарня

*Складено за : [1, с. 305-311]
Таблиця 7
Родовища сапропельових грязей Волинської області Західного регіону
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва родовища,
місцезнаходження
Озеро Пісочне
Озеро Люцимер
Озеро Кримне
Озеро Мочне
Озеро Карасинець
Озеро Островенське
Озеро Пулемецьке
Озеро Луки
Озеро Світязь
Озеро Перемут
Озеро Пищанське
Озеро Кругле
*Складено за : [1, с. 320-321]

Мінералізація,
3
г/дм

Затверджені запаси,
3
тис м

Перспективне
використання

0,25
0,51
0,58
0,50
0,39
0,46-0,6
0,76
0,64
0,18
0,85-0,95
0,20
0,32

2022
5472
181
2148
854
6535
37440
31018
19953
3951
1505
796

Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне
Перспективне

Західний регіон відомий комплексом споруд історико-архітектурного значення, передусім
великою кількістю пам’яток історії та архітектури ХІ – ХІІ та ХVІІ – ХІХ століть (понад тисячу із них
мають світове значення).
Другою складовою рекреаційно-туристичного потенціалу, яка доповнює її реальний потенціал, є
мережа рекреаційних закладів та готелів, які є досить значними і перебувають на рівні 10,8 % і 22,4 %
відповідно у відсотку до загальнодержавного [6].
Частка показника кількості ліжок (місць) у санаторно-курортних і оздоровчих закладах Західного
регіону зросла із 6,8 % у 2000 р. до 121,7 % – у 2010 р. Це свідчить про модернізацію ліжкового фонду
санаторно-курортних установ і зростання ефективності їх діяльності.
Загалом Західний регіон представлений 324 закладами тривалого перебування із загальною
кількістю ліжок (місць) у місяць максимального розгортання 546544 одиниць. Відповідно у Львівській
області налічувалось 109 закладів (18263 ліжок), у Волинській – 65 (3835), у Закарпатській – 62 (6614),
у Івано-Франківській – 36 (3798), у Рівненській – 22 (2802), у Тернопільській – 18 (2230) та у
Чернівецькій – 14 (1492).
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У типовій структурі санаторно-курортних і оздоровчих закладів Західного регіону найчисленніші
– санаторії. Вони складають 33,0 % з кількості та понад 53,9 % ліжкового фонду лікувальнооздоровчих закладів. На їхній базі в 2010 році було оздоровлено 300,0 тис. осіб, що склало 75,4 % від
усіх оздоровлених у закладах лікувально-оздоровчого типу, і тільки 10,0 тис. осіб відпочило і
оздоровилося у пансіонатах з лікуванням (25,1 %), 23,7 тис. осіб (6,0 %) – у санаторіях-профілакторіях
та 3,6 тис. осіб (0,9 %) – у бальнеолікарнях.
Позитивні зрушення відбулися у покращенні їх якісних характеристик. Це відбулося, по-перше,
за рахунок перепрофілювання ряду пансіонатів з лікуванням у санаторіїв; по-друге, за рахунок
будівництва нових маломісних з підвищеною комфортністю закладів та реконструкції санаторіївпрофілакторіїв із переобладнанням номерів у «люкси» і «напівлюкси». Наслідком цього став відчутний
притік оздоровлених у Західному регіоні.
Серед областей Західного регіону кількість оздоровлених практично в усіх санаторно-курортних
і оздоровчих закладах зростала (крім Тернопільської та Чернівецької областях) до 2008 року та
спадала у період 2009 – 2010 роках.
У Західному регіоні діє мережа дитячих закладів оздоровлення, які розміщені в усіх областях
регіону.
Наявний рекреаційно-туристичний потенціал Західного регіону України представлений 3776
дитячими закладами. Їх частка в Україні за кількістю дитячих закладів зросла на 15,8% (із 6% до
21,8 %) та кількість місць зросла при цьому на 2,3% (із 10% до 12,3%).
Питома вага областей Західного регіону в Україні за період 2000 – 2010 рр. суттєво не
змінилася. Лідером за кількістю таборів залишається Івано-Франківська область, на 2-му та 3-му
місцях – Львівська та Волинська області відповідно, аутсайдером залишається Чернівецька область.
Зростання кількості дитячих закладів із 454 у 2000 р. до 3776 у 2010 р. та їх місткості від 22,7
тис. місць у 2000 році до 24,2 тис. місць у 2010 році призвело до зростання кількості оздоровлених
дітей, що відпочивали у цих закладах. При цьому, відбулося незначне скорочення місць в середньому
на 12,3 % у 2009 – 2010 рр.
Відповідно, кількість оздоровлених дітей, що відпочивали в дитячих таборах оздоровлення та
відпочинку Західного регіону, зросла на 44,4 % – із 89,3 тис. осіб у 2000р. до 409,2 тис. осіб у 2010 р.
При цьому, максимальне значення даного показника склало 508,7 тис. осіб у 2005 р., мінімальне –
395,9 тис. осіб у 2009 р.
Іншим, не менш перспективним, напрямком оздоровчо-відпочинкової діяльності в Західному
регіоні є розвиток туризму і активних форм відпочинку.
Про потенціал розвитку туризму опосередковано свідчать і показники розвитку готельного
господарства.
За кількістю готелів та інших місць для короткотермінового проживання першість у Західному
регіоні належить Львівській області, у якій нараховується 159 об’єктів такого типу, що можуть
одночасно надати відвідувачам області 5 060 номерів. В інших областях регіону є лише від 23 до 38
готелів, а кількість доступних номерів у них відповідно є в межах 1 118÷1 165 номерів [4].
Висновки з проведеного дослідження. Характеристика рекреаційно-туристичного потенціалу
свідчить про хорошу потенційну привабливість Західного регіону для вкладання внутрішніх та зовнішніх
інвестицій у діяльність, що має відноситися до профілюючої в господарському комплексі регіону.
У процесі планування залучення інвесторів, важливо, щоб області Західного регіону прийняли
ряд рішень, які закладуть основу для успіху, зокрема: 1) визначити пріоритетні рекреаційні та
туристичні об’єкти у кожній області регіону; 2) створити інвестиційну карту з ключовими активами
(людські ресурси, земля або інші природні ресурси, інфраструктура); 3) визначити основні інвестиційні
можливості на основі цих активів; 4) оцінити бізнес-можливості (знайти найкращий спосіб розвинути
кожну можливість; описати відповідну роль і внесок в кожну можливість з боку влади і інвесторів);
5) представити інвесторам вартісну пропозицію для кожної можливості; 6) визначити цільових
інвесторів (визначити цільову групу потенційних інвесторів для кожної можливості; описати
передумови зацікавлення інвесторів у кожній можливості; визначити оптимальні підходи для
залучення інвесторів); 7) визначити стимули та обмеження (визначити стимули, необхідні для
залучення цільових інвесторів; визначити обмеження, щоб виключити можливість приходу небажаних
інвесторів; визначити відповідні правові механізми для впровадження стимулів та обмежень).
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Анотація
У статті визначено сучасний стан та природно-ресурсну базу рекреаційно-туристичного
потенціалу у територіальному розрізі Західного регіону. Зроблено відстеження динаміки основних
показників санаторно-курортних, дитячих та готельних закладів. Сформульовано пропозицію
щодо залучення інвестиційних ресурсів у рекреаційно-туристичну діяльність регіону.
Ключові слова: рекреаційно-туристичний потенціал, територіальний розріз регіону,
природно-ресурсна база, мережа рекреаційних і готельних закладів, туризм і відпочинок, інвестиції
ресурси.
Аннотация
В статье определены современное состояние и природно-ресурсную базу рекреационнотуристического потенциала в территориальном разрезе Западного региона. Сделано
отслеживания динамики основных показателей санаторно-курортных, детских и гостиничных
заведений. Сформулированы предложение относительно привлечения инвестиционных ресурсов в
рекреационно-туристическую деятельность региона.
Ключевые слова: рекреационно-туристический потенциал, территориальный разрез
региона, природно-ресурсная база, сеть рекреационных и гостиничных заведений, туризм и
отдых, инвестиции ресурсы.
Annotation
The current situation and the natural resource base of the recreational and the tourism potential in the
territorial breakdown of the Western region are outlined in the article. The dynamics of basic indicators of
health resorts, children's and hotel establishments are analyzed. Suggestions for attracting investment
resources in the recreational and the tourist activities in the region are given.
Key words: recreation and tourism potential, territorial breakdown by regions, the natural resource
base, a network of recreational and hotel facilities, tourism and leisure, investment resources.
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МІЖНАРОДНІ НОРМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності
можливий за умови існування зацікавлених у цьому впливових структур. Ними на макрорівні
виступають інститути соціального партнерства, а також міжнародні і регіональні організації та
об’єднання. Створюючи принципи та етичні норми функціонування бізнес-одиниць, вони впливають на
поширення концепції корпоративної соціальної відповідальності у всьому світі та практичного її
утвердження у господарській діяльності як великих, так і малих суб’єктів бізнесу. Корпоративні етичні
правила міжнародних організацій спрямовані на гармонічне поєднання соціальних, природних та
економічних пріоритетів розвитку підприємницьких структур, оскільки основне місце в системі базових
цінностей ринкової економіки належить саме соціально відповідальному бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриття природи корпоративного громадянства
та еволюції підходів до розуміння його сутності знайшло своє відображення у працях як вітчизняних,
так і зарубіжних науковців, а саме: В.К. Борисова, М.І. Корсакова, С.Є. Литовченко, Є.Г. Панченко,
А.І. Кредісова, П. Друкера, К. Девіса та ін. Проте глобалізація та постійний розвиток економічних
процесів зумовлює необхідність подальшого вивчення питання щодо формування та еволюції

131

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2012[14]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

корпоративної соціальної відповідальності, рушійною силою якої є норми міжнародних об’єднань та
інституцій кожної країни зокрема.
Постановка завдання. Збалансоване вирішення соціально-економічних проблем сучасного та
майбутнього суспільств є можливим на основі інтеграції трьох основних компонентів розвитку
суспільства: економічного, екологічного та соціального. Тому мета статті полягає у дослідженні
основних принципів макроекономічних та мікроекономічних структур у сфері корпоративного
громадянства та методики їх застосування вітчизняними підприємствами.
Для досягнення мети поставлено наступні завдання: визначити основні організації у сфері
корпоративної соціальної відповідальності макро- та мікрорівнів, здійснити аналіз основних видань,
створених ними, обґрунтувати цінність та вплив положень на розвиток відповідальності бізнесу на
глобальному та локальному ринках.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виділяємо два рівні, – макро- та мікрорівні
функціонування об’єднань у сфері корпоративного громадянства (рис. 1). Макрорівень формують такі
організації як Організація об’єднаних націй, Європейське співтовариство, Міжнародна організація
праці та спеціалізовані об’єднання, такі як Всесвітня ділова рада за сталий розвиток, Міжнародна
організація «Бізнес за соціальну відповідальність», Об’єднання економік відповідальних за охорону
навколишнього середовища, Міжнародний форум лідерів бізнесу. В Україні також створено
угрупування, що формують напрями розвитку корпоративного громадянства. Такими утвореннями є
Форум соціально відповідального бізнесу України, Центр корпоративного громадянства України.

Макрорівень

Міжнародні організації та об'єднання

Міжнародна
організація праці

Європейське
співтовариство

Європейська Комісія

Всесвітня ділова рада за
сталий розвиток

Міжнародна
організація із
стандартизації

Міжнародний форум
лідерів бізнесу

Європейська Рада

Об'єднання економік відповідальних за охорону
навколишнього середовища

Організація об’єднаних
націй

Міжнародна організація
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відповідальність»
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Держава

Дослідницькі центри

Підприємства
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Бізнес асоціації

Рис. 1. Організації та утворення з регулювання напрямів розвитку концепції
корпоративної соціальної відповідальності
Приписи міжнародних та регіональних організацій, об’єднань задають направлення роботі у
сфері створення нормативів та рекомендацій щодо розвитку концепції корпоративної відповідальності
на мікрорівні, тобто у кожній країні зокрема з урахуванням її національних особливостей. Велику роль
в процесі поширення міжнародних рекомендацій та створення власних відіграє держава в особі уряду
та урядових організації, до компетенції яких входить формування нормативно-правових актів,
інструкції та рекомендацій з питань відповідальної діяльності бізнес-структур. Взаємодіючи із
профспілками, об’єднаннями роботодавців, неприбутковими організаціями й дослідними центрами,
формується підтримка розвитку соціального діалогу у суспільстві [1].
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Одним із основних досягнень Організації об’єднаних націй у сфері корпоративного громадянства
є Глобальний договір, направлений на підтримку вирішення підприємницькими колами проблем і
негативних наслідків глобалізації та антигуманної поведінки бізнесу. Численні зібрання та Форуми
представників мережі Глобального договору ООН визначають основні завдання у сфері поширення
відповідальної діяльності по всьому світу. Зокрема 15-18-го червня 2012 року відбувся Корпоративний
форум зі сталого розвитку в Ріо де Жанейро. Під час форуму відбулось близько 120 сесій за різними
темами конференції Ріо+20: водні ресурси та екосистеми, енергетика, клімат, сільське господарств,
економіка та фінансування сталого розвитку, соціальний розвиток, урбанізація. Результатом
обговорень став документ під назвою «Огляд та результати Корпоративного форуму зі сталого
розвитку Ріо+20». Результатами такого форуму стало поширення ініціативи «Зелена промисловість»,
націленої на впровадження екологічних та соціальних факторів в бізнес діяльність через ефективне
використання енергії та природних ресурсів, інноваційні практики та застосування зелених технологій,
презентація ініціативи з соціальних інвестицій, орієнтованої на великі корпорації, інституційних
інвесторів та уряди, які зацікавлені в сприянні невеликим підприємствам з соціальною місією,
глобальної платформи WaterActionHub, яка об’єднує компанії, уряди, організації громадянського
суспільства та інші організації, що фокусується на проектах управління водними ресурсами, ініціативи
з підвищення прозорості та підзвітності стосовно реалізації принципів гендерної рівності через
ініціативу Women’sEmpowermentPrinciples, концепцію відповідального інвестування, як стимулювання
компаній до інтеграції не фінансової інформації у свою звітність [1].
У сфері охорони праці, техніки безпеки та сприятливих умов праці проводить свою роботу
Міжнародна організація праці. Її діяльність спрямована на створення рекомендацій, що сприятимуть
зменшенню соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. Публікації, рекомендації та
конвенції даної організації вирішують питання, пов’язані з розробкою моделі соціального бюджету, ринком
праці та професійним навчанням безробітних, розвитком малого та середнього підприємництва,
соціального діалогу, трудового законодавства, гендерної рівності у сфері праці, профілактикою ВІЛ-СНІДу
на робочих місцях. З 2009 року Міжнародна організація праці співпрацює із Україною над проектом «Гідна
праця», зміст якого направлений на створення можливостей для працевлаштування, оптимальної
тривалості робочого часу та належної оплати праці, залежно від її продуктивності, поєднання трудових та
сімейних обов’язків, належного соціального забезпечення, гендерної політики, безпеки праці.
Дванадцятого червня 2012 року в м. Женева Міжнародна організація праці та Україна підтвердили
прагнення до подальшої співпраці у сприянні гідної праці шляхом підписання Меморандуму про
взаємопорозуміння щодо програми гідної праці на 2012-2015 роки [2].
Діяльність Всесвітньої ради полягає у формуванні рекомендацій щодо захисту навколишнього
середовища і сприянні сталому розвитку, сприянні екоефективної підприємницької діяльності
(раціональне використання води, підвищення енергоефективності), прогнозуванні екологічної та
соціально-економічної ситуації у світі, розробці напрямів вирішення соціально-екологічних проблем
через реалізацію відповідних міжнародних програм. Центральне місце в роботі Всесвітньої ради зі
сталого розвитку займає діяльність робочих груп, функції яких полягають у впровадженні принципів
сталого розвитку в різних галузях підприємницької діяльності, розробці стратегії бізнесу щодо
глобальних проблем сучасності. Сьогодні Рада об’єднує 200 найбільших компаній з 36 країн світу,
проте до її складу не входять вітчизняні представники бізнесу [3].
Ідеї соціальної відповідальності бізнесу активно висловлює і Європейське співтовариство.
Зокрема у 2000 р. Європейська Рада в Лісабоні закликала компанії світу звернутися до концепції
корпоративного громадянства та втілювати її у власну практичну діяльність. Європейська Комісія
створила Зелену книгу "Просування європейського підходу до соціальної відповідальності бізнесу". У
ній визначена стратегія збільшення внеску бізнесу в соціальний прогрес і захист довкілля понад
зобов’язання, визначені законодавством. Європейська Комісія спрямувала зусилля на те, щоб ідеї
відповідальної діяльності були сформовані у кодексі поведінки бізнесу, облікових документах,
стандартах звітності та ін. У квітні 2003 р. Європейський парламент прийняв Резолюцію щодо
корпоративної соціальної відповідальності під назвою «Внесок корпоративної соціальної
відповідальності у сталий розвиток» [4].
Спроби зі стандартизації поведінки у сфері корпоративної соціальної відповідальності здійснила
Міжнародна організація із стандартизації. Основними стандартами, що регулюють дану сферу є ISO-26000
«Корпоративна соціальна відповідальність», серія стандартів ISO-14000, направлених на створення
екологічного менеджменту на підприємствах та дотримання корпоративного громадянства у цілому.
Міжнародна практика щодо нормативно-правової бази корпоративного громадянства
представлена, так званим, «м’яким правом» у вигляді міжнародних конвенцій, декларацій, принципів
та рекомендацій. Вони є зразком і базою для подальшого напрацювання законодавчих актів на
державному рівні в усьому світі. Підтримка поширенню стандартів і принципів корпоративних
зобов’язань на національному рівні здійснюється з боку держави, громадськості та самого бізнесу.
В Україні діє Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності, функції якого полягають у
поширенні досвіду зарубіжних країн у сфері відповідальної діяльності, проте остаточний результат від
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впровадження політики корпоративного громадянства буле лише за підтримки держави. Саме уряду разом
із об’єднанням роботодавців і професійними спілками слід розробити нормативно-правову базу соціальної
відповідальності бізнесу. Державі слід запровадити пільги в оподаткуванні витрат добровільних соціальних
ініціатив для утвердження практики корпоративних зобов’язань, оскільки існуюча податкова система в
недостатній мірі стимулює діяльність бізнесу в цьому напрямку [5].
Іншими діями у сфері поширення концепції соціальної відповідальності бізнесу слід вважати
створення спеціальних органів, відповідальних за поширення принципів корпоративного громадянства
з метою розвитку загального розуміння і збільшення рівня поінформованості, контролю за
дотриманням норм законодавства у сфері соціальної діяльності; організацію рейтингів і змагань з
присвоєнням нагород за використання досвіду корпоративного громадянства, запровадження
обов’язкової звітності корпорацій про соціальні, екологічні й економічні наслідки їх діяльності.
Отже, ініціатором розвитку і впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу на
міжнародному рівні виступають міжнародні об’єднання, організації, бізнес-асоціації та сам великий
капітал. Норми міжнародного права є орієнтиром для побудови національної моделі корпоративного
громадянства та носять рекомендаційний і стимулюючий характер. Для остаточного утвердження
принципів відповідальної діяльності на рівні країни державі у особі уряду та владних структур разом з
національними інститутами соціального партнерства слід розробити нормативно-правові акти та
стимули для впровадження норм корпоративного громадянства у практичну господарську діяльність.
Висновки з проведеного дослідження.
1. Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності можливий за умови підтримки та
роз’яснення зацікавленими у цьому структурами основних її постулатів на макрорівні та мікрорівні. Такими
структурами виступають інститути соціального партнерства, які включають міжнародні та регіональні
організації, об’єднання, асоціації, а також державу в особі уряду та владних структур, сам бізнес.
2. На глобальному рівні основні принципи концепції корпоративного громадянства визначають
такі формування, як Організація об’єднаних націй, Європейське співтовариство, Міжнародна
організація праці та спеціалізовані об’єднання, Всесвітня ділова рада за сталий розвиток, Міжнародна
організація «Бізнес за соціальну відповідальність», Об’єднання економік, відповідальних за охорону
навколишнього середовища, Міжнародний форум лідерів бізнесу.
3. Приписи міжнародних та регіональних організацій, об’єднань визначають напрямки роботі у
сфері створення нормативів та рекомендацій щодо розвитку концепції корпоративної відповідальності
та мікрорівні, тобто у кожній країні зокрема з урахуванням її національних особливостей.
4. Для утвердження ідеї корпоративних зобов’язань на національному рівні державі слід
запровадити пільги в оподаткуванні витрат добровільних соціальних ініціатив, оскільки існуюча
податкова система в недостатній мірі стимулює діяльність бізнесу в цьому напрямку. Іншими діями у
сфері поширення концепції соціальної відповідальності бізнесу є створення спеціальних органів,
відповідальних за поширення принципів корпоративного громадянства з метою розвитку загального
розуміння і збільшення рівня поінформованості, контролю за дотриманням норм законодавства у
сфері соціальної діяльності; організація рейтингів і змагань з присвоєнням нагород за використання
досвіду корпоративного громадянства, запровадження обов’язкової звітності корпорацій про соціальні,
екологічні й економічні наслідки їх діяльності.
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Анотація
У статті розглянуто основні міжнародні організації, які створюють загальні принципи та
напрями розвитку концепції корпоративної соціальної відповідальності. Досліджено сферу впливу

134

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

норм і правил відповідальної діяльності на діяльність вітчизняних підприємств. Висвітлено останні
події щодо утвердження концепції корпоративного громадянства в Україні.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, міжнародні організації, норми
корпоративного громадянства, соціальна політика.
Аннотация
В статье рассмотрены основные международные организации, которые создают общие
принципы и направления развития концепции корпоративной социальной ответственности.
Исследовано сферу влияния норм и правил ответственной деятельности на деятельность
отечественных предприятий. Освещены последние события по утверждению концепции
корпоративного гражданства в Украине.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, международные
организации, нормы корпоративного гражданства, социальная политика.
Annotation
The article regard major international organizations that provide general principles and directions of
the concept of corporate social responsibility development. Area of influence of norms and rules of
responsible activity on domestic enterprises is researched. Recent developments concerning the
establishment the concept of corporate citizenship in Ukraine is examined.
Key words: corporate social responsibility, international organizations, standards of corporate
citizenship, social policy.
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РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ - ЯК ІНДИКАТОР
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Туризм – один з провідних і найперспективніших видів економічної
діяльності сучасного суспільства. Особливістю підприємств, які надають курортно-туристичні послуги,
є те, що ефективність їх діяльності визначається, в першу чергу, якістю роботи персоналу. Тому
проблеми кадрового забезпечення є одними з найважливіших, таких, що вимагають негайного
рішення і постійного моніторингу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, що займаються дослідженнями
туристичної сфери, можна відзначити праці Долішнього М. І., Лук’янової Л. Г., Цибуха В. І.,
Біржакова М. Б, Мальскої М. П. та ін. Теоретичні основи кадрового забезпечення туризму розроблені
також зарубіжними вченими: Квартальновим В. О., Зоріним І. В., Власовою Т. І. та ін. Однак кадрове
забезпечення, як показник та фактор оптимізації результатів фінансово-економічної діяльності
курортно-туристичних підприємств регіону, розглянуто недостатнім чином.
Постановка завдання. Мета статті - проведення оцінки використання кадрового забезпечення
на основі аналізу результатів фінансово-економічної діяльності підприємств курортно-туристичного
регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з особливостей туристичного продукту є
те, що персонал, який надає туристичні послуги, сам до певної міри є частиною туристичного
продукту. А ця особливість робить безпосередній вплив на якість наданих послуг на задоволення
клієнта – основний критерій оцінки в курортно-туристичній сфері. Тому питання кадрового
забезпечення є одним з найвагоміших чинників підвищення ефективності туристичного бізнесу.
На думку спеціалістів, про якість управління можна судити за наявністю прибутку в результаті
здійснення операційної діяльності суб'єктом підприємницької діяльності [2, с. 117]. Тому ми можемо
використовувати показник прибутку як індикатор якості управління.
Основні показники, що характеризують рівень розвитку туризму в Україні відображені у формі
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Чисельність установ,
одиниць

Кількість працюючих
здравниць, одиниць

Кількість максимально
розгорнених ліжок у
функціонуючих установах,
одиниць

Обслуг. відпочиваючих,
осіб

Кількість наданих ліжкоднів

Середня кількість днів
перебування
відпочиваючих, ліжко-днів

Середній об'ємреалізації
послуг на 1
відпочиваючого, грн.

Середня вартість 1 ліжкоднів, грн.

статистичної звітності 1-ТУР, 1- ТУР (к).
Проведемо аналіз результатів фінансово-економічної діяльності туристичних підприємств
Ялтинського курортно-туристичного регіону.
Ялта – унікальний кліматичний курорт світового класу, розташований на Південному березі
Криму (ПБК). За рекреаційною цінністю ПБК поряд з курортами Північного Середземномор'я входить в
третю з дев'яти рейтингових груп, виявлених серед приморських курортних місцевостей Європи і
прилеглими до них регіонів Азії і Африки [8, с. 43].
Провідна галузь економіки Великої Ялти – курортно-туристична, яка забезпечує робочими
місцями велику частину населення регіону, складає значну частку надходжень до бюджетів усіх рівнів.
З точки зору функціонального і структурного підходів, Велика Ялта – це найбільший курортнотуристський комплекс України і Криму, який, займаючи 1,1% площі півострову, сконцентрував близько
20% ємності оздоровниць чорноморського узбережжя України, до 15% місткості всіх вітчизняних
оздоровниць і 5% готельного фонду, обслуговує близько 50% екскурсантів Криму.
Місто Ялта займає провідну роль у функціонуванні курортно-туристичного комплексу АРК (табл. 1).
Таблиця 1
Показники діяльності підприємств санаторно-курортного і туристичного комплексу
Автономної Республіки Крим в розрізі курортних регіонів за 2009 рік

Алушта

87

83

19156

185748

1812163

9,8

2416,5

247,7

Р-н Бахчисараю

21

19

5446

24890

291866

11,7

2374,6

202,5

Показники

Курортні регіони

Євпаторія

78

69

31505

218042

3862456

17,7

2803,9

158,3

Керч

38

25

3186

12534

92284

7,4

579,0

78,6

Ленінський р-н

51

30

4071

11122

121249

10,9

1261,5

115,7

Раздольненський р-н

16

12

2362

11304

85369

7,6

1005,5

133,1

Саки

14

13

5054

53424

942771

17,7

4533,7

256,9

Сакский р-н

25

16

2171

9417

111348

11,8

1870,2

158,2

Сімферопольський р-н

45

43

5582

33516

367661

11,0

2057,2

187,5

Судак

28

27

4640

36597

436610

11,9

2837,2

237,8

Феодосія

62

62

12027

61006

670007

11,0

1666,3

151,7

Чорноморський р-н

38

25

3645

16688

222557

13,3

1685,3

126,4

Ялта

153

143

32301

396435

4306934

10,9

3162,7

291,1

656

567

131146

1070723

13323275

12,4

2772,1

222,8

Разом по АРК

Джерело : [3; 4; 5]
Розвиток туристичної та курортної галузей України впродовж останніх десяти років
характеризується циклічною й нестабільною динамікою. Переломним моментом у позитивних
тенденціях до 2008 р. стала світова економічна криза, яка проявилася у зменшенні обсягу потоку
туристів із зарубіжжя на 21 % в 2009 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року [6].
Загальна тенденція розвитку курортно-туристичної сфери виявляється і на регіональному рівні,
зокрема на території Великої Ялти. Кількість відпочиваючих на території регіону мала стабільну
тенденцію до зростання, за винятком 2009 р., коли туристськими послугами рекреаційного комплексу
скористалося 396, 4 тис. рекреантів, що на 15,4 % менше, ніж у 2008 р.
Ефективність функціонування курортно-туристичних комплексів визначається не лише кількістю
рекреантів, але і низкою інших показників.
На підставі зведеної інформації статистичної форми звітності 1-СКТК (149-р) «Основні
показники фінансово-економічної діяльності курортно-рекреаційного підприємства» проведемо аналіз
фінансово-господарської діяльності курортно-туристичного комплексу Великої Ялти за 2000-2009 рр.
Кількість цілорічно розгорнутих ліжок у підприємствах Великої Ялти за період 2000-2009 рр.
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практично не змінювалась. У 2000 р. цей показник складав 25400 од., а у 2009р. - 25608 од.
Середньооблікова чисельність працюючих у 2009 р. порівняно з 2000 р. зменшилась на 208 осіб.
Кількість відпочиваючих з 2000р. до 2008 р. збільшується, середній темп приросту складає 9,2%.
У 2009 р. кількість відпочиваючих зменшилась на 15,6% або на 72030 відпочиваючих. Водночас,
прибуток у 2009 р. зростає порівняно з 2000 та 2008 рр. на 220% та 56 % відповідно по рокам.
Платежі до бюджету також мають тенденцію до зростання. У 2009 р. загальна сума платежів до
бюджетів всіх рівнів склала 169316, 75 тис. грн., що більше ніж у 2008р. на 2,9 % або на 4796,9 тис. грн.
Дані для аналізу наведені у табл. 2.
Таблиця 2
Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств рекреації
Великої Ялти за 2000-2009 рр.
Рік

Показники
1999

2000

2001

2002

2003

1.1 Кількість цілорічно розгорнених ліжок, од.

25400

25920

25268

25752

23827

1.2 Кількість максимально розгорнених ліжок

35370

37229

35446

37318

34996

1.3 Середньооблікова чисельність працівників, осіб

15494

16570

16070

17226

16276

1.4 Кількість відпочиваючих

294943

354001

358012

395012

398416

в т. ч.: громадян України

215015

244524

286527

305042

298650

- громадян країн СНД

59927

90935

59168

75727

80213

- громадян країн далекого зарубіжжя

20001

18542

12342

14252

19553

3685506

4447881

4635111

4810148

4543032

2.1 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг),
тис. грн.

221189,9

332729,76

373974,58

426714,03

462935,8

2.1.1 у т. ч.: - ПДВ

19889,4

37237,66

42975,62

53909,6

61514,0

182341,8

274145,8

310089,76

333574,73

355958,72

2.1.3 – додаткові послуги (інші доходи)

18948,7

21346,3

20909,2

39229,7

45463,14

2.2 Результат від іншої реалізації (оренда % до
отримання і ін.)

6430,2

-8676,98

-1678

98346,3

78639,9

201597,1

265814,62

322102,52

475012,74

508803,71

4.1 Прибуток

22082,9

29872,5

17575,14

20385,1

20869,25

4.2. Збитки

-15959,3

-8872

-10356,7

-23532,27

-49611,2

Всього

35838,85

53036,67

52470,64

59408,93

63368,16

в т. ч.:
- плата за землю

2888,51

4434

5034,32

5410,44

5925,6

6,252

9462,3

8550,47

9175,7

7467,8

- ПДВ

16264,08

27371,1

27289,77

27045,9

26549,6

- прибутковий податок

4317,24

6747,77

8421,13

13014,64

15938,69

- інші податки

6117,02

5021,5

3174,95

4762,25

7486,47

1. Основні виробничі показники

1.5 Кількість проведених л-дн
2. Фінансові показники

2.1.2 - від
фінансування)

продажу

путівок

(проживання,

3 Витрати на виробництво реалізованих послуг
4 Фінансовий результат

Платежі до бюджету

- податок на прибуток

- єдиний податок
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Продовження таблиці 2
Показники

2004

2005

2006

2007

2008

2009

21271

22272

22454

24178

25675

25608

35363

34276

33906

32816

32895

32301

16276

16595

16034

14797

14610

14131

1.
Основні
виробничі
показники
1.1
Кількість
цілорічно
розгорнених ліжок, од.
1.2 Кількість максимально
розгорнених ліжок
1.3
Середньооблікова
чисельність працівників, осіб
1.4 Кількість відпочиваючих

421104

387431

425876

453432

468465

396435

в т. ч.: громадян України

303895

289152

322251

345508

357569

301146

- громадян країн СНД
- громадян країн далекого
зарубіжжя
1.5 Кількість проведених лдн
2. Фінансові показники
2.1 Виручка від реалізації
продукції (робіт, послуг), тис.
грн.
2.1.1 у т. ч.: - ПДВ
2.1.2 - від продажу путівок
(проживання, фінансування)
2.1.3 – додаткові послуги
(інші доходи)
2.2 Результат від іншої
реалізації (оренда % до
отримання і ін.)
3 Витрати на виробництво
реалізованих послуг
4 Фінансовий результат

93411

74029

78325

81407

84191

74373

23798

24250

25300

26517

26705

20916

4858575

4451145

4737449

4731770

4746492

4306934

612063,6

642625,3

790608,7

985266,58

1185737,63

1253785,16

85340,95

85241,22

100837,1

122114,36

156762,87

160796,17

436815,41

496040

689672,5

861576,24

1024681,86

1086312,79

89907,22

-

-

-

-

-

67800

158075,45

275274,3

415221,8

634534,76

287317,64

716997,66

790958,9

1010935

883956,77

1063188,27

1107110,38

4.1 Прибуток

35369,18

22912,1

24781,3

46311,55

45291,9

70659,65

4.2. Збитки

-49611,2

-1770

-71079,4

-296454,1

-122018,37

Платежі до бюджету
Всього
в т. ч.:
- плата за землю
- податок на прибуток

72749,65

160021,05

109152,3

145513,14

164519,89

169316,75

8659

9678,9

11575,4

15716,5

19658,98

27478,82

11685,7

10126,6

14760,9

16654,45

14044,9

14572

- ПДВ

28996,8

99813,97

47401,8

69132,63

73742,36

69908,9

- прибутковий податок

14288,84

25808,83

21468

31896,17

40588,13

42008,48

- інші податки

9119,31

14592,751

13165,6

11124,19

14662,82

13664,15

440,2

780,6

989,2

1822,7

1684,4

- єдиний податок

Джерело : [5]
Важливим показником економічної ефективності туризму в регіоні є бюджетна ефективність, що
відображає величину податкових надходжень від господарської діяльності й інших обов’язкових
обчислень [1, с. 169-175]. Індустрія туризму постійно була тією галуззю економіки в АРК, яка з року в
рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва курортно-туристичного
продукту.
За підсумками 2009 р. Державною податковою адміністрацією в АРК до бюджетів всіх рівнів
зібрано 4247,6 млн. грн. податків, що менше за 2008 р. на 28 млн. грн. (0,1%) і більше, ніж в 2007 р. на
943,9 млн. грн. (28,5%). За 2009 р. підприємствами курортної галузі мобілізовано до бюджетів всіх
рівнів 277,2 млн. грн. податків, що складає 6,5% від всіх, що поступили в АРК, податків. Таким чином,
курортна галузь займає практично таку ж питому вагу в сумі надходжень податків, як виробництво і
розподіл електроенергії, газу, тепла і води (6,6%) і транспорт (6,8%) [7].
У розрізі кварталів найбільша частка надходжень податків від підприємств курортної галузі
(44%) доводиться на 3-й квартал в «пік» курортного сезону. На 4-й квартал припадає 26% зібраних
податків.
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Позитивний вплив робить курортний сезон і на надходження платежів до бюджету по галузях
курортної інфраструктури. Так, зберігається тенденція зростання надходжень податків від підприємств
торгівлі і громадського харчування, будівництва, транспорту і зв'язку в 3-му і 4-му кварталах.
Найбільша кількість надходжень в податкові інспекції АРК припадає на Ялтинський регіон. Місто
Ялта має найвищий показник податкової віддачі з 1-го ліжко-дня. Детальніше аналіз показника
податкової віддачі з 1-го ліжко-дня в розрізі регіонів АРК приведено у табл. 3.
Таблиця 3
Показник податкової віддачі з 1-го к/дня за курортно-туристичними регіонами АРК за
період 2003-2009 рр.
2009 до 2008,
відхилення

Рік
Місто

+ (-), грн.

%

39

4

11,4

24

29

5

20,8

22

28

38

10

35,7

13

16

18

2

12,5

9

12

15

3

25,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ялта

13,95

15,00

24,22

23,0

30

35

Алушта

10,53

10,99

9,94

12,2

18

Судак

11,41

11,06

11,05

17,1

Феодосія

5,31

6,63

4,8

8,4

Євпаторія

5,22

5,33

5,7

6,5

Керч

3,08

2,52

2,9

4,3

6

8

12

4

50,0

Саки

14,06

7,81

9,54

14,2

16

23

31

8

34,8

Джерело : розраховано автором на основі [3; 4; 5]
У 2009 р. показник податкової віддачі з одного ліжко-дня склав 39 грн. і 24,22; 23,0; 30,0 і 35,0
грн. з одного ліжко-дня відповідно в 2005-2008 рр. У 1,3 разів показник податкової віддачі вище, ніж в
м. Алушта і в 2,6 разів більше, ніж в м. Євпаторія.
З 2005р. даний показник збільшується по всіх містах Криму – Алушті, Судаку, Феодосії, Саках,
Євпаторії, Керчі і Ялті. Найбільший темп приросту в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. припадає на м. Керч
– 50%. У м. Ялта темп приросту податкової віддачі склав у 2009 р. порівняно з 2008р. 11,4%.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами даного дослідження можна зробити
наступні висновки:
1) Ялтинський регіон є одним з лідерів курортно-туристичної сфери АРК та України;
2) підсумки фінансово-економічної діяльності рекреаційних підприємств Великої Ялти мають
позитивну динаміку до зростання;
3) дуальність економічної природи кадрів в туризмі та результати досліджень науковців у
фінансової сфері дозволяють нам використовувати результати його фінансово-економічної діяльності
для оцінки якості кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону;
4) для підвищення ефективності функціонування досліджуваного регіону слід провести низку
додаткових досліджень вдосконалення кадрової складової туристичного продукту.
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Анотація
У статті аналізуються результати фінансово-господарської діяльності підприємств
курортно-туристичної сфери Ялтинського регіону. Визначена лідируюча роль курорту Ялти в
турбізнесі України і Автономній Республіці Крим. Запропоновано використання для оцінки якості
кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону результатів його фінансово-економічної
діяльності.
Ключові слова: курортно-туристичний регіон, туристичні підприємства, фінансовоекономічна діяльність, кадрове забезпечення, податкова віддача.
Аннотация
В статье анализируются результаты финансово-хозяйственной деятельности
предприятий курортно-туристической сферы Ялтинского региона. Определена лидирующая роль
курорта Ялты в турбизнесе Украины и Автономной Республике Крым. Предложено использование
для оценки качества кадрового обеспечения курортно-туристического региона результаты его
финансово-экономической деятельности.
Ключевые слова: курортно-туристический регион, туристические предприятия,
финансово-экономическая деятельность, кадровое обеспечение, налоговая отдача.
Annotation
These article the results of financial and economic activity of enterprises resort and tourist area of
Yalta region is analyzed. Leadership resort of Yalta in the tourism market of Ukraine and the Autonomous
Republic of Crimea is determined. to use as an indicator for evaluating the quality of staffing, resort and
tourist region of the results of its financial and economic activities are invited.
Key words: resort and tourist area, tourist enterprises, financial and economic activities, skilled
providing, tax returns.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТИМУЛЮВАННЯ»
ЯК КАТЕГОРІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Постановка проблеми. Усвідомлення важливості дії екологічного чинника пояснює набуття
еколого-економічного змісту багатьох економічних понять (наприклад, економічне відтворення
змінюється на економіко-екологічне, поняття національної та регіональної економічної системи – на
економіко-екологічні, економічних суперечностей – на еколого-економічні). З огляду на це, понятійнокатегорійний апарат економіко-екологічних відносин постійно вдосконалюється, охоплюючи все більш
широке коло категорій, суттєвих для пізнання природних та суспільних явищ, серед яких особливе
значення має дефініція «стимулювання».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема стимулювання знайшла своє
відображення в численних наукових публікаціях. На сьогодні найбільш ґрунтовно вивченими є питання
стимулювання соціально корисної поведінки людини, а саме, теоретико-методологічні засади
стимулювання персоналу, які стали предметом дослідження багатьох провідних вітчизняних і
закордонних вчених-економістів, зокрема, Д. А. Аширова, І. А. Баткаєвої, І. Ф. Бєляєвої, М. А. Волгіна,
О. М. Волгіної, Б. М. Генкіна, В. М. Данюка, С. С. Занюка, Є. П. Ільїна, А. Я. Кібанова, А. М. Колота,
Т. А. Костишиної, А. І. Кочеткової, Ю. П. Кокіна, Т. І. Лепейко, Д. А. Лєонтієва, В. М. Лисюка,
Н. Д. Лук'янченка, Т. Н. Матрусової, Н. Ф. Наумової, В. П. Рожина, В. О. Розанової, О. О. Русалинової,
М. В. Семикіної, Л. С. Ситника, А. А. Соболевської, Є. А. Токарєвої, Е. А. Уткіна, З. Є. Шершньової, а
також Дж. Аткінсона, В. Врума, Ф. Герцберга, К. Левіна, Е. Лоулера, Ф. Лютенса, Д. Макгрегора,
Д. Макклеланда, А. Маслоу, Л. Портера, Х. Хекгаузена та ін. Проте, останнім часом, увагу науковців
все більш привертає обговорення ролі стимулювання в контексті управління соціо-екологоекономічними системами, наприклад, [1; 2, с. 190-217; 3]. Разом с тим, вивчаючи формування наукової
думки в цій площині, слід зазначити деяку невизначеність понятійно-категоріального базису
стимулювання екологоорієнтованого розвитку, що обумовлює потребу в подальшому уточненні його
термінологічного апарату.
Постановка завдання. Метою статті є теоретико-методологічне дослідження сутності поняття
«стимулювання» та визначення його еколого-економічного змісту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Висвітлення еколого-економічної сутності
стимулювання припускає системність, в якій дана категорія має бути охарактеризована адекватно її
економічній природі з урахуванням екологічного імперативу. Згідно такого підходу, першочерговим
методологічним завданням стає уточнення понять «потреба» і «інтерес» в еколого-економічному аспекті.
В самому загальному тлумаченні потреба – це об’єктивно необхідна умова існування або розвитку її
носія, відчуття людиною нестачі чого-небудь. У філософському розумінні потреба визначається як «нужда
або нестача чого-небудь необхідного для підтримки життєдіяльності організму, людської особистості,
соціальної групи, суспільства в цілому; внутрішній спонукач активності» [4, с. 518]. Потреба не є
структурним елементом акту дії, оскільки не виходить за межі соматичного буття людини і відноситься до
характеристики душевного світу суб'єкта діяльності [5, с. 7]. Проте, незадоволена потреба викликає
порушення функціонування відповідного суб’єкта (індивіда, соціальної групи, організації, суспільства) і, в
деяких випадках, може загрожувати навіть його існуванню. В свою чергу, незадоволення потреби
призведе до її усвідомлення; і уявлення суб’єкта про те, що йому необхідно для життя та розвитку,
віддзеркалюється в усвідомленій потребі, яка не завжди є об’єктивною. Однак, внаслідок посилення
екодеструктивних тенденцій, більшість потреб сучасної людини, зокрема, первинних, усвідомлюється,
враховуючи екологічну складову існування суспільства, тобто сприймаються як об’єктивні потреби.
Наприклад, фізіологічна потреба індивіда у воді розглядається сьогодні вже не як потреба у питній воді
взагалі, а як потреба в якісній воді, що є об’єктивною вимогою.
З огляду на те, що стабільність обмінних процесів з навколишнім середовищем виступає
головною умовою існування людини, науковцями в якості окремої категорії виділені екологічні
потреби, які «виражають стійкі вимоги відповідності зовнішніх умов біологічним нормам існування
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людини і характеризують його залежність від безперервного здійснення процесів обміну речовин з
довкіллям в тому якісному складі, який сформувався за останні 2 млн. років еволюції людини як
біологічного виду» [6, с. 25]. Протягом тривалого часу задоволення екологічних потреб в умовах
незруйнованого довкілля забезпечувалося наявними природними чинниками, але зростаючі масштаби
господарської діяльності негативно вплинули на природне оточення існування людини. Сьогодні
реалізація екологічних потреб з чисто природного акту перетворилось в природно-економічний, тобто
виникло поняття еколого-економічної потреби, яку можна охарактеризувати як потребу у такій
взаємодії з природним середовищем в процесі господарського використання, що не порушуватиме
його придатності до життя (забезпечення умов економічного розвитку та збереження здоров'я
людини). Такі потреби носять об’єктивний характер, оскільки є проявом залежності людини від
навколишнього середовища.
Усвідомлення потреби обумовлює виникнення інтересу – категорії, яку в загальному виді
визначають як «реальну причину соціальних дій, подій, звершень, що стоїть за безпосередніми
спонуканнями –мотивами, помислами, ідеями і так далі, – індивідів, соціальних груп, класів, які беруть
участь в цих діях» [7, с. 213]. Ряд авторів, наприклад [8, с. 80], дотримується поглядів на інтерес як
категорію суб'єктивну; інші стверджують, що інтерес – це єдність об'єктивного і суб'єктивного [9, с. 96].
Проте, в результаті, вся аргументація на користь суб'єктивності або дуалізму природи інтересу
зводиться до того, що інтерес не існує без свого носія і його реалізація пов'язана з усвідомленням
потреби. Тому більш обґрунтованою слід вважати точку зору, наведену в [10, с. 88], відповідно до якої
інтерес є об'єктивним за своєю природою, тобто виникає незалежно від волі і свідомості людей. При
цьому подібну «незалежність» інтересів треба розуміти не в плані того, що інтерес існує поза
людиною, а в тому сенсі, що він не являється породженням свідомості або волі людини, а формується
під впливом об'єктивних умов людського існування.
Інтерес є категорією, яка системно відображує весь спектр громадських стосунків. Так, в системі
економічних зв’язків та відносин, що сприяють реалізації еколого-економічних потреб, чинності
набувають саме еколого-економічні інтереси, які «формуються під впливом усвідомлення необхідності
дотримання таких економічних умов природокористування, що забезпечуватиме розвиток суспільного
виробництва при збереженні життєпридатних властивостей навколишнього середовища» [6, с. 26].
Еколого-економічні інтереси виникають на основі відповідних потреб, проте, не зводяться до
них. Взагалі інтерес, виступаючи категорією близькою до потреби, не може бути визначений як
остання, керуючись тим, що потреба виражає об'єктивну необхідність в тих або інших діях,
спрямованих на існування суб'єкта, а інтерес фіксує ті «заходи», реалізація яких призводить до
задоволення потреби. Іншими словами, потреба показує, що треба суб'єктові для його нормального
функціонування, а інтерес відповідає на питання, як діяти, щоб задовольнити цю потребу [11, с. 13].
На думку Сухорукової С. М. [6, с. 27], відношення між потребою та інтересами є відношенням між
суттю й явищем; отже, потреба - це вираз необхідності, а інтерес – відношення до необхідності.
Об'єктивність еколого-економічних інтересів полягає в їх існуванні незалежно від свідомості
людей і витікає з об'єктивної природи подібних відносин, породженням яких є самі інтереси.
Обумовленість інтересів об'єктивними економіко-екологічними відносинами зумовлює їх формування,
еволюцію і трансформацію під впливом потреб і суспільних змін, що відбуваються у рамках кожного
способу виробництва [12, с. 144]. Разом с тим, модифікація інтересів не змінює їх об'єктивної природи,
але припускає суб'єктивність процесу їх відображення у свідомості людей, яка відіграє важливу роль в
реалізації інтересів.
З огляду на те, що будь-яке поняття повинне відображати суть об'єкту дослідження (те, що
виділяє його в низці інших явищ), при розгляді сутності еколого-економічних інтересів важливо не
підміняти визначення суттєвого розкриттям єдності всіх складових частин об'єкту, тобто його змістом,
оскільки сутність та зміст поняття не тотожні. Так, зміст (визначальна сторона цілого) є єдністю
складових елементів об'єкту, його властивостей, внутрішніх процесів, зв'язків, протиріч і тенденцій,
відбиттям внутрішнього і зовнішнього стану об'єкту [13, с. 412], а сутність – це внутрішній зміст
предмета, що виражається в поєднання різноманітних і суперечливих форм його буття [13, с. 468].
Поняття сутності співвідноситься з поняттям змісту, показуючи не увесь зміст цілком, а лише головне,
основне в ньому [14, с. 193].
Отже, еколого-економічний інтерес, будучи елементом економічних стосунків, розкриваючи
через них свій зміст, має, проте, свою специфіку, особливу сутність, що якісно відрізняє його від інших
економічних відносин.
Суть певних інтересів не може бути повноцінно пояснена простою констатацією факту існування в
суспільстві відповідних зв'язків між людьми, що складаються в процесі суспільного виробництва, розподілу,
обміну і споживання різних благ; вона вимагає більшої конкретизації. Тому до визначення сутності екологоекономічних інтересів слід підходити, відштовхуючись від першопричини економічної діяльності суб'єкта
суспільних відносин з урахуванням екологічного чинника, тобто від його головної об'єктивної мети –
самовідтворення – постійно поновлюваної життєдіяльності суб'єкта в соціо-еколого-економічній системі. У
вказаному контексті важливим щодо розкриття сутності категорії «еколого-економічний інтерес» стає
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розуміння того, що інтереси відбивають спрямованість суб'єктів на збереження або поліпшення їх власного
соціально-економічного положення, яке досягається за допомогою оптимального задоволення потреб,
зокрема, екологоорієнтованих, а безпосередня обумовленість інтересів визначається положенням їх носіїв
в системі соціально-економічних стосунків тобто статусом суб'єкта.
Еколого-економічні інтереси будь-якого суб'єкта характеризуються складною багатоелементною
структурою, у зв'язку з чим, суттєвим в методологічному аспекті видається питання їх класифікації. У
сукупності критеріїв, за якими взагалі прийнято класифікувати інтереси, складно виділити постійні,
незмінно існуючі формальні ознаки в протилежність деяким змістовним, оскільки залежно від
конкретної ситуації формальні ознаки можуть трансформуватися в сутнісні і навпаки; це обмежує
можливість систематизації еколого-економічних інтересів, оперуючи подібними ознаками. Певно,
класифікація інтересів має проводитися, виходячи з того, що інтерес як феномен суспільного буття
дуальний у своєму прояві, тобто для будь-якого суб'єкта в процесі функціонування та розвитку
суспільства інтерес виступає і як специфічно самостійний чинник суспільних процесів, і як соціальне
значиме явище, що враховується ним. Отже, з одного боку, інтерес – це суспільно-історична
властивість та істотна сторона розвитку людини і суспільства, що є самостійним чинником їх розвитку,
з іншого – значення конкретних інтересів через їх усвідомлення лежить в основі індивідуальної і
конкретної поведінки особи, ієрархії інтересів, виступає ціннісним чинником в діяльності людини.
Така якісна відмінність визначальних ознак в характеристиці еколого-економічного інтересу як
специфічного фактора суспільного процесу і його значення для функціонування суб'єкта у будь-якому
системному утворенні дозволяє говорити про генетичні і функціональні критерії і, таким чином, про
можливість проведення факторної і функціональної класифікації. Очевидно, факторна класифікація
еколого-економічних інтересів може будуватися на основі їх системоутворюючих ознак, у зв'язку з чим,
в якості основного класифікаційного критерію слід розглядати економіко-екологічні відносини,
виходячи з того, що позиціонування суб'єкта в соціо-еколого-економічній системі зумовлює наявність у
нього відповідних інтересів. За такою класифікацією значимою видається диференціація інтересів, яка
базується на існуючих формах власності, а саме, залежно від характеру суб'єктного чинника відносин
власності (моно- та полісуб'єктна форми привласнення), і згідно такого підходу інтереси можна
підрозділяти на індивідуальні, колективні (групові) та загальні. Так, з огляду на те, що система
еколого-економічних інтересів охоплює всі рівні господарювання в сфері природокористування,
Сухорукова С. М. пропонує персоніфікувати еколого-економічні інтереси за ієрархією співпідлеглості
суб’єктів господарської діяльності й окремо виділяє еколого-економічні інтереси суспільства,
колективу, індивідуума, обґрунтовуючи домінування суспільних еколого-економічних інтересів над
груповими і індивідуальними, а також диференціацію колективно-групових еколого-економічних
інтересів на регіональні, галузеві та інтереси підприємства (об’єднання) [6, с. 28-32].
Проте, при розв’язанні багатьох практичних завдань недостатньо знати тільки «чий інтерес і
який він». Виникає проблема реалізації інтересів, вибору особової лінії поведінки і актуальним стає
необхідність порівняння значущості інтересів для їх носія. Істотними критеріями виступають ті, які
показують роль і важливість одних інтересів по відношенню до інших, тобто порівнянність інтересів
базується на ціннісному критерії, що сприяє формуванню і уточненню функціональних класифікацій
інтересів. Наприклад, при визначенні того або іншого спонукального мотиву активності деякої
спільності використовуються такі поняття як головні, корінні, близькі і далекі інтереси.
Залежно від усвідомлення розрізняють усвідомлені і неусвідомлені, а також ілюзорні і реальні
інтереси, маючи на увазі вже не стільки усвідомлення інтересів, скільки відповідність їх потребам суб'єкта і,
в цьому випадку, в якості критерію розглядається не генетична ознака інтересів, а її значення для суб'єкта
в цих умовах, або підкреслюється час його реалізації, або робиться акцент на визначенні місця одного
інтересу серед інших. Отже, можна стверджувати, що у таких випадках будь-яка ознака відбиває не
природу самого інтересу, а ту або іншу його функцію тобто подібні класифікації є функціональними.
На сучасному етапі суспільного розвитку основою формування господарського механізму, що
виконує безліч функцій, зокрема, стимулювання трудової активності економічних суб'єктів, стає
система еколого-економічних інтересів. Це обумовлено тим, що потреба, яка є початковим елементом
у відтворювальному процесі, породжує інтерес, характер якого визначається його місцем в системі
соціально-економічних відносин та екологічною ситуацією. Далі, в ході безперервного зіставлення
господарюючим суб'єктом свого положення із статусом інших та оцінки стану довкілля, відбувається
усвідомлення ним свого еколого-економічного інтересу, яке полягає у збагненні самого факту
існування інтересу, його сутності та розумінні значущості для існування і розвитку суб'єкта.
Усвідомлення інтересу не зводиться лише до пізнання його змісту, він має бути також оцінений.
Оцінка є обов'язковим етапом при переході від збагнення інтересу до його реалізації, оскільки містить
в собі твердження або заперечення тих або інших фактів дійсності. Підставою для оцінки служить
цінність – поняття, що представляє будь-яке явище в аспекті його позитивної або негативної
значущості для суб'єкта, по відношенню до діяльності якого, домінуюча роль системи цінностей
виявляється в тому, що на основі пізнаних цінностей у конкретного суб'єкта формуються ціннісні
установки, які є своєрідною передуючою програмою діяльності.
Пізнаний інтерес, проходячи у свідомості свого носія через «фільтр» ціннісних установок, бере
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участь у формуванні в нього мотиву – внутрішнього, суб’єктивного спонукального чинника, що
спрацьовує безпосередньо перед дією і визначає те, заради чого власне відбувається дана дія.
Іншими словами, під мотивом слід розуміти внутрішнє спонукання людини, що зумовлює його
цілеспрямовану поведінку.
Таким чином, підготовча стадія формування екологоорієнтованої поведінки економічного
суб’єкта, після якої починається фаза здійснення конкретної дії, націленої на задоволення потреби,
завершується виникненням відповідних мотивів.
Спрямованість і інтенсивність мотивації як процесу свідомого вибору суб’єктом господарювання
того чи іншого типу дії, поряд з внутрішніми потребами, які трансформувалися в еколого-економічні
інтереси, обумовлені впливом зовнішніх чинників, що спонукають носія інтересів здійснювати
діяльність для досягнення поставленої мети. У зв’язку з цим, суттєвим в розвитку методології
дослідження представляється розгляд категорій «стимул» та «стимулювання».
У суспільній свідомості стимул зазвичай асоціюється з винагородою, хоча подібне тлумачення є
не зовсім вірним. Справжнє значення терміну «стимул» – це примус, поштовх, спонукання до дії [15, с.
617], отже, стимулом виступає зовнішній збудник до дії, який спонукає або примушує суб’єкта до
відповідної поведінки. Винагорода (матеріальне або моральне заохочення) виступає лише однією з
його форм, до яких також відносять примус і самоствердження. Взагалі, під стимулами слід розуміти
різноманітні зовнішні впливи, що обумовлюють формування мотивів та спонукають або примушують
суб’єкта до вмотивованої дії.
Що стосується поняття «стимулювання», яке є похідним від слова «стимул», то, відштовхуючись
від його етимології, стимулювання правомірно ототожнювати із збудженням до дії. За своєю суттю
стимулювання – це зовнішній вплив у вигляді спонукання або примушення, що формує
цілеспрямовану мотивовану поведінку суб’єкта.
Перебуваючи в тісному зв’язку з системою існуючих у суспільстві відносин та інтересів, що
відображають їх, стимулювання як наукова категорія характеризується реальним змістом,
обумовленим різноманітністю форм прояву, які можна класифікувати за такими ознаками:
- характер впливу (пряме і непряме стимулювання);
- сфера суспільних відносин (правове, економічне, екологічне, фінансове, податкове
стимулювання тощо);
- область та напрям діяльності (стимулювання промисловості, сільського господарства,
транспортної інфраструктури, туристичної діяльності, будівельної індустрії, природоохоронної
діяльності, нафтогазової галузі, підприємницької діяльності тощо);
- об’єкт впливу (стимулювання персоналу, виробника, споживача тощо);
- функціональне призначення (стимулювання експорту-імпорту, попиту-пропозиції, збуту,
енерго- і ресурсозбереження і т.п.);
- цільова спрямованість (стимулювання економіки, виробництва, продуктивності праці,
впровадження систем якості, технологічного розвитку, НТП, інвестицій, інновацій, капіталовкладень тощо).
Сьогодні, коли відносини «суспільство – природа» однозначно сприймаються як єдина система,
а також доведено, що «короткочасні економічні цілі при всій їх важливості можуть виявитися
неспроможними, якщо не будуть підпорядковані довгостроковому екологічному імперативу» [16],
розмежовувати економічне та екологічне стимулювання, незважаючи на відмінність цілей, видається
недоцільним.
Зростання ефективності та забезпечення конкурентоспроможності суспільного виробництва
(мета економічного стимулювання) не можуть бути досягнуті без зменшення техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище при одночасному підвищенні ефективності
використання природно-ресурсного потенціалу (мета екологічного стимулювання), але при цьому
результативність розв’язуваних природоохоронних завдань, значною мірою, визначається рівнем
фінансування, яке залежить від економічних досягнень. Отже, економічний та екологічний аспекти
цільової функції стимулювання в сучасних умовах господарювання безперечно взаємопов’язані і
взаємообумовлені. Результатом еколого-економічного стимулювання має бути зростання
економічного ефекту господарювання за умови збільшення відвернутого збитку від забруднення
навколишнього середовища.
Формування і розвиток понятійного апарату сучасної теорії природокористування вимагає
уточнення деяких категорій стосовно конкретних об’єктів екологічного регулювання. Це, наприклад,
відноситься до поняття «стимулювання освоєння потенціалу вторинних ресурсів», під яким слід
розуміти зовнішній спонукаючий вплив, що формує мотивовану поведінку господарюючих суб’єктів,
спрямовану на підвищення економіко-екологічної ефективності суспільного виробництва та
конкурентоспроможності національної економіки в результаті господарського використання
техногенно-сировинних ресурсів.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнення сутності та змісту економічної категорії
«стимулювання» в контексті сталого розвитку дозволило з’ясувати особливості її прояву в сфері
природокористування та конкретизувати поняття «еколого-економічне стимулювання», під яким слід
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розуміти зовнішній спонукаючий вплив, що формує мотивовану поведінку суб’єкта господарювання,
метою якої є досягнення максимального економіко-екологічного ефекту. Крім того, вдосконалення
еколого-економічних відносин обумовлює доцільність подальшого дослідження категорії
«стимулювання» як важливого чинника екологізації суспільного виробництва в умовах сьогодення.
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Анотація
Розглянуто теоретико-методологічні засади стимулювання в контексті сталого розвитку.
Визначена сутність категорії «еколого-економічне стимулювання» та конкретизовано поняття
«стимулювання освоєння потенціалу вторинних ресурсів».
Ключові слова: потреби, інтереси, еколого-економічне стимулювання, стимулювання
освоєння потенціалу вторинних ресурсів.
Аннотация
Рассмотрены теоретико-методологические основы стимулирования в контексте
устойчивого
развития.
Определена
сущность
категории
«эколого-экономическое
стимулирование» и конкретизировано понятие «стимулирование освоения потенциала
вторичных ресурсов».
Ключевые слова: потребности, интересы, эколого-экономическое стимулирование,
стимулирование освоения потенциала вторичных ресурсов.
Annotation
Theoretical and methodological bases of stimulation are considered in the context of sustainable
development. Essence of category of «ecological and economic stimulation» is certain and a concept
«stimulation of mastering of potential of the secondary resources» is specified.
Key words: necessities, interests, ecological and economic stimulation, stimulation of mastering of
potential of the secondary resources.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. В умовах нестабільної світової фінансово-економічної ситуації, спаду
виробництва, загострення екологічних та соціальних проблем в Україні гостро постає необхідність
формування дієвого механізму, який забезпечить збалансований і стабільний розвиток національного
господарства та основних його ланок. Складовими елементами такого механізму повинні стати
сукупність форм, методів та інструментів управління і господарювання – планування, державного
регулювання,
економічних важелів та стимулів, організаційних структур управління, політикоправових форм регулювання розвитку сільських територій. Проблема ефективного функціонування та
розвитку сільських територій не є новою в сучасній науці. Водночас, активна розробка даної
проблематики і наукова невирішеність багатьох завдань, свідчать про те, що проблема забезпечення
ефективного соціально-економічного та екологічного розвитку і збалансованого функціонування
сільських територій є досі актуальною і вимагає вирішення. Проблемними залишаються питання
сутності та змісту економічного механізму сталого розвитку сільського господарства і сільських
територій, його складових та їх співвідношення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти сталого розвитку сільських
територій та його складових розкрито у працях В. Баутіна, Т. Гоголь, В. Уркевича, В. Єрмоленко,
І. Гончаренко, О. Шубравської. Вченими було розроблено основні засади втілення засад сталого
розвитку сільських територій. Водночас, залишаються недостатньо вирішеними і потребують
подальшого дослідження питання уточнення сутності та змісту поняття «економічний механізм
сталого розвитку сільських територій», його складових та їх співвідношення.
Постановка завдання. Метою дослідження є з’ясування сутності та визначення складових
економічного механізму сталого розвитку сільських територій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи з історичної зустрічі ООН в Ріо-деЖанейро в 1992 році «Планета Земля», світове співтовариство постійно привертає увагу спільноти до
цієї проблеми і визначає сталий розвиток як стратегію існування на XXI століття, відобразивши її
основні завдання в «Порядку денному на XXI сторіччя». Концептуальні засади сталого розвитку
суспільства знайшли подальший розвиток в заключних документах конференцій ООН: з розвитку
населених пунктів в 1996 в м. Стамбулі (ХАБІТАТ-ІІ); у Програмі дій з подальшого впровадження
«Порядку денного на ХХІ століття» 1997 року («Rio+5»); у Йоганнесбурзькій Декларації Всесвітньої
зустрічі зі сталого розвитку 2002 року («Rio+10»).
Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку визначила сталий розвиток як що
задовольняє потреби теперішнього часу і не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь
задовольняти свої власні потреби.
Науковці-економісти сталий розвиток розглядають як такий, що не тільки породжує і сприяє
економічному зростанню, але і справедливо розподіляє його результати, відновлює довкілля в більшій
мірі, ніж знищує його, сприяє зростанню можливостей людей, а не збіднює їх. Тобто сталий розвиток
розглядається як система, яка гармонійно і взаємоузгоджено поєднує економіку, соціум і природу [1].
В 1996 р. на сесії ФАО в Римі ідея сталого розвитку булла адаптована до проблем сільського
господарства і розвитку сільських територій.
Розвиток сільських територій визначається як неповоротна, спрямована закономірна зміна цього
об’єкту [2].
Російське законодавство під сталим розвитком сільських територій розуміє їх стабільний
соціально-економічний розвиток, збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції,
підвищення ефективності сільського господарства, досягнення повної зайнятості сільського населення
і підвищення рівня його життя, раціональне використання земель [3].
Дещо інше визначення дають українські дослідники, які вважають, що сталий розвиток сільських
територій – це система організаційних, економічних, політичних і правових заходів, спрямованих на
забезпечення пропорційних та одночасних, незворотних і стабільних прогресивних змін у виробничій,
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соціальній та економічній сферах, що відбуваються пропорційно і одночасно у кожній із складових
сільських територій [4].
Також сталий розвиток сільських територій можна характеризувати як рівномірне нарощування
позитивних соціальних показників (життєвого рівня населення, освіти, здоров'я і т.д.) в повній
відповідності з економічним та екологічним розвитком сільської місцевості [5].
Існує підхід при якому сталий розвиток поділяється на три складові [6]:
1. Сталий соціальний розвиток. При такому розвитку використання ресурсів повинно бути
спрямоване на забезпечення рівноправності людей і соціальної справедливості. Його завданням є
встановлення пріоритету якісного удосконалювання порівняно з кількісним ростом, така цінова
політика, що передбачає повне покриття витрат на виробництво продукції, включаючи соціальні.
Досягнення сталого соціального розвитку можливе тільки за умов соціального партнерства.
2. Сталий економічний розвиток – підтримка створенного людиною капіталу(матеріального),
людського капіталу (у тому числі інформаційного і культурного) і природного капіталу. При цьому
необхідний відхід від екстерналізації витрат на охорону навколишнього середовища (як нав'язаних з
зовні), їх інтерналізація, тобто формування витрат, внутрішньо властивих економічній системі .
3. Сталий екологічний розвиток - розвиток, при якому благополуччя людей забезпечується
збереженням джерел сировини і захисту навколишнього середовища від стоку забруднень. Рівень
викидів не повинен перевищувати асиміляційну здатність природи, а швидкість використання не
поновлюваних ресурсів повинна відповідати їх відшкодуванню за рахунок заміни поновлюваними
компонентами.
Визначальне місце в сукупності складових сталого розвитку належить економічній, оскільки
саме вона формує передумови для сталого функціонування решти підсистем (соціальної та
екологічної) [7].
На нашу думку, сталий розвиток сільських територій - це процес прогресивних змін, які
відбуваються пропорційно і одночасно у кожній із складових сільських територій. Його можна
трактувати як сукупність дій, які направлені на рівномірне поліпшення соціальних показників
(життєвого рівня сільського населення, якості освіти та охорони здоров’я) у відповідності і
збалансованості з економічним і соціальним розвитком сільських територій.
Існуючий в Україні економічний розвиток, який має переважно екстенсивний характер, посилює
техногенне навантаження на природу, майже не залишаючи можливості впроваджувати
ресурсозберігаючі та екологозберігаючі технології. Економічне зростання має супроводжуватися
адекватними соціальними перетвореннями та сприяти вирішенню проблеми підвищення якості
навколишнього природного середовища. Економічно сталий розвиток сільських територій повинен
забезпечити стабільне економічне зростання у взаємодії з соціальними і екологічними системами
сільських територій.
Для досягнення стабільного, збалансованого економічного зростання сільських територій
необхідною умовою є розробка ефективного економічного механізму сталого розвитку. Саме він має
сприяти системним реформам економічної і суспільної і екологічної сфери сільської території.
Існує думка, що мова про економічний механізм йде тоді, коли якесь вихідне економічне явище
тягне за собою ряд інших, причому для їх виникнення не потребується додаткового імпульсу. Вони
йдуть одне за одним у певній послідовності і призводять до деяких очевидних результатів.
Економічний механізм визначається або природою вихідного явища, або кінцевим результатом серії
явищ. Його складовими елементами завжди одночасно є вихідне і кінцеві явища та процес [8].
Доцільно розглядати економічний механізм сталого розвитку сільських територій як цілісну
структурно-функціональну систему зв'язків, що складаються між різними елементами самого
механізму, регулювання їх взаємодії з метою сталого розвитку сільських територій. На нашу думку,
економічний механізм сталого розвитку сільських територій – це цілеспрямована, відповідно до
стратегії сталого розвитку система, що являє собою взаємопов'язану сукупність, функцій, принципів,
методів, важелів та інструментів функціонування сільських територій, які сприяють досягненню та
підтримці оптимально необхідного рівня розвитку.
Структуру такого механізму можна розглядати у вигляді функціонально-цільової схеми взаємодії
функціональних підсистем, економічних важелів, підсистем забезпечення комплекс яких спрямовано
на досягнення сталого розвитку сільських територій. До функціональних підсистем пропонуємо
віднести: планування; прогнозування; регулювання; аналіз; облік. До підсистем забезпечення
належать: внутрішні економічні відносини; правове забезпечення; інформаційне забезпечення. До
складу економічних важелів входять: тарифи; ціни; процентні ставки; економічне стимулювання;
дотації; пільги.
Поєднання та успішне функціонування всіх елементів такого механізму забезпечить сталий
розвиток сільської території.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, сталий економічний розвиток сільських
територій можна віднести до найбільш перспективних і альтернативних вирішень накопичених
проблем та задоволення потреб сільських жителів. Механізм економічного розвитку та його елементи
повинен забезпечити комплексний і збалансований перехід до сталого розвитку сільських територій.
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Анотація
В статті опрацьовано та узагальнено існуючі теоретичні підходи до формування поняття
«економічний механізм сталого розвитку сільських територій», визначено його структурні
елементи. Розглядається сталий розвиток сільських територій як рівномірне нарощування
позитивних соціальних показників в повній відповідності з економічним та екологічним розвитком.
Ключові слова: сталий розвиток, сільські території, економічний механізм.
Аннотация
В статье обработано и обобщенно существующие теоретические подходы к определению
понятия «экономический механизм устойчивого развития сельских территорий», определенно его
структурные элементы. Рассматривается устойчивое развитие сельских территорий как
равномерное наращивание позитивных социальных показателей в полном соответствии с
экономическим и экологическим развитием.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, экономический механизм.
Annotation
In the article it is worked out and generalized existent theoretical going near determination of concept
«economic mechanism of steady development of rural territories», certainly him structural elements. Steady
development of rural territories as even increase of positive social indexes is examined in complete
accordance with economic and ecological development.
Key words: steady development, rural territories, economic mechanism.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин докорінно змінює для підприємств
економічні умови їх функціонування. Нині особливо актуальним завданням є вирішення проблеми
забезпечення вітчизняних підприємств альтернативними джерелами енергії, а також підвищення
економічної ефективності їх використання. Одним із таких джерел є деревина. Технологічні
властивості деревної біомаси суттєво впливають на концентрацію теплотехнічних пристроїв, у яких
здійснюється її спалювання, і це в значній мірі визначає показники роботи парових і водогрійних
котлоагрегатів, які використовуються на підприємствах різних галузей промисловості [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою ефективності спалювання деревної
біомаси займались такі науковці, як В.М. Павлюй, О.В. Дзюпин, С.І. Головков, І.Ф. Коперин,
В.І. Найденов та інші. Однак у більшості наукових розробок недостатньо уваги приділено підвищенню
економічної ефективності використання відходів деревини. Враховуючи це, актуальним на
сьогоднішній день є обґрунтування заходів підвищення економічної ефективності використання даного
виду палива за рахунок зниження вологості та зольності.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз та оцінка методів зниження вологості
деревної біомаси, реалізація яких дозволить підвищити економічну ефективність використання
відходів деревини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед різних видів поновлюваних джерел енергії
особливе місце займає деревина. В Україні одержання тепла з деревини не отримало належного
розвитку, так як навіть на деревообробних підприємствах основним джерелом тепла є природний газ.
Скільки існує деревообробка, стільки існують і відходи деревини у вигляді кори, тирси, стружки,
кускових відходів, які необхідно утилізувати. Паралельно із стрімким зростанням обсягів
деревообробки неухильно ростуть вимоги до чистоти обробки деталей і виробів та до вирішення
питань утилізації зростаючих відходів, які стали проблемою не тільки екологічною, але і економічною.
Встановлено, що на процес спалювання деревної біомаси найбільший вплив має вологість
подрібненої деревини, її зольність і фракційний склад.
Передусім вологість дуже суттєво впливає на жаропродуктивність палива, яка є важливою його
теплотехнічною характеристикою [2]. Вона відображає якість палива і свідчить про можливість його
використання для проходження високотемпературних процесів. Чим більша величина
жаропродуктивності палива, тим вища якість теплової енергії, що утворюється при його згорянні, тим
вища ефективність роботи парових і водонагрівальних котлів.
Вплив вологості та зольності на жаропродуктивність деревної біомаси представлений в табл.1.
0
Жаропродуктивність свіжозрізаної деревини з вологістю 50 % при зольності 5 % складає 1402 С,
0
а висушена деревина до вологості 20 % має жаропродуктивність 1842 С. Водночас зменшення
зольності деревних відходів з 5 до 3 % (при вологості 20 %) приводить до зростання
0
жаропродуктивності лише на 4 С. Це свідчить про те, що зольність деревини слабо впливає на
жаропродуктивність порівняно з вологістю.
Необхідно зазначити, що вологість деревини впливає не тільки на жаропродуктивність, але і на
якість виробів із неї. В зв’язку з тим, проблемі виведення вологи з деревної маси приділена велика
увага як науковців, так і виробничників [3–14].
Серед низки способів сушіння деревини на підприємствах деревообробної галузі в основному
застосовуються два способи: конвекторне атмосферне та конвекторне газопарове сушіння [3].
Конвекторне атмосферне сушіння деревини відбувається на відкритому повітрі. Це
найпростіший спосіб і не вимагає великих енергозатрат. Однак при цьому способі деревина висихає
до 15 – 18 % вологості і він довготривалий.
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Таблиця 1
Жаропродуктивність паливних деревних відходів
Зольність
Зр, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0

0
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

10
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934

Жаропродуктивність, С, при робочій вологості,%
20
30
40
50
1851
1741
1603
1443
1849
1737
1602
1433
1846
1734
1896
1423
1844
1730
1890
1413
1842
1726
1883
1402
1840
1722
1576
1391
1838
1717
1569
1380
1836
1713
1562
1368
1833
1709
1554
1356
1830
1704
1547
1343

60
1229
1214
1198
1182
1164
1147
1128
1108
1088
1067

70
939
914
888
860
831
800
768
734
697
659

Газопарове сушіння деревини здійснюється в сушильних камерах, у які подається нагріте повітря,
суміш повітря з топковими газами або водяна пара. Застосування сушильних камер значно скорочує
термін виведення вологи з деревини незалежно від кліматичних умов, пори року й стану погоди, дає
можливість висушувати її до будь-якої заданої вологості та регулювати процес сушіння. Газові сушарні
обігріваються топковими газами. Вони не потребують ні пари, ні електроенергії але є пожежонебезпечні.
Найбільш поширені сьогодні пароповітряні камери. Повітря в них нагрівається парою, яка
трубами подається від котельної до камери. В багатьох із них використовують реверсний рух повітря,
що змінює напрям потоку. Недоліком камерного сушіння деревини є значні затрати на устаткування
сушильних камер і паливо.
З метою прискорення процесу виведення вологи з деревини та підвищення якості висушеного
матеріалу пропонується спосіб сушіння деревини в ізольованій камері, у якій спочатку зволожують
0
0
деревину водою з температурою до 75 С, а потім ступінчасто нагрівають до 118 С. Тривалість
нагрівання на кожній ступені від 20 до 40 хв. Виведення вологи з камери проводиться при досягненні
тиску в ній не менше 600 мм рт. ст.
Для ефективного виведення вологи із деревини автори [5] пропонують ступінчасте нагрівання та
направлену циркуляцію повітря в камері зі швидкістю потоку в межах 0,1 – 0,5 м/с.
Нагрівання пиломатеріалів проводять у вакуумній сушильній камері, у якій між рядами деревини
розташовані нагрівні елементи. Вони працюють за 4-х ступінчастим режимом [4; 5]. Така обробка
забезпечує високу якість сушіння пиломатеріалів і дозволяє зменшити витрату електроенергії.
Сушіння деревини здійснюється в конвективних пароповітряних сушильних камерах періодичної
дії. З метою покращення якості висушеної деревини автори [6; 7] запропонували методику проведення
в процесі сушіння проміжної тепловологообробки, якою передбачено, що параметри процесу сушіння
підвищуються поступово, відповідно до градієнта температури, величина якого залежить від породи,
товщини та вологості деревини.
Для штучного обезводнення деревини автори [8; 9] пропонують застосовувати електричний струм.
Електроди встановлюють на торцях дерев’яних виробів і прикладають напругу 200 – 260 В/м, а також
імпульсне електричне поле. Воно має постійну складову, яка направлена вздовж волокон деревини. Це
дозволяє підвищити енергетичну ефективність процесу виведення вологи із капілярів деревини.
Для скорочення часу сушіння деревину розташовують у камері між електродами, в якій
створюють тиск 0,005 – 0,07 МПа, а потім деревину обробляють в електричному полі за допомогою
2
2
об’ємних тліючих розрядів. Густина струму тліючих розрядів від 0,2 мА/см до 40 мА/см . Пару, що
утворюється в процесі обробки, конденсують. Залежно від температури деревини регулюють
потужність, яка підводиться до електродів, виготовлених у вигляді теплообмінників [9; 10].
Багато матеріалів, зокрема й деревина, нагріваються в електричному полі струму високої
чистоти (СВЧ). За 10 хв. дошка товщиною 50 мм при достатній потужності генератора високої частоти
0
може нагрітися до 180 С [3]. Сушіння СВЧ порівняно з конвекторним відбувається в 15 – 20 разів
швидше. В сушильній камері між електродами з латунної або мідної сітки, де виникає електричне
поле розміщують штабель пиломатеріалів і застосовують вимушений рух повітря. Цей спосіб дуже
ефективний особливо для сушіння деревини твердих порід, але він потребує великих витрат
електроенергії. З метою інтенсифікації процесу сушіння деревини, підвищення економічності та якості
виведення вологи автори [11] пропонують розташовувати випромінювач СВЧ на боковій стінці камери,
щоб довжина плеча кожного подальшого хвилеводу відрізнялася від попереднього на величину, що
дорівнює відношенню довжини електромагнітної хвилі до кількості випромінювачів. Використання
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іонізації повітря в сушильній камері дозволяє значно зекономити витрату електроенергії, що
витрачається високочастотними генераторами [12]
Інтенсифікувати процес перерозподілу вологи, що знаходиться в об’єктах рослинного
походження, зокрема в деревині, можна шляхом використання електромагнітних хвиль із діапазоном
-5
14
частот від 3·10 до 3·10
Гц. Позитивний ефект одержують завдяки розташуванню джерел
випромінювання навколо матеріалу, що обробляється [13; 14].
Існуючі технології сушіння деревини ґрунтуються на зміні агрегатного стану води (випаровування) і
відрізняються тільки способами нагрівання деревини, випаровування рідини, підведення необхідної
енергії для цієї мети та способами відведення газу, що утворюється в сушильній камері. Ці технології
3
вимагають високих енерговитрат – 200 – 250 кВт/год. на 1 м деревини. Вартість сушіння перевищує
вартість деревини та її розпилювання. Необхідно зазначити, що способи сушіння деревини, які
застосовуються на підприємствах деревообробної промисловості, мають низьку продуктивність,
спричиняють дефекти деревини, приводять до неоднорідності вологості, а також можлива небезпека
витікання фреону із системи охолодження конденсаційних сушильних камер.
Сучасні тенденції удосконалення сушильного устаткування мають еволюційний характер і не можуть
усунути ці недоліки, а лише поліпшити технічні характеристики діючого устаткування на одиниці чи десятки
відсотків. Причина в тому, що незмінним залишається фізичний принцип сушіння – випаровування вологи,
яка є в деревині. У цьому випадку можна говорити тільки про збільшення коефіцієнта корисної дії всього
сушильного комплексу за рахунок поліпшення конструкції сушильної камери, використання нових
композиційних теплоізоляційних матеріалів, оптимізації режимів обробки і т.д.
Унікальні властивості деревини як природного полімеру, що має складну капілярну структуру,
дозволили створити нову технологію сушіння відходів деревини без зміни агрегатного стану вологи, що є в
них. Вона ґрунтується на застосуванні ультразвуку. При сушінні волога з деревини виводиться у вигляді
рідини. Це в кілька разів знижує питомі енерговитрати та збільшує продуктивність устаткування на 50 – 70
%. Основними його елементами є ультразвуковий генератор і ультразвуковий випромінювач.
Дослідження впливу ультразвукової обробки на властивості деревини, які були проведені
інноваційною компанією „Промін”, показали:
- підвищення якості пиломатеріалу;
- високу стійкість деревини до мікроорганізмів після сушіння;
- низьке вологопоглинання;
- підвищення стійкості до гниття та резонансних характеристик деревини.
До переваг ультразвукової технології необхідно віднести:
- підвищення продуктивності устаткування, створення цілісної виробничої лінії „сушіння-обробка
деревини”;
- підвищення економічних показників процесу деревопереробки;
- поліпшення екологічних показників (відсутність викидів шкідливих речовин в атмосферу та
легке збирання виділеної рідини).
Ультразвукова технологія виведення вологи із деревини може успішно використовуватися для
обробки відходів деревної біомаси, з якої виготовляють паливні брикети або пеллети. Вони мають
низку переваг перед такими видами палива як мазут, вугілля і газ. Популярність гранул (пеллет) як
„домашнього” палива зумовлена ще й тим, що тепло з деревини сприймається набагато приємніше,
ніж тепло, що одержане з мазуту або природного газу. Необхідно також зазначити, що використання
пеллет як палива дає можливість не залежати від компанії монополістів (газ, електроенергія) і
зовнішніх умов (пошкодження ліній електропередач, трубопроводів тощо).
Висновки з проведеного дослідження. Виготовлення з деревної біомаси паливних брикетів
або гранул дозволяє вирішити важливу екологічну проблему – переробку відходів підприємств
лісового господарства та деревообробної промисловості. Водночас це є економічно виправданим
напрямом енергозабезпечення підприємств різних галузей національного господарства України.
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Анотація
У роботі проаналізовано технологічні чинники, які покращують економічну ефективність
використання деревини. Найбільш перспективною є ультразвукова технологія. Вона може успішно
використовуватися для обробки деревної біомаси, з якої виготовляють паливні брикети або
пеллети, що значно підвищує жаропродуктивність палива.
Ключові слова: волога, жаропродуктивність, деревна біомаса, брикети, пеллети, сушіння
деревини, ультразвукова обробка.
Аннотация
В работе проанализированы технологические факторы, которые улучшают экономическую
эффективность использования древесины. Наиболее перспективной является ультразвуковая
технология. Она может успешно использоваться для обработки древесной биомассы, из которой
изготавливают топливные брикеты или пеллеты. Это позволит что значительно повышает
жаропроизводительность топлива.
Ключевые слова: влага, жаропродуктивность, древесная биомасса, брикеты, пеллеты,
сушка древесины, ультразвуковая обработка.
Annotation
In the work analyzes the technological factors, that improve economic efficiency uses of wood. The
most promising there is Ultrasound technology. She Can successfully used for processing wood biomass, of
which produce briquettes or pellets, that will allow significantly raise the heatcapacity fuel.
Key words: moisture, heatcapacity, wood biomass, briquettes, pellets, drying wood, Ultrasound
Processing.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ У
ПРОЦЕСАХ ПОСИЛЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. В умовах глобалізації, яка, поряд з позитивними, має і багато
негативних проявів (посилення бідності та безробіття населення у світових масштабах, значне
розшарування країн за рівнем їх економічного розвитку, загострення екологічних проблем тощо),
зростає роль кооперативного сектора економіки, який останнім часом ефективно вирішує багато
соціальних проблем і є фактором сталого розвитку економік як високорозвинутих країн, так і країн з
перехідною економікою. На необхідності посилення сталого розвитку в світі та в Україні
наголошується у Національній доповіді «Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015 роки» [5, с. 9], в
якій стійкий розвиток пов’язується з формуванням конкурентоспроможної економіки, розвиненим
внутрішнім ринком, національним виробничим комплексом, збалансованою соціальною структурою та
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ефективною політичною системою. Вказане обумовлює необхідність визначення головних передумов
розвитку міжнародного кооперативного руху на сучасному етапі, з’ясування чинників впливу на його
активізацію, визначення його ролі у процесах посилення сталого розвитку в умовах глобалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем розвитку
національного і міжнародного кооперативного руху, ефективності міжнародного співробітництва
кооперативних систем, трансформації кооперативного сектора в умовах відкритої економіки здійснили
такі вітчизняні дослідники, як: Апопій В. В. [1], Бабенко С. Г. [2], Геєць В. М. [5], Долішній М. І. [7],
Зіновчук В. В. [3-4], Осташко Т. О. [6], Саблук П. Т. [4], Юрко І. В. [9]. У центрі уваги сучасних західних
дослідників знаходяться інноваційні та інституційні механізми розвитку кооперативного руху,
пристосування кооперативних організацій до світових тенденцій глобалізації та інтернаціоналізації,
участі кооперативів у соціальному діалозі. Зокрема, вказані проблеми розглядали Бірчелл Д. [10],
Девіс П. [14], Корнфорт К. [13], Лорд Б. [18], Норт П. [19], Робб А. [20] та інші. Проте у сучасних
дослідженнях ще недостатньою мірою висвітлені інституційні засади активізації міжнародного
кооперативного руху, роль кооперативного сектора у посиленні сталого розвитку країн з різним рівнем
економічного розвитку в умовах глобалізації.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення впливу міжнародного кооперативного
руху на процеси сталого розвитку у світовій економіці. Сьогодні міжнародний кооперативний рух
характеризується високим рівнем організації та єдності, активізацією діяльності впливових
кооперативних інституцій. Тому особлива увага у цьому дослідженні буде приділена діяльності
міжнародних кооперативних інституцій та їх внеску у стійкий розвиток на національному та
глобальному рівнях .
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах міжнародний кооперативний
рух виступає фактично однією із форм міжнародної економічної інтеграції, оскільки об’єднує
кооперативні системи із більшої частини країн світу. Про значну роль кооперативних підприємств у
світі свідчить те, що 2012 рік визнаний ООН Міжнародним роком кооперативів. Зважаючи на успішний
досвід ефективного функціонування кооперативів в умовах триваючої світової фінансової кризи,
Генеральна Асамблея ООН планує проголосити наступні роки «Десятиліттям сталого розвитку
кооперативів».
Найбільшим і найвпливовішим міжнародним кооперативним об’єднанням у світі є Міжнародний
кооперативний альянс (МКА), який був заснований у 1895 р. МКА станом на початок серпня 2012 р.
об’єднував 267 організацій-членів з 96 країн світу [17]. Загальна кількість учасників кооперативів, що
входять до МКА, становить понад 1 млрд. осіб. Кооперативні організації-члени МКА забезпечують
сьогодні робочими місцями понад 100 млн. осіб, тобто більше, ніж транснаціональні корпорації та
обслуговують близько 3 млрд. осіб, тобто близько половини населення світу.
МКА організовує свою діяльність згідно таких класичних завдань [16]:
– пропагувати міжнародний кооперативний рух, заснований на взаємодопомозі та демократії;
– захищати і пропагувати кооперативні цінності та принципи;
– сприяти розвитку економічних та інших взаємовигідних зв’язків між своїми членами;
– пропагувати стабільний людський розвиток і подальший економічний та соціальний прогрес
людства, тим самим сприяючи міжнародному миру та безпеці;
– поширювати гендерну рівність в усіх видах діяльності у межах кооперативного руху.
Основні напрями, проблеми та пріоритети розвитку міжнародного кооперативного руху як
чинника сталого розвитку можна простежити за тематикою Міжнародного кооперативного дня,
святкування якого було запроваджено МКА ще у 1923 р. У 1993-1994 рр. ООН з нагоди 100-річчя МКА,
яке відзначалося у 1995 р., запропонувала у своїх резолюціях № 47/90 від 16 грудня 1992 р. та №
49/155 від 23 грудня 1994 р. урядам, міжнародним організаціям, спеціалізованим установам і
національним та міжнародним кооперативним організаціям щорічно відзначати Міжнародний день
кооперативів у першу суботу липня, починаючи з 1994 р. Метою Міжнародного дня кооперативів є
привертання уваги світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських
зв’язків між міжнародним кооперативним рухом і іншими суб’єктами міжнародного права, включаючи
уряди та неурядові організації на всіх рівнях. Починаючи з 1995 р., МКА та ООН визначають, як
правило, навесні тему Міжнародного дня кооперативів. Починаючи з 2000 р., назви тем були
наступними (табл. 1).
Генеральний секретар ООН Пан Гі-мун 4 липня 2009 р. у Нью-Йорку у своїй доповіді з нагоди
Міжнародного дня кооперативів [22] закликав уряди та громадянське суспільство у всіх країнах світу
визнати корисність кооперативів і співпрацювати з ними як із виключно важливими партнерами в
інтересах підйому глобальної економіки та досягнення погоджених на міжнародному рівні цілей
розвитку. У Резолюції ООН від 11 лютого 2010 р. № 64/136 «Кооперативи у процесі соціального
розвитку» [21] Генеральна Асамблея визнала важливий внесок і потенційні можливості всіх видів
кооперативів у сфері діяльності, спрямованої на реалізацію та вирішення завдань Всесвітніх зустрічей
на вищому рівні зі стійкого розвитку.
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Таблиця 1
ТЕМАТИКА МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАТИВІВ У 2000-2012 РР.
Рік

Тема Міжнародного дня кооперативів

2000
2001
2002

Кооперативи і стимулювання зайнятості
Кооперативні переваги у третьому тисячолітті
Суспільство і кооперативи: взаємодія у суспільних інтересах
Кооперативи неминуче стимулюють розвиток! Вклад кооперативів у досягнення цілей розвитку
тисячоліття ООН
Кооперативи сприяють справедливій глобалізацій: створення можливостей для всіх
Отримання доходів на макрорівні – це наш бізнес! Кооперування долає бідність
Кооперативи на службі будівництва миру
Кооперативні цінності та принципи для корпоративної соціальної відповідальності
Протидія зміні клімату через кооперативний рух
Стимулювання світової економіки за допомогою кооперативів
Кооперативне підприємство розширює права та можливості жінок
Молодь – майбутнє кооперативних підприємств
Кооперативні підприємства будують кращий світ

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Джерело : складено автором
Cеред останніх завдань діяльності МКА доцільно виокремити заходи, спрямовані на розвиток
кооперативного руху в умовах кризових явищ у світовій економіці. Так, першочерговою проблемою,
яка розглядалась в межах Міжнародного дня кооперативів, що був проведений під егідою МКА та ООН
4 липня 2009 р., була протидія кооперативами світовій економічній кризі. При цьому головний наголос
робився не на необхідності економічного зростання кооперативів, а на дотриманні кооперативних
принципів діяльності як фактору глобального економічного оновлення. У посланні генерального
секретаря ООН від 4 липня 2009 р. [22] зазначається, що в країнах, які постраждали від фінансової
кризи, кооперативні банки і кредитні союзи розширювали свою діяльність з надання кредитів, в той
час як інші фінансові установи були вимушені її скоротити. Це сприяло послабленню негативних
наслідків заморожування банківського кредитування для найбільш уразливих груп населення,
підкреслюючи важливе значення альтернативних моделей підприємницької діяльності та інституційної
різноманітності для життєздатності фінансової системи. Таким чином, сьогодні міжнародний
кооперативний рух демонструє значний економічний та соціальний потенціал і здатність ефективно
розвиватися в умовах глобалізації та світової фінансової кризи.
В умовах глобалізації кооперативи успішно конкурують з провідними ТНК, про що свідчать їх
високі показники доходів та активів, які нещодавно були опубліковані МКА у рейтингу трьохсот
провідних кооперативів світу [15]. Сумарний оборот 300 найбільших кооперативів світу перевищує 1,6
трлн. дол. США, що, наприклад, більше, ніж ВВП Іспанії. У цьому рейтингу найсильніші позиції мають
кооперативи з Франції, США, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та Швейцарії. У країнах з
розвиненою економікою високий рівень конкурентних переваг кооперативних систем зумовлюється
дієвою системою державної підтримки та стимулювання діяльності кооперативів, перевагами від
інтегрування і кооперування господарської діяльності у сільському господарстві, фінансовому секторі,
сфері надання послуг. Одним з важливих чинників, що дозволяє кооперативам конкурувати з
провідними ТНК, є пристосування до сучасних тенденцій глобалізації та інтернаціоналізації, що
існують у світовому господарстві. На сьогоднішній день для міжнародного кооперативного руху є
характерними глобалізація господарської діяльності, активізація міжнародної інтеграції, використання
сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій у веденні бізнесу.
Особливо активною підтримкою та пропагуванням кооперативних ідей як фактора сталого розвитку
займаються європейські економічні інституції (Європейська комісія, європейський підрозділ МКА (ICA
Europe), Координаційний комітет Асоціації європейських кооперативів (CCACE), проект «Європейські
кооперативи» тощо) та впливові наднаціональні організації, зокрема спеціалізовані установи ООН
(Міжнародна організація праці, Світова продовольча та аграрна організація, Програма розвитку (ПРООН),
Організація з питань освіти, культури та науки (ЮНЕСКО), Організація з промислового розвитку (ЮНІДО),
Фонд капітального розвитку). Так, Європейська комісія у 2004 р. у своєму комюніке «Про просування
кооперативних товариств в Європі» визначила їх винятково важливу роль у реалізації багатьох цілей
Співтовариства у сфері політики зайнятості, соціальної інтеграції і сільського розвитку [11]. Кооперативи в
багатьох країнах ЄС є учасниками трьохстороннього соціального діалогу, у найближчій перспективі
Єврокомісія планує визнати об’єднання «Європейські кооперативи» в якості європейського соціального
партнера і прийняти його в європейський соціальний діалог, що створює значні перспективи для
лобіювання і досягнення своїх цілей на загальноєвропейському рівні.
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Станом на початок 2012 р. у найбільшому та найвпливовішому об’єднанні «Європейські
кооперативи», в яке входять кооперативні спілки із 34 країн Європи, налічувалося 93 кооперативних
організацій, які функціонують в 6-и секторах економіки (близько 160 тис. кооперативних підприємств,
членами яких є 123 млн. осіб і в яких зайнято 5,4 млн. чоловік) [12]. Вагоме місце у європейському
кооперативному русі займає споживча кооперація. Головним завданням європейських споживчих
кооперативів, які об’єднанні у міжнародну організацію Єврокооп (EuroCoop), є захист інтересів своїх
пайовиків та споживачів, лобіювання та просування ідей споживчої кооперації на загальноєвропейському
рівні. Станом на початок 2012 р. членами Європейської спілки споживчих кооперативів були близько 4,5
тис. підприємств та організацій із загальною кількістю пайовиків понад 30 млн. осіб. Звернемо увагу, що це
об’єднання приділяє значну увагу екологічним аспектам сталого розвитку в Європі. Так, Єврокооп на
загальноєвропейському рівні бере активну участь і впливає на вирішення проблем захисту довкілля (через
протидію негативним змінам клімату і викидам вуглекислого газу, впровадження сталого споживання та
виробництва і сталої промислової політики, регулювання виробництва та споживання генетичномодифікованих продуктів, розвитку органічного землеробства, обмеження використання хімікатів тощо),
впровадження політики підвищення якості споживання харчових продуктів, політики захисту споживачів,
політики розвитку кооперативних підприємств.
Важливим фактором високої конкурентоспроможності кооперативів у світі є поширення
міжнародної інтеграції між об’єднаннями високорозвинутих країн, а також з кооперативами країн з
перехідною економікою. Особливо чітко ця тенденція проявляється на теренах Європейського
континенту [8]. Тому кооперативам постсоціалістичних країн Європи доцільно активніше включатися у
співробітництво з кооперативними системами країн ЄС.
Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні існують всі необхідні сприятливі передумови
для розвитку міжнародного кооперативного руху як фактору сталого розвитку національних економік.
Як переконливо свідчить зарубіжний досвід, суттєвим чинником успішної діяльності кооперативних
систем в умовах глобалізації є використання існуючої єдності міжнародного кооперативного руху і його
економічного та соціального потенціалу. Тому подальший розвиток кооперативного сектору у світі
буде залежати від налагодженої системи ефективного співробітництва між міжнародними
кооперативними інституціями, зокрема у сфері посилення сталого розвитку національних економічних
систем.
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Анотація
Аналізується сучасний стан розвитку міжнародного кооперативного руху та перспективи
його розвитку в умовах глобалізації. Розглянуто досвід діяльності кооперативних інституцій в
умовах економічних перетворень. Проаналізовано роль діяльності кооперативів як чинника сталого
розвитку національних економік.
Ключові слова: міжнародний кооперативний рух, Міжнародний кооперативний альянс,
кооперативні принципи, глобалізація, сталий розвиток.
Аннотация
Анализируется современное развитие международного кооперативного движения и
перспективы его развития в условиях глобализации. Рассматривается опыт деятельности
кооперативных институций в условиях экономических преобразований. Проанализировано роль
деятельности кооперативов как фактора устойчивого развития национальных экономик.
Ключевые слова: международное кооперативное движение, Международный кооперативный
альянс, кооперативные принципы, глобализация, устойчивое развитие.
Annotation
Modern development of international co-operative movement and prospect of it development status is
analyzed in the conditions of globalization. Foreign experience of activity of co-operative institution is
considered in the conditions of economic transformations. The role of co-operatives activity are analyzed as
a factor of sustainable development of national economies.
Key words: international co-operative movement, international co-operative alliance, co-operative
principles, globalization, sustainable development.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
Постановка проблеми. Нині майже у всіх розвинених країнах світу охорона навколишнього
природного середовища та раціональне використання природних ресурсів стали пріоритетами
стратегії державотворення. Ринок екологічно чистих продуктів, технологій та обладнання, переробки
та ліквідації відходів, екологічних робіт і послуг розширюється. Підприємства, які не здатні
задовольняти вимоги суспільства в екологічно чистих продуктах, технологіях, екологічних послугах,
втрачають конкурентоспроможність на світовому ринку.
Досвід найбільш економічно розвинених країн довів важливу роль сфери екологічних послуг у
забезпеченні високих темпів економічного зростання, що вимагає перегляду її місця в структурі
національної економіки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні десятиліття ознаменовані активізацією
української наукової думки. З’явилися фундаментальні наукові дослідження, в яких екологічні та
економіко-екологічні проблеми стали об’єктом уваги багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених.
Зокрема, розробці цих питань присвятили свої праці: Бабміндра Д. І., Балацький О. Ф.,
Бистряков І. К., Веклич О. О. [1], Галушкіна Т. П. [2], Герасимчук З. В., Данилишин Б. М. [3], ДаниловДанильян В. І.,
Гофман К. Г. [4],
Коваль Я. В.,
Лицур І. М.,
Мельник Л. Г. [5],
Міщенко В. С.,
Трегобчук В. М., Туниця Ю. Ю. [6], Хвесик М. А. [7], Хлобистов Є. В. [3], Шевчук В. Я., Шостак Л. Б. [8]
та ін.
Аналіз літературних джерел виявив, що ця проблема досліджена недостатньо, а стосовно
інфраструктурного забезпечення ринку екологічних послуг та вдосконалення механізмів його розвитку
в Україні - чітко невизначена.
Постановка завдання. Метою дослідження є поглиблення теоретико-методологічних положень
і практичних рекомендацій, спрямованих на формування і подальше вдосконалення механізмів
розвитку ринку екологічних послуг в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. При переході до ринкових відносин необхідне
введення економічного механізму у сферу взаємодії «суспільство – природа».
Дослідження ринку екологічних послуг дає змогу розробити основні підходи до формування
нових та вдосконалення діючих економічних механізмів. Розвиток будь-якого ринку ґрунтується на
сприянні створенню конкуренції на ньому, формуванні та розвитку інфраструктури.
В умовах всезагальної конкуренції на світовому ринку розвиток і функціонування ринкової
системи пред'являє все зростаючі вимоги до організації відповідної ринкової інфраструктури.
Високорозвинута, вдосконалена інфраструктура є умовою підвищення темпів економічного розвитку
всього господарства країни.
З огляду на сучасний рівень формування і розвитку ринку екологічних послуг, держава повинна
приділяти значну увагу інфраструктурному забезпеченню цього нового ринку, але, як показує
практика, вона більше декларує, ніж ефективно діє.
Можна виділити наступні ієрархічні рівні створення екологічної інфраструктури: підприємство,
регіональний, державний і міжнародний рівень. Рівень підприємства містить у собі спеціалізовані
підрозділи (служби) з відтворення й охорони навколишнього природного середовища. Регіональний
рівень включає спеціалізовані підприємства і служби екологічного спрямування в певному регіоні
(місті, області). Державний рівень представляє об'єднання і служби для вирішення загальнодержавних
екологічних проблем, а міжнародний – охоплює організаційно-економічні структури відповідно для
вирішення глобальних (міждержавних) екологічних проблем.
Розвиток екологічного ринку безпосередньо пов'язаний з розширенням інформаційного
забезпечення підприємців, що мають одержувати необхідну їм повну інформацію. Підприємці повинні
мати дані не тільки про якість і асортимент екологічних послуг, надання яких можливо в даний час по
технічних і фінансових параметрах, але і про діючі нормативи і норми гранично допустимих викидів і
т.д., державних програмах у сфері охорони навколишнього природного середовища, заходах
суспільних природозахисних організацій.
Розвиток конкуренції на ринку екологічних послуг та формування екологічної інформаційної
системи пов'язаний із забезпеченням підприємців необхідною інформацією для ведення бізнесу, а
тому така система стане відповідним суспільно-економічним бар'єром, компонентами якого будуть
незалежність екологічної експертизи, суспільний рух із захисту природи, тимчасово вільні фінансові
ресурси, що акумулюються на рахунках екологічних банків. Усі ці компоненти необхідні для
системного підходу до проблеми формування конкурентного середовища на ринку екологічних послуг.
Основна діяльність екологічної інвестиційної системи спрямована перш за все на реалізацію
інженерних і технічних рішень, що сприяє зниження екологічної небезпеки досліджуваних товарів,
послуг, проектів і діючих виробництв. Підприємства, діяльність яких іде в розріз з даною системою,
повинні будуть нести великі матеріальні витрати внаслідок несприйняття громадськістю їхніх проектів
через екологічні чинники. Таким чином, можна реалізувати принцип «забруднювач платить».
У рамках екологічної інвестиційної системи можуть бути затверджені такі організації, як школа
екологічного бізнесу, центр екологічного співробітництва й інші [9].
Підприємці, які бажають упроваджувати нові ресурсозберігаючі технології, використовувати
передовий досвід організації господарської діяльності, що не завдає істотної шкоди навколишньому
природному середовищу, можуть одержати додаткову екологічну освіту в школі екологічного бізнесу,
де вони зможуть отримати знання про впровадження заходів щодо охорони довкілля, ознайомитись з
досягненнями передових підприємств, а також з критеріями оцінки забруднення навколишнього
середовища, і тим самим підвищать свій освітній рівень з реалізації екологоорієнтованих заходів і
будуть більше уваги приділяти проблемі охорони довкілля.
Настав час створити центр екологічного співробітництва, як неурядову структуру, що поєднує
всіх виробників екологічних товарів і послуг. Основним завданням його було б проведення семінарів і
обмін досвідом з розробки і реалізації певних екологічних програм.
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Екологічна інвестиційна система в процесі приноситиме прибуток, який буде спрямовано на
надання пільгових кредитів, безпроцентних позик на підтримку і створення підприємницьких структур,
що спеціалізуються в сфері екологічного бізнесу. Цьому сприятиме організація екологічного банку, що
є важливою складовою інфраструктури ринку екологічних послуг.
Наявність коштів стимулюватиме розвиток екологічного підприємництва і суспільної активності,
що дасть змогу частково зрівноважити діяльність ресурсоспоживаючого й екологічно небезпечного
бізнесу. Бурхливий розвиток підприємництва, підтримуваний законодавчо, організаційно і фінансово
створить умови для появи нових суб’єктів малого і середнього бізнесу з різноманітною сферою
діяльності, що, в свою чергу, може спричинити появу нових екологічних проблем некерованого
забруднення навколишнього природного середовища.
Державні природоохоронні структури не в змозі відстежити і гарантувати екологічну безпеку цих
підприємств. Усе це вимагає створення системи регулювання з метою формування умов для
екологічної безпеки і підприємництва.
Гарантом екологічної безпеки є створення екологічного підприємництва, що пов'язане з
діяльністю з виробництва і реалізації товарів, здійснення робіт і послуг, спрямованих на попередження
шкоди довкіллю і здоров'ю населення, гарантування екологічної безпеки виробництва.
Екологічна освіта в наш час повинна здійснюватись комплексно на суспільному і державному
рівні. Вона має бути впроваджена і вдосконалена в дошкільних установах, школах, вищих навчальних
закладах, центрах позашкільного виховання, літніх екологічних таборах, еколого-просвітницьких
центрах, бібліотеках, центрах екологічної перепідготовки кадрів і сприяти об'єднанню всіх зусиль для
вирішенням екологічних проблем.
Отже, інфраструктура ринку екологічних послуг повинна включати наступні складові елементи
(рис. 1).
Інфраструктура ринку
екологічних послуг

Фірми, що надають

Страхові компанії

Інвестиційні

екологічні послуги

Навчальні заклади

компанії

Екологічні фонди

Інформаційні центри

Екологічні банки

Громадські
організації

Рис. 1. Інфраструктура ринку екологічних послуг
Характер еколого-економічних відносин у народному господарстві країни визначається
проведенням будь-яких економічних реформ (податкової, житлово-комунальної й ін.), а також такими
механізмами, як приватизація, демонополізація, що впливають в остаточному підсумку на екологічну
ситуацію, що склалася. Тому розвиток ринку екологічних послуг можливий на основі формування
економічних механізмів, орієнтованих на використання економічних важелів і стимулів, а також
урахування інтересів споживачів та населення в цілому.
В основі існуючого організаційно-економічного механізму в Україні лежать наступні ознаки:
фактично монопольне положення підприємств, що надають екологічні послуги; нормативний метод
ціноутворення на послуги; залежне і безправне положення підприємств, які відповідно до чинного
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законодавства зобов'язані споживати визначені види екологічних послуг; неефективна система
управління екологічною діяльністю муніципальних утворень.
У результаті більшість підприємств не зацікавлені у проведенні природоохоронних і
ресурсозберігаючих заходів, і значна частина виробництв наносить навколишньому природному
середовищу величезний збиток.
Організовувати еколого-економічні відносини для збереження довкілля необхідно таким чином,
щоб усі суб’єкти (і підприємства, і держава, і населення) були зацікавлені в проведенні
природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, чітко усвідомлювали наслідки своїх дій і несли повну
економічну відповідальність за них.
Досить ефективним буде механізм управління природними ресурсами, що базується на
визначенні еколого-економічного ефекту на місцевому, регіональному, національному, глобальному
рівнях, при якому враховується цінність певного природного ресурсу в певний період часу і його
цінність в майбутньому. Отже, з підвищенням зацікавленості суб'єктів у збереженні навколишнього
природного середовища зростає також потреба у споживанні різних екологічних послуг, що можуть
бути надані цим суб’єктам.
У багатьох розвинених країнах світу подібні механізми розробляються і впроваджуються в
практику господарювання, причому процес вирішення екологічних проблем протікає за законами
планової економіки, коли на першому етапі визначають відповідні цілі, завдання, у результаті
вирішення яких буде досягнуто еколого-економічний ефект; на другому етапі складають і
обґрунтовують відповідні плани, програми і розробляють директиви, що підлягають подальшому
обов'язковому виконанню. Очевидно, досягнення еколого-економічних ефектів таким способом
вимагає відповідного кадрового забезпечення, а також веде до значних фінансових і тимчасових
витрат. Як зазначають у США [10], неефективно управляються і несуть істотні економічні втрати в
основному ті галузі, що перебувають під контролем держави (аеродроми, автостради, національні
ліси, багато муніципальних послуг).
Висновки з проведеного дослідження. З огляду на комплексність екологічних проблем і вплив
природоохоронної політики на соціальну й економічну діяльність, необхідно створити такі умови, за
яких суб’єкти підприємницької діяльності будуть приймати рішення, обумовлені як природоохоронні.
Використання економічних інструментів сприятиме збільшенню попиту на екологічні послуги, що
створить основу для розвитку ринку цих послуг.
Таким чином, використання економічних механізмів, у свою чергу, стимулюватиме розвиток
ринку екологічних послуг, оскільки від ступеня екологізації економіки безпосередньо залежать обсяги
споживаних екологічних послуг, їх якість і асортимент.
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Анотація
У статті розглянуто інфраструктуру ринку екологічних послуг, проведено аналіз і виділено
основні її складові елементи. Досліджено ознаки, що лежать в основі існуючого організаційноекономічного механізму в Україні. Розроблено рекомендації, спрямовані на вдосконалення екологоекономічних відносин для збереження довкілля.
Ключові слова: екологічні послуги, ринок екологічних послуг, інфраструктура, механізм.
Аннотация
В статье рассмотрена инфраструктура рынка экологических услуг, проведен анализ и
выделен основные ее составные элементы. Исследованы признаки, которые лежат в основе
существующего
организационно-экономического
механизма
в
Украине.
Разработаны
рекомендации, направленные на совершенствование эколого-экономических отношений для
сохранения окружающей среды.
Ключевые слова: экологические услуги, рынок экологических услуг, инфраструктура,
механизм.
Annotation
The infrastructure of market of ecological services is considered in the article, an analysis is conducted
and distinguished her component elements are basic. Signs that are the basis of existent organizationallyeconomic mechanism in Ukraine are investigational. The recommendations sent to perfection of ecologicallyeconomic relations for environmental preservation are worked out.
Key words: ecological services, market of ecological services, infrastructure, mechanism.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Раціональне використання природо-ресурсного потенціалу лежить в
основі забезпечення збалансованого розвитку сільських територій і передбачає охорону та управління
використанням земель, надр, водних ресурсів, лісів, полезахисних і водоохоронних лісосмуг,
курортних місцевостей, рідкісних природних ресурсів, державних заповідників і заказників, тваринного
світу, атмосферного повітря та інших природних багатств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над вирішенням проблем раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій у контексті забезпечення їх
сталого розвитку
працюють вітчизняні та зарубіжні науковці. Зокрема, питання ефективного
використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств знайшли своє відображення
у працях В. Г. Андрійчука, В. В. Бобко, О. А. Бугуцького, І. І. Лукінова, В. Я. Месель-Веселяка,
Н. Г. Міценка,
Г. М. Підлісецького,
Є. В. Попова,
В. В. Россохи,
О. В. Рубай,
П. Т. Саблука,
О. В. Ульянченка, М. М. Федорова, В. М. Якубів та ін. Проблеми сталого розвитку аграрної сфери та
сільських територій у своїх працях розглядають такі вітчизняні вчені, як І. К. Бистряков, О. В. Бородіна,
Т. О. Осташко, О. Л. Попова, І. В. Прокопа, М. А. Хвесик, О. В. Шубравська, В. В. Юрчишин та ін.
Однак, на наш погляд, необхідно розширити дослідження в частині визначення ключових напрямів
раціонального використання природно-ресурсного потенціалу як важливої умови забезпечення
сталого розвитку сільських територій.
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Постановка завдання. Мета статті полягає в опрацюванні концептуальних підходів щодо
раціонального використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій та забезпечення
збереження і відтворення навколишнього природного середовища з урахуванням вимог сталого
розвитку агросфери.
Виклад основного матеріалу дослідження. Природно-ресурсний потенціал – сукупність
природних ресурсів, які є основою економічного розвитку території і можуть бути використані у
господарській діяльності з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу [1]. Нині
спостерігаються процеси деградації довкілля, зумовлені безгосподарним використанням природних
ресурсів; масовим вирубуванням лісів без урахування екологічних та соціальних наслідків, що є
причиною збільшення кількості та масштабів щорічних підтоплень у гірських районах;
неконтрольованим внесенням добрив, пестицидів та гербіцидів, що призводить до забруднення
навколишнього природного середовища та продукції.
У цьому зв’язку виникає об’єктивна необхідність забезпечення раціонального використання
природно-ресурсного потенціалу сільських територій шляхом:
− розроблення та запровадження загальнодержавних, регіональних і місцевих програм, які
мають визначати цілі, завдання, джерела і обсяги фінансування, терміни та виконавців комплексу
відповідних заходів;
− проведення системного моніторингу трансформації та охорони ландшафтів і агроландшафтів,
зміни стану наземних і водних екосистем під впливом антропотехногенних навантажень;
− забезпечення охорони водних ресурсів від забруднення різними стоками, шкідливими
речовинами, радіонуклідами, раціонального використання водних ресурсів у сільськогосподарському
виробництві та споживанні її населенням;
− запровадження режиму економії використання лісових ресурсів у деревообробній
промисловості, вжиття запобіжних заходів для боротьби з лісовими пожежами та охорони лісів від
несанкціонованого вирубування;
− запровадження ефективних технологій та сучасної екологобезпечної техніки, оптимального
розміщення підприємств і виробництв, що сприятиме раціональному використанню природних
ресурсів та послабленню екодеструктивного впливу на довкілля;
− запровадження науково обґрунтованого співвідношення земельних угідь (рілля, природні
кормові угіддя, ліси та полезахисні насадження);
− налагодження механізму вилучення (викупу), надання у власність або користування (в оренду)
земельних ділянок, розміщених на сільських територіях відповідно до планів земельно-господарського
устрою, генеральних планів населених пунктів, місцевих правил забудови з урахуванням наявної
кадастрової інформації [2].
Сучасні способи землекористування досить часто спричиняють руйнівні і деградаційні процеси
земельних ресурсів і призводять до економічних збитків у сільському господарстві. Як правило,
першопричиною погіршення якісного стану ґрунтів є антропогенне навантаження (порушення
співвідношень основних елементів живлення мінеральних добрив, механічний обробіток ґрунтів, їх
переущільнення у результаті діяльності важкої сільськогосподарської техніки, забруднення ґрунтів
радіонуклідами, пестицидами, важкими металами тощо). Протягом останніх 20 років середньозважений
вміст гумусу у ґрунтах зменшився на 0,5%, щорічні його втрати становлять 0,5-0,6 тонн/га. За
результатами останнього туру агрохімічного обстеження низький і дуже низький вміст гумусу зафіксовано у
16% обстежених площ. Загострилася проблема щодо балансу поживних речовин (азоту, фосфору, калію).
За результатами агрохімічної паспортизації протягом 7-8 турів агрохімічного обстеження вміст у ґрунтах
фосфору зменшився на 6,1 мг/кг, а калію - на 6,3 мг/кг. Щорічний винос поживних речовин з ґрунту на
формування урожаю у 5 разів перевищує обсяги їх надходження. Навіть при низьких урожаях
сільськогосподарських культур від’ємний баланс елементів живлення у землеробстві становить понад 100
кг/га [3, с. 113], що зумовлено різким скороченням застосування мінеральних добрив. Мають підвищену
кислотність майже 36% орних земель країни [4, с. 24].
Досить небезпечними для ґрунтів є водна і вітрова ерозії. За даними Держземагенства України,
водної ерозії зазнають понад 13 млн. га сільськогосподарських угідь, із них майже 11 млн. га – орні
землі. Особливо активно процеси водної ерозії розвиваються у Степу. Найбільш критичними у цьому
відношенні є Донецька, Одеська та Луганські області. Понад 50% орних земель України є
дефляційнонебезпечними, 12,4 млн. га із них зосереджено у степовій зоні. Крім того значні площі
земель зазнають спільної дії водної і вітрової ерозії [4, с. 25]. У цілому розвиток ерозійних процесів в
Україні щорічно поширюється на 80-90 тис. га та супроводжується втратами гумусу (біля 11 млн. т),
азоту (0,5 млн. т), фосфору (0,4 млн. т) та калію (0,7 млн. т) [5].
З метою забезпечення раціонального використання земельних ресурсів сільських територій з
урахуванням вимог сталого розвитку необхідно:
− запроваджувати нові та удосконалювати існуючі системи землекористування, спрямовані на
підвищення якісного стану земель та збереження й відтворення родючості ґрунтів;
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− здійснювати землеустрій сільських територій, новостворених сільськогосподарських
підприємств відповідно до концепції сталого розвитку та запроваджувати контурно-меліоративну
організацію території аграрних підприємств усіх форм власності й господарювання;
− формувати екологічну мережу сільських територій;
− вживати заходи для завершення інвентаризації земель сільських населених пунктів, прилеглих
до них територій та прискорити проведення інвентаризації земель сільськогосподарського
призначення за формами власності та суб’єктами господарювання;
− здійснювати зонування земель з метою встановлення вимог щодо допустимих видів забудови
та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон відповідно до місцевих правил
забудови [6];
− проводити резервування земель для розвитку населених пунктів;
− запроваджувати ефективний механізм захисту прав на земельні ділянки громадян і юридичних
осіб;
− забезпечувати державний контроль за забудовою та раціональним використанням земель
сільських населених пунктів, прилеглих до них територій та земель сільськогосподарського
призначення згідно з затвердженими генеральними планами населених пунктів, дотриманням
земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних
ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
− запровадити економічне стимулювання раціонального використання і охорони земель з метою
підвищення заінтересованості власників і землекористувачів у збереженні і відтворенні родючості
ґрунтів та захисті земель від негативних наслідків виробничої діяльності;
− збільшити обсяги хімічної меліорації сільськогосподарських угідь для підвищення родючості
кислих та засолених ґрунтів: вапнування до 1200 тис. га щорічно та гіпсування до 300 тис. га (у 2010 р.
фактично провапновано 73,2 тис. га, що становить 3,8% до потреби та прогіпсовано 4,4 тис. га або
1,5% до потреби) [7, с. 42];
− збільшити частку органічних сертифікованих сільськогосподарських угідь у 2015 році до 5%, у
тому числі ріллі – до 3% (у 2010 р. частка сертифікованих угідь склала 0,7%) [8, c. 37];
− вилучити з інтенсивного обробітку деградовані, малопродуктивні та техногенно забруднені
землі сільськогосподарського призначення.
В умовах сталого розвитку сільських територій важливого значення набуває раціональне
використання місцевих сировинних ресурсів, оскільки це, по-перше, – сприятиме збільшенню кількості
робочих місць, а, відповідно, й зростанню зайнятості сільського населення і по-друге, –
забезпечуватиме виробництво дешевих екологічно безпечних добрив для сільського господарства. З
метою ефективного використання місцевих сировинних ресурсів потрібно, насамперед, забезпечити
комплексне використання родовищ місцевих сировинних ресурсів (вапнякові матеріали, фосфорити,
сапоніти, апатити, сапропелі та ін.) й організувати на місцях первинну їх переробку.
Нині надзвичайно актуальним питанням для розвитку сільських територій є раціональне
використання рекреаційних ресурсів. У цьому зв’язку особливу увагу слід приділяти розвитку
сільського (зеленого) туризму та встановленню спеціального режиму використання цінних джерел
мінеральних вод, ропи озер, покладів лікувальних грязей, цінних ландшафтів, рекреаційних ресурсів,
що розташовані на сільських територіях і вжити всіх необхідних заходів щодо їх охорони від
забруднення, пошкодження та передчасного виснаження.
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій вимагає
удосконалення нормативно-правової бази шляхом розроблення та прийняття нових та удосконалення
існуючих законодавчих актів. Зокрема, на початковому етапі, особливої уваги заслуговує розроблення
та прийняття законів України «Про сільське господарство», «Про ґрунти і їх родючість», «Про
державну інвентаризацію земель», «Про зонування земель», «Про державну підтримку збереження і
відтворення родючості ґрунтів», «Про консервацію земель», «Про органічне виробництво», «Про
економічне стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення»,
«Про агрохімічну паспортизацію земель», «Про загальнодержавну програму сталого розвитку
сільських територій» тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Запровадження вищезазначених заходів забезпечить:
раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій; збереження і
відтворення навколишнього природного середовища, включаючи збереження біорізноманіття,
відтворення зруйнованих екосистем та розвиток органічного виробництва; збереження, відтворення та
підвищення родючості ґрунтів; раціональне використання непоновлюваних природних ресурсів та
максимальне залучення до господарського обороту поновлюваних джерел енергії; уповільнення
процесів видової деградації біорізноманіття.
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій з урахування
вимог сталого розвитку агросфери значною мірою сприятиме зростанню сільської зайнятості,
підвищенню
ефективності
сільського
господарства,
нарощуванню
обсягів
виробництва
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екологобезпечної продукції, раціональному використанню природних ресурсів, створенню безпечного
для життєдіяльності людини середовища та забезпеченню продовольчої безпеки держави.
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Анотація
У статті наведено напрями раціонального використання природно-ресурсного потенціалу
та забезпечення збереження і відтворення навколишнього природного середовища, як важливої
умови забезпечення сталого розвитку сільських територій.
Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, сільські території, сталий розвиток.
Аннотация
В статье приведены направления рационального использования природно-ресурсного
потенциала и обеспечения сохранения и воспроизводства окружающей среды, как важного условия
обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, сельские территории, устойчивое
развитие.
Annotation
In this article the areas of rational use of natural resources and rural preservation and reproduction of
the environment to meet the requirements of sustainable development.
Key words: natural-resource potential, rural areas, sustainable development.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Постановка проблеми. Однією з визначальних причин незадовільного рівня розвитку
сільського господарства і дотичних до нього сфер економіки та незадовільного добробуту сільського
населення є незавершеність аграрної реформи і насамперед земельних відносин. Зміни земельних
відносин, які склалися за час здійснення земельної реформи в нашій країні, визначили новий характер
і зміст землекористування, але в результаті практично не вдалося досягти фундаментальної кінцевої
мети, яка ставилася перед земельною реформою, – забезпечення раціонального, ефективного та
екологічно безпечного використання земельних ресурсів і охорони земель. На сьогодні рівень
використання земель в Україні можна охарактеризувати як нераціональний, а стан настільки
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критичний, що подальша деградація потенціалу земельних ресурсів у сільському господарстві може
мати катастрофічні наслідки.
Це обумовлює необхідність комплексного дослідження наслідків реформування земельних
відносин, розробки подальших напрямів їх удосконалення з метою створення умов для раціонального
використання земельних ресурсів і на цій основі досягнення розвитку високоефективного,
конкурентоспроможного аграрного виробництва, заснованого на принципах сталого розвитку сільських
територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасному стану реформування земельних
відносин та проблемам забезпечення раціонального використання, збереження і відтворення
земельних ресурсів присвячені численні наукові розробки та публікації, зокрема, праці
Гайдуцького П. І., Гуцуляка Г. Д., Добряка Д. С., Лукінова І. І., Макаренка П. М., Мармуль Л. О., Месель
Веселяка В. Я., Михасюка І. Р., Новаковського Л. Я., Саблука П. Т., Третяка А. М., Федорова М. М.,
Чорного С. Г., Юрчишина В. В. та інших вчених.
Результати їх досліджень охоплюють широке коло зазначеної проблеми. Однак ситуація в
агропромисловому комплексі України постійно змінюється, відповідно повинні будуватися і земельні
відносини, які повинні відповідно до цих змін забезпечити раціональне, ефективне та екологічно
безпечне використання земельних ресурсів. Реально ж відбувається загострення соціальної,
економічної та екологічної ситуації, погіршення стану та ефективності використання землі. Все це
вимагає проведення наукових досліджень та аналізу поточних проблем земельної реформи з метою
усунення негативних явищ, що виникають у процесі реформування земельних відносин та вироблення
основних напрямків їх вдосконалення та приведення їх у відповідність з змінами оточуючого
середовища.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення впливу змін в земельних відносинах
на ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в Тернопільській області
та обґрунтування пропозицій щодо подальшого їх удосконалення з урахуванням необхідності
забезпечення раціонального, ефективного та екологічно безпечного використання земельних ресурсів
і охорони земель в сучасних умовах, що склалися в аграрному секторі економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дбаючи про успішне майбутнє країни і її сталий
розвиток, ми повинні розумно та ощадливо розпоряджатися нашим національним багатством –
українською землею, забезпечувати її раціональне використання й охорону.
Найважливішою умовою раціонального та екологічно безпечного використання землі є
встановлення ефективних земельних відносин, що характеризуються суспільними відносинами між
людьми, пов'язаними з володінням і користуванням землею, і є складовою усієї системи виробничих
відносин кожної історичної епохи [6].
Зміст поняття «земельні відносини» має різні контексти, які пов’язані з власністю на землю,
рентними, виробничими, аграрними та суспільно-економічними відносинами. Земельні відносини є
серцевиною аграрної політики, аграрних відносин зокрема та соціально-економічних взагалі [3, с. 20].
Земельні відносини – це відносини, які виникають щодо володіння, користування,
розпорядження та управління земельними ресурсами на всіх рівнях як об´єктами господарювання і
засобами сільськогосподарського виробництва [8, с. 361].
Раціональним слід вважати таке використання земель, яке забезпечує економічний ефект
господарювання і при цьому поліпшує родючість ґрунтів і екологічний стан навколишнього
середовища. При цьому комплекс організаційно-економічних заходів спрямовується на збереження і
відтворення родючості ґрунтів, екологічний баланс ландшафтів, поліпшення інших корисних
властивостей землі і навколишнього середовища [5, с. 173].
Зміни, які відбувались в процесі реформування земельних відносин в Тернопільській області, не
дали очікуваних позитивних результатів (табл. 1).
Як бачимо з даних таблиці 1 та діаграми (рис. 1) за період реформування земельних відносин
виробництво валової продукції сільського господарства значно знизилось. В 2010 році валова
продукція сільського господарства вироблена всіма категоріями господарств, обчислена в
порівняльних цінах 2005 року, складала всього 60,7% від рівня 1990 року. Найбільший спад в обсягах
виробництва спостерігається в сільськогосподарських підприємств. В 2010 році вони отримали
валової продукції всього 37,3% від рівня 1990 року. Це пов’язано насамперед із специфікою земельної
реформи, яка супроводжується поділом великих господарств на дрібнотоварні, та руйнуванням їх
виробничого потенціалу.
Але при цьому темпи зниження обсягів виробництва (рис. 2) більш яскраво виражені в
господарствах населення. Що можна пояснити тим, що внутрішні резерви господарств населення для
зростання виробництва продукції вичерпані. Для нарощування обсягів виробництва валової продукції
та підвищення ефективності використання землі цій категорії землекористувачів потрібні кошти для
введення нових технологій, купівлі продуктивної техніки, організації виробництва на інноваціях.
Досягти цього без забезпечення реалізації права власності на землю, та запровадження ринку землі,
як бачимо, не вдається.
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Таблиця 1
Валова продукція сільського господарства за категоріями господарств
(у порівняних цінах 2005 року; млн. грн.)

Види продукції

1990

Продукція с.г.
Рослинництва
Тваринництва

4844,7
2400,0
2444,7

Продукція с.г.
Рослинництва
Тваринництва

3012.5
1708,2
1304,3

Продукція с.г.
Рослинництва
Тваринництва

-

Продукція с.г.
Рослинництва
Тваринництва

1832,2
691,8
1140,4

2000

2006

2008

2009

Всі категорії господарств
3105,0
2666.5
2892.8
3054.1
2046,7
1541.1
1707.8
2011.2
1058,3
1125.4
1184.1
1042.9
Сільськогосподарські підприємства
1124,0
611.4
791.5
1132.4
952,2
450.1
625.2
972.7
171,8
161.3
166.3
159.7
У т.ч. фермерські
22.6
87.5
137.1
77,6
20.2
82.4
132.1
72,8
2.4
5.1
5.0
4,8
Господарства населення
1981,0
2055.1
2101.3
1921.7
1094,5
1091.0
1083.5
1039.5
886,5
964.1
1017.8
883.2

2010

2010 в %
до1990

2941,6
1867,1
1074,5

60.7
77.8
43.2

1045,1
844,0
201,1

37.3
49.4
15.4

132,4
124,8
7,6

-

1896,5
1023,1
873,4

108.1
147.8
77.7

Рис. 1. Виробництво валової продукції сільського господарства всіма категоріями
господарств в Тернопільській області
(у порівняних цінах 2005 року; млн. грн.)
Земля є основним ресурсом людського розвитку в сільській місцевості, але цю функцію вона
зможе виконувати лише за умови консолідації сільськогосподарського землекористування та
формування ефективних агроформувань ринкового типу [2, с. 168].
В Україні на сучасному етапі розвитку переважною формою земельного обігу виступають
орендні відносини, які наразі не характеризуються достатньо високою соціально-економічною та
екологічною ефективністю. Для її підвищення варто запровадити дієвий механізм державного
регулювання оренди землі, спрямований на забезпечення ефективного землекористування та
вирішення соціальних проблем сільського населення. [7; 10, с. 249].
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60
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42,4
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26,1
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51,0
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Усі категорії господарств

1999

50,7

20,3

19,0
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16,3

2000

2001

2002

2003

20

0
1995

54,2

55,8

55,1

21,1

21,7

2004

2005

Сільськогосподарські підприємства

59,7

26,3

2006

61,9

37,6

37,3

34,7

2008

2009

2010

30,4

2007

60,7

Господарства населення

Рис. 2. Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва
Вимагає врегулювання питання визначення строків оренди. Так як короткотермінова оренда не
сприяє збереженню землі в єдиних масивах [9, с. 12]. Короткотермінова оренда не задовольняє інтересів
орендарів і не забезпечує умов для раціонального використання ґрунтів і дотримання вимог сівозмін,
оскільки орендарі не здійснюють капіталовкладень на покращення якості земель. Потрібний певний час
для того щоб витрати на збереження і підвищення родючості ґрунтів змогли себе окупити. Повна віддача
від них настає через період, який перевищує строки оренди і дістається землевласнику [4, с. 12].
На сучасному етапі розвитку земельних відносин, в умовах виникнення і успішної діяльності
агрохолдингів, заснованої на хижацькій експлуатації землі, особливо важливим є законодавче
регулювання розміру землекористувань сільськогосподарськими товаровиробниками та їх
відповідальності за охорону земель, їх раціональне використання та соціальний розвиток сільських
територій [1].
Альтернативою агрохолдингам повинно стати створення у сільському господарстві підприємств
з оптимальними розмірами землекористування, з поєднанням розвитку галузей як рослинництва так і
тваринництва з спеціалізацією яка враховує потреби, насамперед національного ринку та інтереси
територіальної громади.
Це є об’єктивною необхідністю розвитку високоефективної економіки, яка базується на
принципах сталого розвитку сільських територій.
Як показує практика у повному обсязі ефективне використання землі можливе тільки у відносно
великих підприємствах, що мають достатній виробничо-ресурсний потенціал при постійному його
якісному поліпшенні та підвищенні рівня інтенсивності використання. Так як підприємства з високим
рівнем концентрації праці і капіталу здатні швидко провести модернізацію виробництва і налагодити
випуск високоякісної конкурентоспроможної продукції за мінімальний термін, забезпечити соціальний
розвиток та фінансування відтворення.
Завершення періоду реформування земельних відносин повинно бути спрямоване також на
врегулювання екологічних проблем землекористування.
Порушення екологічно збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь через
надмірне розширення площі ріллі, зростання деградації агроландшафтів через водну ерозію та
техногенне забруднення спричиняють зниження продуктивності земельних ресурсів та посилюють
необхідність комплексного врегулювання питань з використання та охорони земельних ресурсів.
В Україні на сучасному етапі розвитку не існує цілісної концепції використання і охорони земельних
ресурсів, яка б дійсно відповідала суспільним і державним потребам. Немає також чіткої обґрунтованої
позиції щодо формування землекористувань товаровиробниками, зокрема сільськогосподарськими,
відсутній прогноз наслідків проведення заходів з реформування земельних відносин.
Логічне завершення земельної реформи потребує створення ефективного економічного
механізму регулювання земельних відносин, на основі розробки оптимальної правової та нормативнометодичної бази ведення земельно-кадастрової справи, оскільки наявні значні негативні наслідки
трансформації землекористування та здійснення заходів земельної реформи.
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Висновки з даного дослідження. З переходом до ринкових відносин, впровадження приватної
власності на землю умови землекористування кардинально змінилися. Перед наукою і практикою
постала необхідність економічного регулювання земельних відносин та організації раціонального
використання земельних угідь, на основі визначення і обґрунтування системи організаційногосподарських заходів щодо відновлення їх продуктивності
Досвід реформування земельних відносин в Тернопільській області а також інших регіонах
України свідчить, що реальним механізмом упорядкування використання земель, врегулювання
земельних відносин, а також раціонального і водночас ефективного використання земельних ресурсів
може бути тільки комплексне поєднання правових, соціально-економічних, організаційнотериторіальних та екологічних завдань та подальшої розробки оптимальної правової та нормативнометодичної бази ведення земельно-кадастрової справи, оскільки наявні значні негативні наслідки
трансформації землекористування та здійснення заходів земельної реформи.
Земельна реформа не може розвиватися ізольовано від економічної, вона повинна включати не
тільки реформування власності, а й всю сукупність елементів державно-управлінської системи та
суспільно-політичного ладу. Лише комплексний підхід до здійснення економічної й земельної реформи
забезпечить позитивні результати.
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Анотація
В статті розглянуто необхідність удосконалення земельних відносин з метою виправлення
негативних наслідків земельної реформи як необхідної умови забезпечення раціонального
використання земельних ресурсів в контексті сталого розвитку сільських територій.
Ключові слова: земельні відносини, сільськогосподарські угіддя, раціональне використання,
розміри землекористування.
Аннотация
В статье рассмотрена необходимость совершенствования земельных отношений с целью
исправления негативных последствий земельной реформы как необходимого условия обеспечения
рационального использования земельных ресурсов в контексте устойчивого развития сельских
территорий.
Ключевые слова: земельные отношения, сельскохозяйственные угодья, рациональное
использование, размеры землепользования.
Annotation
The paper considers the need for improvement of land relations in order to correct the negative effects
of land reform as a prerequisite for rational use of land resources in the context of sustainable rural
development.
Key words: land relations, agricultural land management, land use dimensions.
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РОЛЬ ЛІСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В
НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Розвиток лісового сектора економіки передбачає раціональне
використання лісоресурсного потенціалу, відповідне комплексування, оптимізацію зв’язків, а також
урахування природних переваг і обмежень. Проте існує ціла низка еколого-економічних та соціальних
проблем сталого розвитку лісового сектора економіки, які не можуть бути вирішені в повній мірі
лісогосподарськими підприємствами, що актуалізує необхідність розвитку державних ініціатив у сфері
використання та відтворення лісових ресурсів. Це насамперед стосується забезпечення оптимальної
лісистості території, ефективного використання та збільшення ресурсного та екологічного потенціалу
лісів на міжгалузевій основі, розвитку агролісомеліорації, збереження біорізноманіття та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка наукової проблематики, пов’язаної з
пріоритетними напрямами розвитку природно-ресурсного потенціалу, підвищення ефективності відтворення і
збереження природних ресурсів, в останні роки посилилася. Певний вклад в її вирішення внесли:
Я. В. Коваль, П. І. Лакида, І. М. Лицур, Є. В. Мішенін, В. І. Пила, І. М. Синякевич, Ю. Ю. Туниця та інші.
Дослідження проблем управління раціональним природокористуванням, удосконалення
організаційно-економічних засад управління лісовим сектором економіки знайшли своє відображення
в наукових працях таких вчених, як: Г. В. Бондарук, Я. В. Коваль, С. І. Лебедевич, Є. В. Мішенін,
І. П. Соловій, О. І. Фурдичко, І. Є. Ярова та ін.
Проте низка питань, пов'язаних з формуванням системи сталого розвитку лісового сектора
економіки, досі належно не висвітлені в наукових працях і потребують подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі лісового сектора економіки в
національному господарстві України, а також обґрунтування пріоритетних напрямів забезпечення його
економічних, екологічних і соціальних функцій на засадах сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Лісовий сектор економіки є важливою частиною
національного господарства країни, що забезпечує задоволення потреб у продуктах, послугах і
корисних властивостей лісу, зберігаючи й підтримуючи життєдіяльність і відтворення населення
країни, сприяє зайнятості значної частини населення. Своєрідність лісового сектора економіки
складається в його багатофункціональному характері. Варто виділити п'ять найважливіших функцій
лісового сектора: економічну, соціальну, екологічну, інноваційну й інформаційну [2, с. 15].
Економічна функція включає виробництво лісових товарів для задоволення потреб населення,
використання виробничих ресурсів з інших галузей й частку в розвитку міжгалузевих зв'язків,
функціонування лісових ринків, залучення й використання інвестицій тощо. Варто також ураховувати, що
лісовий сектор є багатоукладним за своїм характером: в цьому функціонують і взаємодіють державні й
приватні великі й середні підприємства, особисті господарства, кооперативи, малі підприємства.
Соціальна функція пов'язана із забезпеченням населення країни якісними лісовими товарами,
послугами й корисними властивостями лісу, що сприяє зміцненню здоров'я й збільшенню тривалості
життя, з поліпшенням умов життя населення, зі створенням соціальної інфраструктури, – культурою,
трудовою зайнятістю й дозвіллям жителів лісових селищ [9].
Екологічна функція визначається використанням у лісопромисловому виробництві природних
лісових ресурсів, об'єктів рослинного й тваринного світу. Лісовий сектор залежить не тільки від якості
лісосировинних ресурсів, їхнього місця розташування, але й від погодно-кліматичних умов [4, с. 132].
Це зумовлює сезонні й регіональні коливання продуктивності лісів, обсягів виробництва й реалізації
продукції. Тому забезпечення оптимальної екологічної рівноваги на лісових територіях, збереження й
розвиток лісового ландшафту й екологічної системи лісів – завдання всього складового лісового
сектора економіки України.
Інноваційна функція відображає споживання й можливості використання високопродуктивних
ресурсозберігаючих й екологічно безпечних технологій у процесі глибокої переробки деревини,
інноваційних засобів захисту лісового фонду від хвороб і шкідників, а також інноваційних досягнень
для властиво сільськогосподарських цілей й науково-технічного прогресу суспільства. У сфері
переробки лісосировинних ресурсів також використаються біотехнології, що забезпечують зберігання і
високу якість продукції. Останніми десятиліттями в багатьох країнах освоюються інноваційні технології
виробництва біопалива з деревної сировини.
Інформаційна функція характеризується тим, що лісовий сектор у ході виконання перерахованих
вище функцій породжує (генерує, передає) інформацію в інші сектори й галузі, а також одержує,
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переробляє й використовує більші потоки інформації. Від своєчасності її одержання й передачі, від її
вірогідності залежать якість управлінських рішень і виконання всіх функцій лісового сектора [5, с. 101].
Таким чином, така багатофункціональність обумовлює специфіку всього лісового сектора
економіки в структурі національного господарства. Своєю чергою ця специфіка відтворюється в
методології аналізу, прогнозування, планування й програмування розвитку лісового сектора, у виборі
найефективніших для цього методів.
Раціональне розміщення галузей лісового сектора економіки та розвиток сфери послуг
потребують комплексного підходу до відтворення лісових ресурсів, ефективного використання
різноманіття лісопродукції і корисностей лісу. Останнє обумовлюється потенційними можливостями
лісоресурсного потенціалу – наявністю необхідної кількості лісових насаджень різного породного
складу, вікової структури та оптимального просторового їх розміщення [1, с. 44].
Продукти, послуги й корисності лісу визначають розвиток і стабільне функціонування практично
всіх сфер суспільного виробництва, включаючи промисловість, сільське господарство, будівництво,
транспорт, зв'язок, освіту, охорону здоров'я; безпосередньо впливає на соціальний і культурний рівень
життя населення (табл. 1) [6].
Таблиця 1
Структура продуктів і послуг лісу при його багатоцільовому використанні
№
з\п

Ресурси

1

Деревні

Рубки
головного
користування,
проміжного користування

2

Технічні

Підсочка лісу, заготівля кори

3

Кормові

Сінокосіння, пасовища

Сінаж, пасовищний корм

4

Харчові

Заготівля дикоростучих плодів підсочка
берези,
бджільництво,
лісомисливські
господарства, рибне господарство

Ягоди, гриби, горіхи, соки мед, віск,
прополіс, м'ясо тварин, дичини, риба

5

Лікарські

Заготівля ліків, рослин, плодів, хвої, корінь

Медичні препарати

6

Водні

Переклад атмосферних опадів у ґрунтові води

Чисті й мінеральні води, у т.ч. лікувальні

Способи ресурсного забезпечення

Продукти лісу
рубки

Основні
види
лісопродукції
(пиломатеріали, целюлоза, папір, картон)
Скипидар, каніфоль і каучук, танніни,
барвники, корки

Ефективність основних структурних одиниць лісового сектора економіки – лісової промисловості
й лісового господарства в значній мірі залежить і від таких секторів народногосподарського комплексу,
як транспорт, паливно-енергетичний комплекс, дорожнє будівництво, хімічна промисловість і т.д. Тому
проблеми й шляхи розвитку лісового сектора економіки необхідно розглядати в контексті тісного
взаємозв'язку з названими секторами.
Всі сфери й галузі лісового сектора економічно й технологічно зв'язані між собою на основі
вирощування й охорони лісів, заготівлі деревини й не деревної сировини і їх наступного використання
для обробки з метою одержання максимального доходу й податкових виплат від реалізації продуктів,
послуг і корисних властивостей лісу (рис. 1).
Основними структурними одиницями лісового сектора економіки є лісове господарство й
лісопромисловий комплекс (ЛПК). Всі сегменти, галузі, підгалузеві виробництва в лісовому секторі
технологічно й економічно пов'язані й впливають на діяльність один одного.
Одним з головних факторів, що впливають на розвиток лісового сектора економіки України, є
обсяг і якість лісових ресурсів. Лісовий фонд країни, перебуваючи у державній власності є одним з
найважливіших факторів виробництва, поряд з іншими факторами – працею й капіталом. Від
характеру використання лісового фонду залежить рівень соціально-економічного, культурного й
духовного розвитку суспільства, а також стан навколишнього середовища [8, с. 278]. За даними
державного обліку лісів станом на 2010 р., площа земель лісового фонду в Україні становить 10,8 млн.
га, в т. ч. вкритих лісовою рослинністю − 9,4 млн. га (табл. 2).
Таким чином, лісистість (частка вкритих лісовою рослинністю земель у загальній площі території
країни) становить 15,6 %. Цей показник нижчий, ніж у багатьох країнах Європи. До того ж він значно
відрізняється в регіональному розрізі. Для забезпечення належних екологічних стандартів території
лісистість потрібно довести до рівня 21-22 % завдяки залісенню невикористовуваних угідь та
низькопродуктивних земель, насамперед у малолісних регіонах.
Внаслідок небезпечного поєднання впливу світової фінансово-економічної кризи з очевидним
посиленням екологічних загроз для життя на планеті, лісове господарство стикається із новими,
незнаними раніше, викликами. Основні загрози для лісів мають техногенний і екологічний характер
(пожежі, вітровали, сніговиці, масове поширення шкідників). Динаміку площі втрачених, унаслідок
несприятливих явищ, лісів можна простежити в табл. 3 [7; 3].
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Папір
Картон

Баланси

ЦБК

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Баланс
дров
Деревообробка

Лісозаготівля

Не обрізні
пиломатеріали
Горбиль
• Обапіл

Круглий ліс

Деревина
високого
ступеня
обробки

Деревина
низького
ступеня
обробки

Клеєні вироби
Фанера і шпон
Деревні плити
(ДСП, ДВП, МДФ)

Обрізні
пиломатеріали
Оздоблювальні
Будівельні
Шпала

• Пиловник

Сировинні товари (commodity)

Товари, які володіють індивідуальними характеристиками

Рис. 1. Технологічні зв'язки галузей і виробництв лісового сектора економіки України
Таблиця 2
Основні показники лісоресурсного потенціалу України

Регіон/область
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Іванофранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Лісистість,
%
15,6
10,6
12,8
30,9
5,2
6,7
32,6
50,8
3,9

Землі лісового
фонду, тис. га
вкриті
всього
лісом
10782
9400
331
276
363
340
697
622
199
165
213
179
1089
968
694
648
122
105

Обсяги продукції,
робіт та послуг
лісового господарства,
тис.грн.
4097696,6
37169,5
160273,5
211112,9
30846,4
39882,2
616306,2
199216,2
23008,0

Заготівля
ліквідної
деревини, –
3
всього, тис. м
16145,6
59,3
667,3
976,7
44,6
81,2
2444,1
1003,7
28,0

Наявність
полезахисн
их лісосмуг,
тис. га
447,3
23,8
17,5
0,2
42,6
31,9
4,7
0,2
52,5

40,9

626

569

215968,0

923,2

–

20,4
6,2
10,7
28,5
3,7
5,7
8,5
36,5
17,4
13,1
12,1
4,6
12,5
15,2
29,2
20,3

746
168
340
690
127
260
271
846
445
196
419
265
286
345
258
713

572
153
287
623
91
191
244
732
416
181
382
131
259
317
237
649

320277,4
46409,9
85286,3
287411,4
30767,5
42693,5
101700,7
401600,2
271021,9
64528,1
100373,7
43339,3
155878,6
142624,0
199868,9
243702,9

1274,7
182,8
230,3
1106,8
33,9
77,1
367,1
1409,5
962,2
247,2
421,4
127,0
576,1
608,0
899,9
1237,9

13,0
27,9
30,2
0,1
34,3
49,8
19,8
0,1
13,3
1,2
26,1
29,0
4,3
14,0
–
–

Джерело : Дані Державного агентства лісового господарства
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Таблиця 3
Загибель лісових насаджень в Україні, га
В тому числі від
Роки

Всього

1990
1995

4020
7468

пошкодження
шкідливими комахами
48
536

323
1252

несприятливих
погодних умов
2024
3484

лісових
пожеж
1157
2031

2000
2001

8908
8861

388
272

178
1726

6421
4187

696
2579

1225
97

2002
2003

11562
10045

392
575

2050
1914

6093
6017

2913
1227

114
312

2004
2005

8828
10460

1823
612

2709
2745

3825
5708

361
930

110
465

2006
2007

10767
28080

924
526

3687
2277

4737
14633

1202
10458

217
186

2008
2009

17011
13469

685

3234

хвороб лісу

1146
3629
2010
20864
1295
5632
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Структура лісу повинна бути такою, при якій створювалися б максимальні можливості для задоволення
потреб національного господарства в деревині, недеревній рослинності, екологічних і соціальних функціях
лісових насадженнях, при мінімальних затратах на їх використання, відновлення та охорону.
Цим і визначаються, на нашу думку, основні ознаки оптимальної структури лісу в контексті
сталого розвитку, а саме:
− дотримання пропорційного співвідношення між приростом лісових насаджень, розмірами
лісоексплуатації і використання різноманітних природозахисних функцій і властивостей лісу;
− комплексне використання всіх компонентів лісових ресурсів у відповідності до вікової
структури і породного складу лісових насаджень, їх соціально-економічним вимогам і природнокліматичним умовам;
− збереження пропорційності і збалансованості між лісовими насадженнями, об’єктами
промислового будівництва, землями сільськогосподарського користування, наявністю населення на
даній території;
− дотримання зональних науково обґрунтованих нормативів, щодо перспективної лісистості
території [1, с. 43].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, враховуючи проведений аналіз, можна
визначити такі пріоритетні напрями сталого розвитку лісового сектора економіки України: розробка та
затвердження узгодженої з сучасними міжнародними вимогами лісової політики, яка має включати
принципи, критерії та індикатори сталого розвитку лісового господарства та лісового сектора
економіки в цілому; забезпечення гармонізації стратегічних напрямів розвитку лісового сектора
економіки із нормами щодо впровадження у життя принципів сталого розвитку; завершення розробки
відповідної нормативно-правової бази для забезпечення реформування системи управління лісовим
господарством з урахуванням принципів сталого розвитку; впровадження організаційно-економічних
та фінансових механізмів сприяння сталому управлінню лісовим сектором економіки; збільшення
обсягів державної підтримки суб’єктів господарювання в лісовому секторі економіки.
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Анотація
Визначено роль і місце лісового сектора економіки в національному господарстві України.
Проаналізовано сучасний стан лісового сектора економіки України та обґрунтовано пріоритетні
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Аннотация
Определены роль и место лесного сектора экономики в национальном хозяйстве Украины.
Проанализировано современное состояние лесного сектора экономики Украины и обоснованы
приоритетные направления обеспечения его экономических, экологических и социальных функций
на принципах устойчивого развития.
Ключевые слова: лесной сектор экономики, устойчивое развитие, направления, функции,
национальное хозяйство.
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Detected role and place of the forest sector in the national economy of Ukraine. The present state of
the forest sector of Ukraine and reasonable priorities of its economic, ecological and social functions on the
principles of sustainable development.
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЕЛИКОГО МІСТА
Постановка проблеми. Більшість вчених розглядають екологічну безпеку на рівні регіону чи
держави або ж певних територій із несприятливою екологічною ситуацією. Досліджуються фактори
екологічної безпеки та наслідки впливу екологічних загроз на населення. Однак практично поза увагою
науковців залишилася проблема формування екологічної безпеки великого міста із соціальноекономічної точки зору.
З урахуванням цього, а також доцільності застосування методів картографічного моделювання
для обґрунтування шляхів вирішення екологічних проблем великого міста і, загалом, проблемного
характеру розвитку сучасних великих міст в Україні, просторовий аспект їх розвитку є актуальним і має
вагоме прикладне значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам екологічної безпеки держави, регіону
присвячені публікації таких вчених, як Н. Андрєєва, З. Герасимчук [1], Б. Данилишин, В. Ковтун,
А. Степаненко [2], В. Кравців, В. Ліпкан [3], С. Лісовський, Л. Масловська [4], Я. Олійник [5],
В. Трегобчук, С. Харічков [6], Л. Шостак, В. Ярочкін та ін. Разом з тим, через відсутність єдиного
погляду на сутність екологічної безпеки, недостатньо вивченими залишаються підходи до оцінки
екологічної безпеки окремого міста. Так, еколого-економічним проблемам розвитку малих
монофункціональних міст присвячена дисертаційна робота Мельник В. В. [7], проте проблеми оцінки
екологічної безпеки великого міста залишаються поза увагою науковців.
Постановка завдання. Не ставлячи собі за мету порівняння стану екологічної безпеки великих
міст із різних регіонів (більше того, вважаємо такі порівняння не зовсім доцільними у зв’язку із
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унікальним характером кожного міста), хочемо розглянути територіальну структуру екологічної
безпеки у межах адміністративних районів м. Львова.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінити стан екологічної безпеки пропонуємо
«від протилежного», а саме через низку індикаторів екологічної небезпеки, які охоплюють, на наш
погляд, усі основні складові досліджуваного явища – характер розселення, стан здоров’я населення,
вміст полютантів у навколишньому середовищі, озеленення територій, концентрацію потенційних
джерел екологічної небезпеки, суспільну думку щодо проблем екологічної безпеки.
У результаті опрацювання літературних джерел, статистичних та картографічних даних нами
відібрано 8 індикаторів, на основі яких, з метою нормалізації даних та розрахунку інтегрального
показника стану екологічної небезпеки для кожного з районів, було обчислено індекси (табл. 1) за
формулою:

In =

xn − xmin
,
xmax − xmin

(1)

де Іn – окремі індекси;
х – відповідні показники індикаторів.

Щільність населення, осіб на км.
кв., 2011

Кількість померлих на 1000 осіб,
2011

Кількість померлих від
новоутворень на1000 осіб, 2008

Кількість померлих дітей у віці до 1
року, на 1000 живонароджених,
2010

Середній вміст свинцю у сніговому
покриві, мкг/л, 2009

Площа території не зайнятої
зеленими насадженнями, га на км.
кв., 2010

Кількість екологічно небезпечних
підприємств у межах району та у
прилеглих територіях приміської
зони, на 10 км. кв., 2011

Громадська думка щодо стану
екологічної безпеки, %
респондентів, що вважають район
найбільш екологічно небезпечним

Сумарний індекс екологічної
небезпеки

Таблиця 1
Індекси індикаторів стану екологічної небезпеки населення районів міста Львова

Залізничний

0,00

0,67

0,40

0,33

0,00

0,78

0,00

1,00

3,18

Галицький

0,68

1,00

1,00

0,07

0,95

0,39

1,00

0,54

5,64

Сихівський

0,40

0,00

0,00

0,28

0,59

0,92

0,85

0,20

3,24

Район

Франківський

1,00

0,20

0,03

0,16

0,05

1,00

0,39

0,00

2,83

Личаківський

0,05

0,23

0,66

0,00

1,00

0,21

0,57

0,00

2,72

Шевченківський

0,13

0,27

0,21

1,00

1,00

0,00

0,54

0,39

3,54

Джерело : розраховано автором
Значення індексів змінюються від 0 (мінімальне значення показника) до 1 (максимальне
значення). Слід зауважити, що наведена формула є загальновживаною і використовується, зокрема,
для розрахунку індексу людського розвитку у рамках Програми розвитку Організації об’єднаних
націй [8]. Однак, на відміну від вищезгаданої методики ООН, де загальний індекс людського розвитку
розраховується як середнє значення часткових індексів, у нашому дослідженні інтегральний показник
екологічної безпеки обчислюється за формулою:

I = ∑ In

(2)

тобто як сума окремих індексів індикаторів екологічної небезпеки.
Отриманий сумарний індекс екологічної небезпеки характеризується суттєвою територіальною
диференціацією (рис. 1-2).
Як бачимо, найбільш екологічно небезпечним виявився центральний Галицький район. Така
ситуація зумовлена, на наш погляд, в основному двома чинниками – великою концентрацією
транспорту у центральній частині міста, а також її розташуванням у долині річки Полтви. У той же час,
із значним відривом на другому і третьому місцях розташувалися Шевченківський і Сихівський райони,
на території яких розміщена низка екологічно небезпечних об’єктів. Варто відзначити, що Залізничний
район, який за результатами проведеного нами соціологічного дослідження виявився найменш
екологічно безпечним, перебуває у рейтингу за сумарним індексом екологічної небезпеки лише на 4

173

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2012[14]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

місці. Очевидно, саме особливості положення району на залізничних шляхах та в оточенні, головним
чином, непрацюючих зараз промислових об’єктів, зумовили негативне його сприйняття населенням
міста із точки зору екологічної безпечності.
6,00

5,64

3,24

3,18

3,00

2,83

2,72

Личаківський

3,54

4,00

Франківський

5,00

2,00
1,00

Залізничний

Сихівський

Шевченківський

Галицький

0,00

Рис. 1. Сумарні індекси екологічної небезпеки населення районів м. Львова
Найбільш екологічно безпечними за результатами оцінювання виявилися Франківський та
Личаківський райони. Варто зауважити, що ці райони отримали також найкращі результати і за даними
нашого соціологічного дослідження. Тоді як Франківський район є традиційно «спальним» і
позбавленим екологічно небезпечних об’єктів, у Личаківському наявність кількох об’єктів екологічної
небезпеки компенсується високим рівнем озеленення і невеликою щільністю заселення.

Рис. 2. Територіальний розподіл сумарного індексу екологічної небезпеки у м. Львові
З метою виявлення і візуалізації структури сумарного індексу екологічної небезпеки нами було
побудовано зірочкові діаграми для усіх індексів окремо, що ілюструють місце кожного району у
конкретному аспекті екологічної безпеки міста (рис. 3-4).
Кожна із побудованих діаграм може розглядатися як профіль екологічної небезпеки за одним із
її аспектів у розрізі адміністративних районів міста. Кожному із шести районів міста відведена своя
вісь, по якій відкладено значення конкретного індексу екологічної небезпеки (початок відліку – центр
діаграми). Відрізки, отримані в результаті сполучення відкладених точок, формують сторони
багатокутника, який відображає профіль окремої складової екологічної небезпеки у великому місті.
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Рис. 3. Профілі екологічної небезпеки районів м. Львова
(1 – недостатнє озеленення, 2 – щільність заселення, 3 – загальна смертність, 4 – смертність від
новоутворень)

Рис. 4. Профілі екологічної небезпеки районів м. Львова
(5 – смертність дітей у віці до 1 року, 6 – вміст свинцю у сніговому покриві, 7 – кількість
екологічно небезпечних підприємств, 8 – громадська думка щодо еконебезпеки району)
Варто зауважити, що більша площа конкретного багатокутника опосередковано свідчить про
більше просторове поширення певної складової екологічної безпеки. Зокрема, помітно, що для м.
Львова найбільш поширеними екологічними проблемами є недостатнє озеленення, забруднення
важкими металами навколишнього середовища та концентрація екологічно небезпечних виробництв.
Розглянувши картосхему територіального розподілу сумарного індексу екологічної небезпеки
(рис. 2), можемо помітити специфічний характер морфології адміністративних районів міста Львова.
На наш погляд, базуючись на наявній морфоструктурі території міста, можна розробити його
просторову модель у вигляді ядра, оточеного секторами (рис. 5). Відповідно, ядром такої моделі буде
Галицький район, а секторами – усі інші адміністративні райони, причому площа кожного сектора
пропорційна до частки кожного району у території міста та зменшена відповідно до співвідношення
сумарних індексів екологічної небезпеки найбільш небезпечного у цьому відношенні району
(Галицького) та інших районів.
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Рис. 5. Секторальна модель екологічної небезпеки великого міста
(на прикладі м. Львова)
Отримана нами секторальна модель, особливо при її накладанні на приміську зону (рис. 6), ілюструє
перспективні напрямки територіальної та екологічної експансії міста. Для більшої наочності кожен сектор
позначений фоном певної інтенсивності (див. рис. 2), що відображає просторовий розподіл обчисленого
нами сумарного індексу екологічної небезпеки. Розроблена модель виділяє найбільш проблемні з
екологічної точки зору території, якими, окрім Галицького, є також Шевченківський та Сихівський райони, а
також відносно безпечні – представлені другим і четвертим секторами Личаківський та Франківський
райони, що таким чином можуть розглядатися як перспективні із точки зору організації рекреаційнооздоровчої діяльності та розбудови туристичної інфраструктури.

Рис. 6. Секторальна модель м. Львова, вписана у приміську зону
З урахуванням виявленої територіальної і компонентної структури екологічної безпеки
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населення м. Львова, пропонуємо диференційований перелік найважливіших завдань спрямованих на
забезпечення оптимального стану екологічної безпеки міста (табл. 2).
Таблиця 2
Пріоритетні завдання забезпечення екологічної безпеки населення районів м. Львова
Структурна
частина моделі

Адміністративні
райони

Завдання
- зменшення транспортних потоків через центральну частину
міста;
- контроль
над
дотриманням
екологічних
стандартів
підприємствами району;
- покращення якості покриття на автошляхах;
- збереження паркових зон;
- покращення якості покриття на автошляхах;
- контроль
над
дотриманням
екологічних
стандартів
підприємствами району;
- озеленення житлових масивів;

Ядро

Галицький

Сектор 1

Шевченківський

Сектор 2

Личаківський

Сектор 3

Сихівський

Сектор 4

Франківський

- озеленення житлових масивів;

Сектор 5

Залізничний

- підтримка у належному стані транспортної інфраструктури.

Очевидно, що перелік завдань, наведених у табл. 2, не є повним, однак, на наш погляд, саме
наведені пріоритетні напрямки мають найбільш вагому соціально-економічну складову у системі
заходів спрямованих на покращення стану екологічної безпеки населення міста. Відповідно, лише з
урахуванням комплексного підходу до вирішення екологічних проблем міста із залученням як органів
влади, так і суб’єктів економічної діяльності й громадськості, можливим є формування максимально
комфортного середовища функціонування міських систем розселення, особливо великих міст. Саме
багатоцільова взаємодія між трьома вказаними суб’єктами процесу забезпечення екологічної безпеки і
є, на нашу думку, єдино можливим шляхом вирішення проблем забезпечення екологічної безпеки у
великому місті.
Висновки з проведеного дослідження. Розроблена секторальна модель великого міста
ілюструє перспективні напрямки територіального та екологічного розвитку міста та відображає
найбільш проблемні з екологічної точки зору території, якими на прикладі Львова, окрім Галицького є
також Шевченківський та Сихівський райони. Виявлена територіальна і компонентна структура
екологічної безпеки населення м. Львова, дозволяє запропонувати диференційований перелік
найважливіших завдань спрямованих на забезпечення оптимального стану екологічної безпеки міста і
його населення.
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Анотація
В статті висвітлені результати картографічного моделювання територіальної структури
екологічної безпеки у межах адміністративних районів м. Львова. Запропоновано диференційований
перелік найважливіших завдань, спрямованих на забезпечення оптимального стану екологічної
безпеки міста.
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Ключові слова: екологічна безпека, індекс екологічної небезпеки, профілі екологічної
небезпеки, секторальна модель.
Аннотация
В статье освещены результаты картографического моделирования территориальной
структуры экологической безопасности в пределах административных районов г. Львова.
Предложен дифференцированный перечень важнейших задач, направленных на обеспечение
оптимального состояния экологической безопасности города.
Ключевые слова: экологическая безопасность, индекс экологической опасности, профили
экологической опасности, секторальная модель.
Annotation
This article presents the results of cartographic modeling of territorial structure of ecological safety in
the administrative districts of Lviv. We propose a differentiated list of the most important tasks to ensure the
optimum conditions of ecological safety of the city.
Key words: ecological safety, index of environmental danger, profiles of environmental danger,
sectoral model.

178

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УДК 526.331.2

Давидова І.О.,
к.е.н., доц. кафедри економічної теорії,
Харківський державний університет харчування та торгівлі

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СФЕРІ
ЗАЙНЯТОСТІ
Постановка проблеми. На етапі трансформаційних змін в економіці розвиток інноваційного
потенціалу країни є визначальним фактором рейтингової динаміки як внутрішньої, так і зовнішньої
конкурентоспроможності країни. В останні два десятиліття в світі відбувається швидка трансформація
соціально-трудових відносин під впливом процесів глобалізації та інтелектуалізації, переходу до
інноваційної економіки. Вони розвиваються у бік збільшення цінності людського фактора, гнучкості,
вирівнювання частки відповідальності між соціальними партнерами, інтелектуалізації та
індивідуалізації трудової діяльності, формування інноваційного типу зайнятості. А так як зайнятість –
найважливіший елемент соціально-трудових відносин, то виникає нове коло теоретичних і практичних
проблем у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній науці питання вивчення сутності
зайнятості мають багату традицію, що сходить до класичних теорій і трактувань, однак, формування
нового типу зайнятості змушує уточнити деякі традиційні постулати. Аналізом сутності зайнятості
займались Б. Д. Бреєв, А. Е. Котляр, Е. Р. Саруханов, С. В. Андрєєв, Н. Гаузер, B. C. Боровик,
Є. С. Єрмакова, В. А. Похвощев, О. А. Кацуко, її інноваційних складових − В. П. Борисов,
Є. В. Шубенков, Ю. А. Васильчук, В. С. Автономов, С. О. Єгоров, А. Курицький, С. А. Зайченко,
С. Кватовський, Л. В. Санкова та ін. Дослідження інноваційного потенціалу відображені у розробках
проблем інноваційної діяльності на різних рівнях управління інноваціями таких вітчизняних фахівців,
як Антонюк Л. Л., Савчук В. С., Ілляшенко С. М., Краснокутська Н. С. та ін., серед іноземних
дослідників слід виділити: Балабанова І. Т., Гриньова А. В., Данько М. А., Кокуріна Д. І., Дашкову А. П.
та ін. Але у сучасних умовах відчувається нестача системних підходів в дослідженнях інноваційного
потенціалу підприємств.
Необхідність подальших розробок полягає в усуненні суперечностей у тлумаченні відносин
зайнятості та наповненні їх змістом, який відображає специфіку інтелектуальної праці та розкриття
інноваційного потенціалу.
Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати процес формування інноваційного
потенціалу та виявити основні фактори зайнятості, необхідні для реалізації даного процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Збільшення можливостей людини та готовності
до їх реалізації надає їй ознак потенціалу, здатного вирішити різноманітні проблеми життєдіяльності в
разі його використання. Людський потенціал, реалізований в сфері зайнятості, забезпечує
отриманнями підприємцями прибутку, найманими працівниками – доходу, а іншими категоріями
населення – соціальних виплат, а в підсумку – задоволення всього спектру потреб суспільства.
Використаний людський потенціал набуває форми капіталу. Його продуктивна роль полягає у
забезпечені відтворювальної здатності матеріальної та соціальної бази життєдіяльності людей,
створюючи передумови для нагромадження інтелектуального капіталу, який має низку властивостей,
характерних для інших форм капіталу, насамперед людського капіталу.
Зростання ролі інтелектуального виробництва та пов'язані з цим значні структурні зрушення в
економіці зумовили формування інтелектуальної форми продуктивного капіталу. Зростання
наукоємності продукції, швидке оновлення технологій посилюють роль у виробництві таких ресурсів,
як знання, кваліфікація, досвід і професіоналізм працівника, система знань фірми, технологічні та
організаційні інновації.
Інноваційний розвиток суспільства створює передумови для виникнення нових систем та сфер
людської діяльності, тобто інноваційних систем виробництва продукції та управління цими процесами.
Інноваційність факторів середовища зумовлює зростання значення інтелектуального потенціалу
підприємства, побудованого на елементах інтелектуального капіталу [3, c. 124]. Так, на частку групи
працівників переважно творчої праці припадало в розвинутих країнах 4\5 всіх зайнятих, на частку
шаблонної праці – 1/5 всіх зайнятих [5, с. 28]. Потенціал – системна характеристика, що передбачає
наявність певних властивостей елементів та системи загалом та готовність забезпечити інновації,
його можна розглядати як різницю між станами, між системою та середовищем, між окремими
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частинами інноваційної системи [6, с. 136] У сучасній економіці актуальним стає розв’язання проблем
концентрації ресурсів через створення нових організаційно-правових формувань та економічних
взаємозв’язків, в тому рахунку в системі зайнятості. Інноваційний потенціал – це сукупність елементів,
необхідних для вирішення певних виробничих проблем, і готовності суб'єкта господарювання до їх
вирішення [1].
Загальносвітовий процес інтелектуалізації праці зачіпає всі країни, в Україні ж він має свою
специфіку. Перехідний стан економіки, обумовлений становленням ринкових відносин, пов'язаний з
глибокою системною кризою. В цих умовах зв'язок процесу інтелектуалізації праці з формуванням
зайнятості протікає досить своєрідно і суперечливо, істотно впливаючи на перспективи розвитку
суспільства [2, c. 30-34]. В країні відбувається деінтелектуалізація праці, а також і деформація
взаємозв'язку інтелектуалізації праці з системою зайнятості (одним з показників, що виражає
зазначені процеси, є впровадження інновацій на промислових підприємствах, див. табл. 1). Це сприяє
формуванню тіньових і паралельних форм і структур зайнятості, її «спонтанної трансформації»,
довгострокової негнучкості ринку праці, незатребуваності найбільш висококваліфікованої частини
суспільства, що призводить до катастрофічного морального і фізичного знецінення людського капіталу
і прирікає суспільство на деградацію. Це не тільки відбивається на економічних реаліях, але ініціює
необхідність глибокого теоретико-методологічного осмислення названого процесу.
Таблиця 1
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Питома вага реалізованої інноваційної
продукції в обсязі промислової, %

2000

Питома вага підприємств, що
впроваджували інновації, %
14,8

2001

14,3

6,8

2002

14,6

7,0

2003

11,5

5,6

2004

10,0

5,8

2005

8,2

6,5

2006

10,0

6,7

2007

11,5

6,7

2008

10,8

5,9

2009

10,7

4,8

2010
Джерело : [8]

11,5

3,8

Рік

Зважаючи на сучасні відтворювальні тенденції, наразі капіталізація торкнулась лише
високоінтелектуальної частини кадрового потенціалу, ознаки якого (повнота реалізації професійнокваліфікаційного потенціалу, висока професійна мобільність, спроможність не лише потреб фізичного
виживання, але й інших потреб вищого порядку, високий життєвий рівень) підтверджують його
функціонування як інтелектуального капіталу.
На жаль, переважна частина робочої сили України, насамперед представники масових професій
базових галузей (промисловості, сільського та лісового господарства, будівництва) та інших ланок
матеріального виробництва, залишаються одним з найдешевших ресурсів національної економіки [4,
c. 131-132], що відбивається на рівні задоволення мінімальних потреб фізичного існування.
Отже, внаслідок структурних, інституційних та соціальних деформацій і дисбалансів
національної економічної системи сучасне відтворення інтелектуального капіталу України
характеризується високим ступенем невизначеності та ризику та потребує ідентифікації, звуження
сфери дії, поступової трансформації в нову якість.
Процес перетворення інтелекту та інтелектуального капіталу в соціальні та економічні наслідки
використання його в сфері зайнятості групою носіїв або використання іншою стороною також може
бути розкладений на окремі значимі трансформації. Спроба декомпозиції окремих етапів
трансформації дозволяє зрозуміти логіку цього процесу та ґрунтується на тому, що інтелектуальний
потенціал окремої особи – елементарного носія інтелекту, або їх груп - відчуває трансформації, в
процесі яких на теоретичному рівні відбувається перехід від інтелектуально-ресурсного потенціалу в
процесі інтелектокористування до інтелектуальної продукції та інтелектуальної власності на її основі
[7, c. 74-75], внаслідок чого відбувається вплив на управління інтелектуальним капіталом.
Висновки з проведеного дослідження. Розвиненість та оптимальне структурування
дозволяють консолідувати інтелектуальні здібності для досягнення економічними агентами
індивідуальних цілей на ринку праці (престижної зайнятості, справедливої винагороди за працю, яка
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відповідає соціальним стандартам і відображає реальний внесок працівника, гідних умов праці,
можливостей для максимального розвитку і застосування індивідуальних здібностей), сполучити з
досягненням суспільних цілей (економічного піднесення та зростання добробуту), що буде сприяти
реалізації інноваційного потенціалу.
Бібліографічний список
1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : [монографія] /
Антонюк Л. Л.. Поручник A. M., Савчук B. C. - К. : КНЕУ, 2008. – 394 с.
2. Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика /
В. Близнюк // Україна: аспекти праці. – 2006. - № 5.– С. 30-34.
3. Вовканич С. Й. Духовно-інтелектуальний потенціал України та її національна ідея /
С. Й. Вовканич. – Л. : Вид-во ЛБА, 2001. - 540 с.
4. Городянська Л. В. Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств
інтелектуальними ресурсами / Л. В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. –
С. 127-132.
5. Ким М. Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление / М. Н. Ким. - Х. :
ХНУ им. В. Н. Каразина, 2003. - 250 с.
6. Мойсеєнко І. П. Управління інтелектуальним потенціалом : [монографія] / І. П. Мойсеєнко. –
Львів : Аверс, 2007. – 304 с.
7. Петренко В. П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного
управління : [монографія] / В. П. Петренко. - Івано-Франківськ : ПП Курилюк В. Д., 2009. - 196 с.
8. Впровадження інновацій на промислових підприємствах [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ.
Анотація
Розглянуто процес перетворення інтелекту та інтелектуального капіталу в соціальні та
економічні наслідки використання його в сфері зайнятості. Надано рекомендації з управління
інноваційним та інтелектуальним потенціалом для досягнення індивідуальних цілей учасників ринку
праці, поєднаних із суспільними цілями добробуту.
Ключові слова: зайнятість, інноваційний потенціал, ринок праці, інтелектуалізація
виробництва.
Аннотация
Рассмотрен процесс превращения интеллекта и интеллектуального капитала в
социальные и экономические результаты его использования в сфере занятости. Даны
рекомендации по управлению инновационным и интеллектуальным потенциалом для достижения
индивидуальных целей участников рынка труда в сочетании с общественными целями
благосостояния.
Ключевые
слова:
занятость,
инновационный
потенциал,
рынок
труда,
интеллектуализация производства.
Annotation
The process of transformation of intelligence and intellectual capital in the social and economic effects
of its use in employment is considered. Recommendations on management of innovation and intellectual
potential to achieve the individual goals of participants in the labor market combined with social welfare
objectives are given.
Key words: employment, innovation capacity, labor market, the intellectualization of production.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
Постановка проблеми. З точки зору змістового наповнення ефективність пов’язується, перш за
все, з результативністю роботи або діяльності, а також з економічністю, тобто мінімальним обсягом
витрат для виконання певної роботи або дії. Саме тому визначення рівня ефективності є однією з
найголовніших серед сукупності проблем, які стоять перед підприємством, і яка безпосередньо
пов’язана з досягненням певної кінцевої мети його діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття ефективності, його визначення та підходи до
формулювання суті змінювалися залежно від економічних умов, які розглядалися в дослідженнях як
вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Зокрема, термін «ефективність» зустрічається в роботах Уільяма
Петті, Адама Сміта, Давида Рікардо. В роботі Гарінгтона Емерсона розглядається загальний підхід до
ефективності, наводяться показники її вимірювання, але безпосередньо визначення поняття не
наводиться [11]. Ефективність, за твердженням Вільфредо Парето, передбачає, що ресурси
використовуються найефективніше, а результат забезпечує максимально можливу корисність для
користувачів [2]. Один із російських розробників теорії економічної ефективності Т.С. Хачатуров вважав,
що оцінювати ефективність доцільно як співвідношення певного ефекту з витратами, які були здійснені
для його досягнення [9]. Згідно з визначенням, яке наводиться у стандартах ISO, ефективність – це
набір атрибутів, які визначають співвідношення між рівнем якості функціонування певного активу
(об'єкта) та обсягом ресурсів за певних умов [10]. В сучасній економічній літературі ефективність цілком
логічно розглядається як результативність певного процесу, дії. Однак важливо продовжити
дослідження щодо обґрунтування підходів до оцінки ефективності залежно від економічних умов та
вимог користувачів інформації.
Постановка завдання. Провести дослідження еволюції поглядів щодо ефективності,
проаналізувати сучасні концепції її оцінки та здійснити обґрунтування підходів до оцінки ефективності
залежно від економічних умов та вимог користувачів інформації.
Виклад основного матеріалу дослідження. В загальному рівень економічної ефективності
визначається як співвідношення результату до витрат або до ресурсів. Підвищення ефективності може
досягатися як за рахунок зменшення витрат (економії ресурсів), так і за рахунок покращення
використання капіталу і збільшення прибутку. Такий підхід передбачає наявність протиріччя: основною
метою діяльності є максимізація результату (ефекту); при обмеженості ресурсів та високій їх вартості
необхідно досягати раціонального зменшення їх використання.
Ефективність з точки зору певного результату, який отримало або бажає отримати підприємство,
можна оцінити як кількісно, так і якісно. В даному випадку, якісна сторона ефективності буде
відображена у вигляді певного критерію (наприклад, прибутковість, платоспроможність тощо), а кількісна
– у вигляді сукупності показників, які характеризують певний критерій ефективності (прибуток,
продуктивність праці, рентабельність тощо). Тобто, розрахунок рівня ефективності безпосередньо
залежить від форми її прояву, саме тому при оцінці доцільно розрізняти критерії та показники
ефективності.
В окремих випадках критерії та показники ефективності можуть співпадати. Наприклад,
Г.В. Савицька вважає, що в умовах ринкових відносин головним критерієм економічної ефективності є
прибуток, як головний якісний результат функціонування підприємства [6, 5-6]. На думку А.Д. Шеремета,
прибуток – головний показник фінансових результатів підприємства, який характеризує його
економічний ефект [8, 174]. При цьому, на наш погляд, необхідно враховувати, що прибуток є
абсолютним показником, який відображає отриманий результат (ефект) і не може детально
характеризувати рівень ефективності роботи підприємства.
Іншим критерієм ефективності науковці називають рентабельність. На думку І.А. Бланка,
рентабельність характеризує здатність підприємства генерувати необхідний прибуток в процесі своєї
господарської діяльності та визначає загальну ефективність використання ресурсів і вкладеного капіталу
[1, 149]. Ю.С. Цал-Цалко пропонує використовувати рентабельність для характеристики інтенсивності та
розрахунку рівня прибутковості [7, 240]. В.В. Ковалєв ототожнює рентабельність з економічною
ефективністю [4, 250].
Використовуючи безліч фінансових показників, які пропонуються у спеціальній економічній
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літературі та інструктивних матеріалах, можна дати цілком адекватну оцінку діяльності компанії. Проте,
як зазначає Маршал Мейєр, на практиці неможливо знайти показники ефективності, які би повністю
задовольняли вимоги користувачів і ґрунтувалися на обґрунтованих критеріях. Тобто, виникає
розбіжність між ідеальною та реальною ефективністю [5, 23-24]. Сучасні концепції оцінки ефективності
базуються на передумові, що жоден із загальноприйнятих критеріїв – ні прибуток, ні рентабельність – не
можуть розглядатися в якості узагальнюючого критерію ефективності. Згідно з «теорією максимізації
цінності фірми» (Wealth Maximization Theory), такий критерій повинен: базуватися на прогнозування
доходів фірми; бути обґрунтованим, доступним і точним; бути придатним для всіх аспектів процесу
прийняття управлінських рішень.
Недосконалість підходів до оцінки рівня економічної ефективності діяльності підприємств
підтверджується тим фактом, що, починаючи з 90-х років ХХ століття, науковці світу займаються
розробкою різноманітних систем та методів оцінки ефективності. Більшість з них є закономірним
продовженням запропонованого Пітером Друкером методу управління за цілями (Management by
Objectives, МBO), який дає можливість передбачати очікувані результати діяльності та планувати шляхи
їх досягнення, а також дозволяє менеджменту фокусуватися на досягненні цілей і домагатися
найкращого результату за допомогою доступних ресурсів. Сучасним втіленням методу управління за
цілями є система ключових показників ефективності (Key Performance Indicators, KPI), яка допомагає
визначити досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей. Їх використання дає можливість
оцінити стан підприємства і допомогти в оцінці реалізації стратегії за допомогою показників
ефективності. При цьому цілі і завдання оцінки рівня ефективності будуються за принципом S.M.A.R.T.:
Specific - специфічні; Measurable - вимірні; Achievable - досяжні, реалістичні; Result-oriented - орієнтовані
на результат, не на зусилля; Time-based - встановлювати часові вимоги для цілей.
Згадані вище методи МВО та КРІ застосовуються у модифікованому вигляді у багатьох сучасних
управлінських концепціях та моделях, які базуються на оцінці рівні економічної ефективності.
Однією з найпопулярніших у зарубіжних концепціях аналізу ефективності підприємницької
діяльності є концепція збалансованої системи показників (Balanced Scorecard, BSC), розроблена на
початку 1990-х років Робертом Капланом і Девідом Нортоном. Для вирішення проблеми оцінки
ефективності BSC передбачає використання ряду нових індикаторів поряд з традиційними і поділяє всю
систему оцінки діяльності компанії на чотири групи: фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-процеси; навчання
і розвиток персоналу. Особливістю розробленої системи оцінки ефективності є застосування не лише
фінансових показників (які є традиційними та пропонуються більшістю методик і рекомендацій), але й
нефінансових, що оцінюють задоволеність покупців та акціонерів, ефективність внутрішніх бізнеспроцесів, потенціал співробітників з метою забезпечення довгострокового фінансового успіху компанії.
Цікавою є спроба узагальнити накопичений досвід використання різноманітних методик оцінки
рівня ефективності, зроблена Маршалом Мейєром. Він розробив методику процесно-орієнтованого
аналізу рентабельності (Activity-based Performance Analysis, ABPA), основна ідея якої полягає у спробі
поєднати у собі дві концепції для оцінки рівня економічної ефективності, які найкраще зарекомендували
себе на практиці: методику аналізу витрат за видами діяльності (ABC) та збалансовану систему
показників (BSC). Обидві концепції доповнені оригінальним ідеями автора з метою повного
використання переваг сучасних концепцій оцінки ефективності та уникнення властивих їм недоліків [5].
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи вищевказане, зазначимо, що еволюція
систем оцінки рівня економічної ефективності не припиняється. Це пов’язано з безліччю причин,
головною з яких є те, що ідеальних показників для оцінки ефективності не існує. В більшості випадків
рівень економічної ефективності не можна виміряти, можна лише оцінити її, використовуючи
недосконалі показники. Таким чином, залишається сподіватися, що пошук та дослідження адекватних
критеріїв, показників, індикаторів економічної ефективності дозволить створити гнучку систему для
оцінки її рівня та зменшити діючі обмеження та недоліки.
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Анотація
Досліджено еволюцію поглядів щодо ефективності та підходів до її оцінки залежно від
економічних умов та вимог користувачів інформації. Розглянуто та проаналізовано сучасні концепції
оцінки ефективності.
Ключові слова: ефективність, оцінка, результат, критерії, показники.
Аннотация
Исследована эволюция взглядов относительно эффективности и подходов к ее оценке в
зависимости от экономических условий и требований пользователей информации. Рассмотрены и
проанализированы современные концепции оценки эффективности.
Ключевые слова: эффективность, оценка, результат, критерии, показатели.
Annotation
Investigated the evolution of views on the efficiency and approaches to its assessment based on
economic conditions and the requirements of information users. Considered and analyzed the modern concept
evaluation.
Key words: efficiency, score, result, criteria, indicators.
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ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. Інвестиційне планування та реалізація інвестиційних планів
підприємства є одним з найважливіших аспектів його діяльності та довгострокових перспектив
розвитку. Комплекс питань, пов’язаних з інвестиційним плануванням зорієнтований на забезпечення
високої ефективності, конкурентоспроможності та усебічного динамічного розвитку суб’єкта
господарювання. Рівень активності та діапазон інвестиційної діяльності підприємства є результатом
прийняття управлінських рішень у сфері вибору перспективних інвестиційних напрямів, розробки
заходів щодо їх досягнення. Усе це вимагає нових підходів до процесу інвестиційного планування з
використанням сучасних механізмів і методів розробки планів інвестиційного розвитку підприємства та
оцінювання поточного стану інвестиційного планування з метою виявлення резервів його
вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інвестиційного планування на
промислових підприємствах присвячено ряд робіт сучасних вчених-економістів: Балацького О. Ф.,
Бондара Н. М., Вовчака О. Д., Гриньової В.М., Фіщенко О. М., Черепа А. В., Ястремської О. М. та
інших. Разом з цим, вивчення й аналіз опублікованих за даною проблематикою робіт [1-8] дозволили
зробити висновок про те, що питання оцінювання стану інвестиційного планування на підприємствах
недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах, що обумовлює
необхідність подальших досліджень в цій сфері.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності застосування комплексного
підходу при оцінюванні стану інвестиційного планування промислових на підприємствах – поєднання
методу профілів з експертними методами.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим кроком у дослідженні практики
інвестування на кондитерських підприємствах є оцінювання стану інвестиційного планування. З метою
поглиблення дослідження нами пропонується застосовувати методику комплексного оцінювання стану
інвестиційного планування на промислових підприємствах. Суть цієї методики полягає в розрахунку
узагальнюючого (інтегрального) показника на основі використання методу профілів з урахуванням
результатів експертних оцінок найважливіших складових інвестиційного планування. Вибір методики
обумовлений неможливістю застосування більш точних кількісних методів оцінки.
Під профілем інвестиційного планування розуміємо його стан в певний період часу проведення
дослідження, а математична модель профілю матиме вигляд:
n

ІП = ∑ Ci = C1 + C2 + C3 + ... + С n ,

(1)

i =1

де ІП – профіль інвестиційного планування;
Сі – частковий профіль і-ої складової інвестиційного планування;
і – індекс конкретної складової;
n – кількість оцінюваних складових.
Така методика передбачає наступні етапи.
На першому етапі здійснюється вибір складових інвестиційного планування, за якими
здійснюватиметься його оцінювання (факторів, які мають найбільший вплив на ефективність
інвестиційного планування). Оцінку стану інвестиційного планування пропонуємо здійснювати за
такими складовими:
1. Кадрове забезпечення (кваліфікаційний рівень суб’єктів інвестиційного планування; наявність
дієвої системи матеріального і морального заохочення; рівень володіння персоналу сучасними
технічними засобами та програмним забезпеченням; відповідальність суб’єктів інвестиційного
планування за результати роботи тощо).
2. Маркетингова діяльність (наявність маркетингового дослідження ринку; використання
маркетингових заходів для забезпечення просування виготовленої продукції тощо).
3. Інформаційне забезпечення (урахування тенденцій зовнішнього макро- і мікросередовища;
наявність інформаційної бази, що фіксує зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі
підприємства та результати реалізації інвестиційних планів тощо).
4. Інноваційна діяльність (інноваційність інвестиційної діяльності: продуктові інновації; технічні і
технологічні інновації; інновації в методах управління підприємством тощо).
5. Інвестиційна діяльність (наявність розробленої інвестиційної стратегії на підприємстві;
забезпеченість власними інвестиційними ресурсами; можливості доступу до зовнішнього
фінансування тощо).
6. Організаційне забезпечення (відповідність організаційної структури вимогам здійснення
інвестиційного планування; наявність відповідних підрозділів або кадрів для планування та реалізації
інвестиційних планів тощо).
7. Методичне забезпечення (рівень адаптованості існуючого методичного забезпечення до
умов діяльності конкретного підприємства; використання сучасних економіко – математичних методів
у процесі інвестиційного планування, автоматизація процесу планування тощо).
8. Технічне забезпечення (комп’ютерною та іншою офісною оргтехнікою; програмним
забезпеченням тощо).
Таким чином, профіль стану ІП матиме вигляд:
8

ІП = ∑ Ci = C1 + C 2 + C3 + C 4 + C5 + C 6 +C7 + C8 ,

(2)

i =1

де C1 - кадрове забезпечення; C2 - маркетингова діяльність; C3 - інформаційне забезпечення; C4
- інноваційна діяльність; C5 - інвестиційна діяльність; C6 - організаційне забезпечення; С7 - методичне
забезпечення; С8 - технічне забезпечення.
Другим етапом методики є розрахунок узагальнюючого показника стану інвестиційного
планування (УПіп) в такій послідовності:
а) експертами підприємства оцінюється кожна складова інвестиційного планування (фактори).
Тобто, за кожен з факторів експерти виставляють оцінку (Оі) в межах від 1 (найнижче значення) до 10
(найвище значення) та визначається середня експертна оцінка по кожному з факторів;
б) кожному фактору присвоюється ранг, іншими словами, визначається коефіцієнт вагомості
(КВі), який відображає ступінь впливу кожного з факторів на загальний стан інвестиційного
планування.
в) на основі бальної оцінки кожного із факторів та з урахуванням їх вагомості розраховується їх
зважена оцінка (ЗОі), яка є математичним вираженням часткового профілю інвестиційного
планування:
ЗОі = Оі ⋅ КВі = Сі
(3)
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Кінцевою операцією цього етапу буде розрахунок узагальнюючого
інвестиційного планування (УПіп) як суми зважених оцінок за кожною зі складових:
8

8

і =1

і =1

показника

УП іп = ∑ ЗОі = ∑ С і

стану
(4)

Третім завершальним етапом буде побудова профілю інвестиційного планування, який
дозволяє графічно продемонструвати результати оцінювання стану інвестиційного планування та
показати вплив кожного із факторів.
Оцінювання стану інвестиційного планування на кондитерських підприємствах за
вищенаведеною методикою дозволить виявити «вузькі» місця в організації планової роботи на
підприємстві та визначити резерви вдосконалення інвестиційного планування. Варто зазначити, що
запропонована методика є універсальною і може використовуватись на промислових підприємствах
різних галузей народного господарства.
Для апробації запропонованої методики нами обрано кондитерські підприємства Тернопільської
області: ПАТ «ТерА» і ТОВ «Ваврик і Компанія» ЛТД. Експертними групами обох кондитерських
підприємств оцінено стан інвестиційного планування за вищенаведеними складовими (факторами), а
результати оцінювання узагальнено в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати оцінювання стану інвестиційного планування ПАТ «ТерА» та ТОВ «Ваврик і
*
Компанія» ЛТД
Фактори
інвестиційного
планування

Середня експертна оцінка (Оіс)
Коефіцієнт
вагомості
(КВі)

Підприємство
ПАТ
ТОВ «Ваврик і
«ТерА»
Компанія» ЛТД

Зважена оцінка
(ЗОі)
Підприємство
ТОВ «Ваврик і
ПАТ «ТерА»
Компанія» ЛТД

Кадрове
5,4
7,8
0,17
забезпечення
Інноваційна
6,4
7,2
0,15
діяльність
Інвестиційна
6,6
7
0,16
діяльність
Маркетингова
5,2
7,6
0,14
діяльність
Інформаційне
6
6,2
0,13
забезпечення
Організаційне
7,2
7,8
0,15
забезпечення
Методичне
6,2
6,4
0,06
забезпечення
Технічне
7,6
7,8
0,04
забезпечення
Узагальнюючий показник стану інвестиційного планування УПіп

0,92

1,33

0,96

1,08

1,06

1,12

0,73

1,06

0,78

0,81

1,08

1,17

0,37

0,38

0,30

0,31

5,42

7,26

*Примітка: складено автором на основі результатів дослідження
Так, оцінювання стану інвестиційного планування на двох кондитерських підприємствах
показало, що на ТОВ «Ваврик і Компанія» ЛТД стан інвестиційного планування є кращим порівняно з
ПАТ «ТерА» за усіма складовими. Зокрема, спостерігається значний розрив між значеннями оцінки
кадрового забезпечення і маркетингової діяльності підприємств, що свідчить про значні резерви для
ПАТ «ТерА» (45,8%) в напрямку підвищення ефективності інвестиційного планування в розрізі
зазначених складових, відповідно у ТОВ «Ваврик і Компанія» ЛТД – 28,8%.
Підсумовуємо, що рівень інвестиційного планування на ПАТ «ТерА» є середнім (узагальнюючий
показник 5,42), а на ТОВ «Ваврик і Компанія» ЛТД - вищим середнього (узагальнюючий показник 7,26).
Порівнюючи значення узагальнюючого показника та беручи до уваги значення оцінки кожного з
факторів для обох підприємств, робимо висновок про те, що у виробників є значні резерви у
підвищенні ефективності інвестиційного планування за кожною зі складових.
Висновки з даного дослідження. Проведене дослідження засвідчує необхідність розробки
комплексу заходів з вдосконалення інвестиційного планування та їх запровадження в практику
діяльності підприємств. Отже, основною передумовою успішного функціонування промислового
підприємства є здійснення планування його інвестиційної діяльності, що дає змогу підприємству на
основі врахування ринкових можливостей та ефективного використання власного потенціалу досягти
поставлених цілей з найменшими витратами усіх ресурсів підприємства.
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Анотація
У статті запропоновано авторський підхід до оцінювання стану інвестиційного планування
на основі поєднання методу профілів та експертних методів.
Ключові слова: інвестиційне планування, метод профілів, експерти.
Аннотация
В статье предложен авторский подход к оцениванию состояния инвестиционного
планирования на основе сочетания метода профилей и экспертных методов.
Ключевыеслова: инвестиционное планирование, метод профилей, эксперты.
Annotation
In the article the authorial going is offered near the evaluation of the state of the investment planning
on the basis of combination of method of profiles and expert methods.
Key words: investment planning, method of profiles, experts.
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Постановка проблеми. Проблема підвищення інвестиційної привабливості України є на
сьогодні однією з найактуальніших. За даними Всесвітнього економічного форуму, Україна за
технологічною конкурентоспроможністю серед 139 країн світу посідає 83 місце, а за інноваційною
спроможністю - 63 місце. В умовах мінливості економічного середовища України та зменшення в
період економічної нестабільності обсягів банківського кредитування економічних програм
інноваційного розвитку, погіршився стан багатьох галузей економіки, технічної та технологічної сфер,
що є наслідком низького рівня впровадження інновацій.
Так, для покращення соціально-економічного та інноваційного розвитку нашої держави
необхідним є проведення активної інвестиційної політики. Особливу роль в ній посідають банківські
установи, які здійснюють заходи з концентрації та акумуляції інвестиційних ресурсів для реалізації
інноваційних проектів та програм. Тому за сучасних умов господарювання особливої актуальності
набувають питання, пріоритетного розвитку економіки на інноваційній основі за рахунок залучення
банківських установ для фінансування інноваційно-активних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказаному питанню приділяється значна увага
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Національним банком України та Кабінетом Міністрів України. Дослідженням питання розвитку
інвестиційного кредитування інноваційної діяльності займалися як вітчизняні науковці: А. Бут,
О. Барановський, Т. Васильєва, О. Васюренко, А. Войнович, І. Вядрова, Н. Зінько, М. Крупка,
А. Кузнєцова, О. Лапко, В. Осецький, Б. Пшик, А. Череп та ін., так і закордонні вчені: М. Бегович,
П. Друкер, Р. Ландау, Н. Манків, Й. Шумпетер, В. Сігурт, М. Калецкі, Г. Менш та ін. Проте, незважаючи
на велику кількість опублікованих праць, недостатньо обґрунтованими залишаються питання пов’язані
з макро- та мікроекономічними підходами щодо вдосконалення банківського інвестиційного
кредитування інноваційної діяльності в Україні за рахунок впровадження нових бізнес-моделей
діяльності банків. Недостатність висвітлення цієї теми в наукових публікаціях стали визначальними
при обґрунтуванні актуальності теми дослідження.
Постановка завдання. Мета статті - дослідити роль банківських установ у процесах
фінансового забезпечення інноваційного розвитку України, визначити її відповідність реальним
потребам економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні перед українською економікою
поставлено завдання переходу на інноваційний шлях розвитку. Одним із способів її вирішення –
активне впровадження досягнень науки і техніки в діяльність всіх економічних суб'єктів. Взаємозв'язок
між інвестиційною й інноваційною діяльностями можна графічно представити у вигляді схеми (рис. 1).

Організація виробництва, ресурсне забезпечення,
кваліфікація персоналу, конкуренція продукції,
репутація підприємства

Інвестиційна активність населення, інвестиційний
клімат, кредитна політика, правовий захист,
податкова політика та ін.

Зовнішні фактори

Внутрішні фактори

Інвестиційні витрати
D
НОВАТОР

ІНВЕСТОР
Банки; держава; інвестиційні компанії та фонди;
приватні інвестори; іноземні інвестори; венчурні
фонди тощо

НДІ, ВНЗ, дослідницькі підприємства, венчурні
компанії, технопарки, консультаційно-експлуатаційні
установи

Прибуток від здійснення інновацій, інший економічний ефект
Головна мета
Отримання економічного та соціального ефектів

Рис. 1. Взаємозв'язок між інвестиційною та інноваційною діяльностями
Джерело : [1, с. 114; 2, с. 156].
Інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні банківськими установами –
найважливіший елемент стабільного розвитку нашої держави, який сприяє: розширенню та оновленню
технологій, реалізації інноваційних проектів, реконструкції підприємств з урахуванням НТП і, як
наслідок, виходу на світовий ринок. Без фінансової підтримки банків жодне інноваційно-активне
підприємства не спроможне вирішити ці складні завдання, навіть за рахунок власних коштів.
Значну роль у впровадженні інноваційних процесів в українську економіку відіграють банківські
установи, оскільки виступають джерелом фінансових ресурсів для інноваційно-активних підприємств
(рис. 2).
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Кошти державного бюджету

Кошти інституційних інвесторів

Кошти місцевих бюджетів та відомств

Кошти інвестиційних фондів

Кошти підприємств та організацій

Кошти страхових компаній

Кошти населення
Кошти пенсійних фондів
Інші джерела
Діяльність банку як посередника при фінансування інноваційних процесів
Місце банківського кредитування у фінансовому забезпеченні інноваційного
розвитку України
Діяльність банку як безпосереднього учасника інвестиційного кредитування
Банк виступає учасником спільного з державою
консорціуму

Кредитування технопарків
Інвестування коштів в
інноваційні проекти

Інвестування коштів в проект який вже замовлений, розпочатий,
але не завершений у зв’язку з нестачею власних коштів
підприємства підрядчика

Банк виступає учасником спільного банківського інвестування, шляхом внесення власної частки
капіталу для реалізації масштабної інвестиції за рахунок консорціумного кредитування інноваційного
проекту

Рис. 2. Банківські ресурси як джерело фінансування інноваційно-активних підприємств
Джерело : власна розробка
Як бачимо, банки України можуть виступати на ринку кредитування інноваційних процесів як у
якості посередників, так і в якості безпосередніх учасників кредитування. Основними джерелами
фінансового забезпечення інвестиційної діяльності є: власні кошти підприємств і організацій (56 %),
кредити банків (20 %), власні кошти населення (15 %) та ін. [3].
Дослідивши рівень банківського інвестиційного кредитування за групами банків другого рівня
визначено, що причиною нестачі банківських інвестиційних коштів для кредитування інноваційних
проектів є відсутність підтримки вітчизняних інвесторів, які зацікавлені в інноваційному піднесенні
нашої держави й розпорошеність ресурсів банків. У всьому світі йде політика концентрації капіталу,
так у США за останні роки кількість банків скоротилась втричі, в Японії, Китаї, Індії діє не більше 4 – 5
великих банків. Українській банківській системі притаманна деконцентрація капіталу (з 175 банків
тільки 26 мають власний капітал більше 1 000 млн. грн.), що не сприяє розвитку інвестиційного
кредитування інноваційної діяльності в державі (табл. 1).
Таблиця 1
Сучасний стан банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в
Україні в розрізі груп банків, млн грн

Власний
капітал

91 486,57

Середній
Доля
Середній
Рівень банківського
Вклад кожної з груп
Всього
розмір
інвестиційних
розмір
інвестиційного
банків у розвиток
власного
інвестиційни кредитів у інвестиційних
кредитування
інвестиційного
капіталу на 1 х кредитів
власному
кредитів на 1
інноваційної
кредитування
банк
капіталі
банк
діяльності
Група І (кількість банків у групі – 17)
5 381,56

50 048,5

0,54

2 944,02

70 %

6,3 %

17 %

1,5 %

6%

0,5 %

7%

0,6 %

Група II (кількість банків у групі – 22)
20 433,46

928,79

12 297,5

0,60

558,98

Група III (кількість банків у групі – 21)
8 375,29

398,82

4 207,28

0,50

200,35

Група IV (кількість банків у групі – 115)
17 429,79
151,56
5 046,82
0,29
43,89
Джерело : складено за даними [4, с. 101-125; 5, с. 49-52; 6 с. 60-64].
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Як видно з табл. 1, банки 1 та 2 рівнів мають середній розмір власного капіталу на 1 банк у сумі
5 381,56 та 928,79 млн. грн. відповідно. Рівень ресурсів дозволяє фінансувати великі інвестиційні
проекти. Основною проблемою цього рівня банків є те, що їм вигідніше вкладати кошти в
короткострокове споживче кредитування, ніж у довгострокові інвестиційні проекти. Банки цього рівня
обирають більш дохідний варіант (ставки за кредитами фізичних осіб – 23-27 %, ставки за кредитами
юридичних осіб – 17-22 %). Таким чином, на сьогодні в Україні невірно розподілені пріоритети
комерційних банків і державні інтереси. Йде націленість на прибутки, а не на економічний ефект для
держави. Також банки цих рівнів не вважають ризик, який виникає при наданні таких масштабних
кредитів, виправданим. Це пов’язано з нестабільністю економічних процесів у країні, коливаннями
курсів іноземної валюти, інфляційними процесами, впливом політичних процесів й інше.
Банки 3 та 4 рівнів не в змозі забезпечити потреби крупних інноваційних підприємств і надати
великий і довгостроковий кредит, не лише у зв’язку з нестачею довгострокових ресурсів, а й у зв’язку з
нормативним обмеженням обсягу активних операцій з одним клієнтом, який залежить від розміру
власного капіталу банку. Згідно із чинними в Україні стандартами, норматив ризику на одного
позичальника не повинен перевищувати 25 % власного капіталу банку. При цьому великим кредитом
вважається сукупний обсяг активних операцій на одного позичальника або групи споріднених
позичальників, який перевищує 10 % власного капіталу банку [7, с. 372-384].
У сучасних умовах в Україні інноваційні проекти, які потребують банківського фінансування
складають у середньому 15-20 млн. дол. США (в гривневому еквіваленті 120-160 млн. грн.). Тобто для
участі у фінансуванні великих проектів, а, отже, і для можливості найприбутковішої роботи, банк
повинен мати не менше 480-640 млн. грн. власного капіталу. Обсяг проектів, які банк буде в змозі
профінансувати, складе 3840-5120 млн. грн.
Для раціонального використання банками свого ресурсного потенціалу, мінімізації витрат,
поліпшення якості пропонованих послуг і тим самим підвищення ефективності банківської діяльності, в
умовах мінливого економічного середовища з наслідками виникнення й розвитку кризових явищ,
необхідно активно розробляти й впроваджувати нові бізнес-моделей діяльності, які б забезпечили
зростання конкурентоспроможності банку в сфері інвестиційного кредитування інноваційної діяльності
в Україні.
Однією з таких бізнес-моделей діяльності є модель консорціумного кредитування (або модель
«співучасті банків»). Вона полягає в інвестиційному кредитуванні великих інноваційних проектів,
фінансування яких не до снаги окремо взятим банкам, у зв’язку з обмеженнями НБУ на розміри
кредитування й з нестачею власних ресурсів [8]. У нашій державі така практика інвестування
банківських коштів тільки набуває свого розповсюдження. Модель «співучасті банків» здійснюється за
двома напрямками:
– банк виступає учасником спільного банківського інвестування шляхом внесення власної частки
капіталу для реалізації масштабної інвестиції за рахунок консорціумного кредитування інноваційного
проекту. Консорціум банків – це тимчасове статутне об'єднання банків, яке створене для проведення
спільного фінансування масштабного проекту. Консорціум використовує кошти, якими його наділяють
учасники та при досягнення мети свого створення припиняє діяльність. Створюючи консорціум, банки
прагнуть дотриматися вимог регулятора й розділити ризики між всіма членами цього угрупування.
Об’єднання банків здійснюється на підставі договору про ведення спільних дій, але це об'єднання не є
юридичною особою й не є об’єктом нагляду з боку НБУ або будь-якого іншого регулятора, проте всі
його учасники повинні координувати свої дії стосовно реалізації предмету об'єднання. Така схема
дозволяє дотримати всі нормативи регулятора, диверсифікувати ризики й акумулювати кошти для
реалізації масштабного інноваційного проекту. Проте, технологія надання консорціумного кредиту
дуже трудомістка. Банки, по-перше, повинні домовитися між собою про розподіл повноважень; подруге, вибрати провідний банк консорціуму; по-третє, вивчити пропозицію позичальника, яку потрібно
скоординувати під внутрішні банківські положення й постанови Правління (оскільки можуть виникнути
розходженнями у внутрішніх стандартах роботи з клієнтами в банках);
– банк виступає учасником спільного з державою консорціуму. Ця схема відрізняється від
попередньої тим, що сприяє: зниженню ризику корупції на містах, ризику кредитного менеджменту і
неринкових підходів; зниженню ризику неповернення інвестованих у проект бюджетних коштів;
збільшенню гарантій ефективної реалізації інноваційного проекту; вчасному поверненню інвестованих
коштів і платежів за кредитом за рахунок державної підтримки проекту. Державна підтримка
реалізується через спеціальний банк розвитку, для формування капіталу якого передбачається
використання таких джерел: довгострокових кредитів НБУ, направлених на рефінансування; коштів
НБУ в статутному капіталі цього банку; субсидій місцевих і регіональних програм розвитку; коштів
державного й місцевих бюджетів; довгострокових кредитів інших банків; заощаджень населення;
коштів вітчизняних і закордонних інвесторів (рис. 3).
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Рис. 3. Алгоритм прийняття рішення банком щодо інвестування ресурсів
в інноваційні процеси
Джерело : власна розробка
Позитивними моментами даної бізнес-моделі кредитування є: диверсифікація кредитних ризиків
і задоволення потреб інвестора в значних ресурсах. Її використання дозволить: послабити обмеження
Національного банку України щодо розмірів надання кредитів; розв’язати проблеми нестачі власних
ресурсів банків при фінансуванні великих інноваційних проектів; вирішити проблем корупції,
неринкових підходів, низького рівня кредитного менеджменту при кредитуванні інноваційних проектів;
підтримати суб’єктів інноваційної діяльності в реалізації інноваційних проектів та програм з боку
потужних і впливових структур.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, подальший розвиток української
економіки за інноваційним сценарієм неможливий без опори на інтенсивні напрями економічного
зростання. Одним з таких напрямків в Україні є активізація банківського інвестиційного кредитування
інноваційної діяльності. Проте, в постраждалій після кризових коливань економіці банківській системі в
край важко акумулювати та сконцентрувати інвестиційні ресурси, тому вона не повністю використовує
свій фінансовий потенціал. Наслідками цього є стримування інноваційного розвитку нашої держави.
Для активізації участі банківських установ в інноваційному розвитку України необхідно впроваджувати
нові бізнес-моделі діяльності, які б забезпечили зростання конкурентоспроможності банку в сфері
інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні, що і є перспективою подальших
досліджень.
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Анотація
Досліджено сучасний стан банківського інвестиційного кредитування інноваційного розвитку
України. Виявлені проблеми уповільнення розвитку нашої держави за інноваційною моделлю.
Визначені шляхи активізації інвестиційного кредитування за рахунок впровадження нових бізнесмоделей діяльності банків, а саме за рахунок використання консорціумного кредитування.
Ключові слова: інвестиційне кредитування, інноваційний розвиток, деконцентрація ресурсів,
акумуляція коштів, консорціум банків та держави.
Аннотация
Исследовано современное состояние банковского инвестиционного кредитования
инновационного развития Украины. Обоснованы проблемы замедления развития нашего
государства по инновационной модели. Определены пути активизации инвестиционного
кредитования за счет внедрения новых бизнес-моделей деятельности банков, а именно за счет
использования консорциумного кредитования.
Ключевые слова: инвестиционное кредитование, инновационное развитие, деконцентрация
ресурсов, аккумуляция средств, консорциум банков и государства.
Annotation
It is investigated the current state of banking investment crediting of innovation development of
Ukraine. Detected the problem of slowing the development of our State due to the innovation model.
Identified the ways to enhance of investment crediting by introducing of new business-models of banks
activity, namely through use the introduction of consortium crediting.
Key words: investment crediting, innovative development, deconcentration of resources, funds
accumulation, consortium of banks and State.
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Сьогодні ринок знань належить до найменш досліджених структур
економічної теорії як в теоретичному, так і в практичному аспекті. Проблематика ринку знань все
частіше стає предметом дискусії науковців. Таке пожвавлення викликане постійним зростанням ролі
знань у суспільстві та економічному розвитку держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню ринку знань приділяли увагу такі
дослідники: Д. Белл, П. Друкер, В. Л. Іноземцев, Ф. Махлуп, Б. Мільнер, І. Нонака, Є. Пилипенко,
Дж. Стігліц, Д. Тіс, А. Тофлер, Д. Шварц. Серед українських вчених можна виділити таких, як: В. Геєць,
М. Матвіїв, О. Попович, Є. Савельєв, Л. Семів. Водночас, варто відзначити, що проблематика
формування ринку знань є однією з найменш вивчених в сучасній економічній думці і потребує
подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення особливостей формування
ринку знань в умовах становлення економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід до економіки знань стала настільки
важливим, набуває масштабного значення та обсягів, що у державі формування ринку знань є
неминучим. Американський економіст П. Друкер у 60-х роках минулого століття одним з перших у світі
відзначив важливу роль знань у економіці держави, а до цього часу знання розглядались тільки як
філософська категорія.
Відомо, що для створення ринку недостатньо, щоб зустрілись покупець і продавець та
одноразово здійснили обмін товару на грошовий еквівалент. Покупець та продавець повинні
здійснювати обмін за власним бажанням, тобто бути економічно незалежними при виборі з однієї

192

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

сторони суб’єкта, у якого придбати товар, та з іншої сторони суб’єкта, якому продати товар. Отже,
основними ознаками функціонування ринку є: свобода покупця і продавця; в основі обміну лежить
попит та пропозиція.
Наявність двох вищенаведених ознак недостатня для того, щоб розглянути ринок як систему.
Додатковою ознакою є багаторазовість та регулярність операцій обміну. Багаторазовість необхідна,
перш за все, із тієї причини, що при обмеженому колі продавців і покупців не може виникнути вільне
коливання цін, оскільки велика ймовірність утворення зговору як з боку продавців, так і збоку покупців.
Основною особливістю ринкової організації є те, що вона не дозволяє суб’єктам заважати один
одному. Покупець може придбати товар у будь-якого продавця, керуючись власним вибором, а
продавець відповідно може продати товар якщо не одному покупцю, то іншому. Про виникнення
певного ринку можна говорити при наявності трьох ознак: по-перше: взаємодія покупця і продавця; подруге: конкурентне середовище; по-третє: орієнтація на потреби покупця-продавця [1, с. 39].
Усі перелічені вище ознаки присутні при обміні знаннями, отже, можна з впевненістю говорити,
що саме ринковий механізм забезпечує обмін знаннями.
В українській економічній літературі, в статтях газет чи журналів термін «ринок знань» часто
вживають для визначення ринку навчальних послуг, ринку навчальних закладів. Проте, за останні
десятиліття в світовій економічній теорії поняттю «ринок знань» надається значно ширше значення.
М. Я. Матвіїв наводить таке визначення ринку знань: «Ринок знань - це сфера формування
попиту та пропозиції на інтелектуальні продукти і послуги» [2, с. 73].
Російський економіст
А. С. Булатов вважає, що ринок знань – це ринок, де відбувається продаж та передача знань. До
особливостей цього ринку належить: відсутність чітких границь ринку знань, велика кількість
посередників на ринку між виробниками та споживачами знань, символічна плата за передачу знань
на ринку [3, с. 277]. Останнє є особливо характерним для України, оскільки більша частка шкільної та
професійно-технічної освіти фінансується з державного бюджету країни, для населення дошкільна та
початкова освіта є практично безкоштовними. На практиці ринок знань і інформації залежить від
репутації, від повторних трансакцій та від довіри [4, с. 153]. Зустрічаються подібні визначення ринку
знань, які відштовхуються від класичного визначення ринку. Ринок знань – простір, в якому
взаємодіють пропозиція і попит на знання [5]. Ринок знань – одна з форм обміну та розповсюдження
знань [6]. Ринок знань – це система, в якій учасники обмінюють необхідну одиницю знань на
теперішню чи майбутню вартість [7, с. 130].
Ринок знань може бути визначений як механізм і місце для обміну, бартеру, купівлі, продажу,
накопичення, розподілу знань, вважає Т. Я. Гандзій. Даний автор подає також визначення глобального
ринку знань: «Глобальний ринок знань включає у собі механізм, місце чи інституції для розподілу
ресурсів знань, які охоплюють або стосуються знань, що є найактуальнішими, найвагомішими для
людства» [8, с. 239]. Науковець В. І. Кондрашова-Діденко вважає, що ринок знань може бути
представлений цільовим ринком, сегментом, ринковим вікном або ринковою нішею [9, с. 12].
У широкому розумінні ринок знань – це система суспільних відносин, пов’язаних із обміном та
розповсюдженням знань, а також продуктів і послуг, які створюються завдяки унікальним знанням
працівників. Ринок знань – це сфера національної ринкової економіки, представлена сукупністю усіх
форм перебування знань, суб’єктів, які створюють та використовують знання, процесів
функціонування ринку, тобто процесів, які забезпечують створення, використання, передачі та
зберігання знань, механізмів, які забезпечують діяльність ринку та зв’язків між його структурними
елементами.
Знання з економічної точки зору варто розглядати як ресурс, настільки ж важливий для
ефективного розвитку економіки як земля, праця і капітал.
Головним чинником економічного зростання у розвинених країнах виступає не матеріальна, а
інтелектуальна складова – знання людини, що в кінцевому значенні дають поштовх зростанню
продуктивності праці і виступають визначальним фактором економічного зростання в сучасних
умовах, вважає О. Лапко. Характерною рисою сучасної економічної діяльності є наявність складової
знань у кожному продукті чи послузі [10, с. 22]. Проте, самі знання на ринку є теж товаром і
підкоряються законам попиту та пропозиції, як будь-який інший товар.
Класифікація знань, розроблена експертами Європейської комісії, є наступною: наукові знання,
які формуються в університетах, державних науково-дослідних інститутах і приватному секторі
досліджень і розробок; технічні (технологічні) знання, основними постачальниками яких є компанії
підприємницького сектору, які проводять науково-дослідну діяльність та розробки, інститути
підприємницького сектору, а також дослідна активність в нових підприємницьких структурах; інновації,
які здійснюють компанії підприємницького сектору і новостворені підприємства; інтелектуальний
капітал, який створюється в результаті діяльності університетів, в процесі досліджень в державному
та приватному секторі, та інших установах вищої професійної освіти; кваліфікації (компетенції),
отримані в процесі навчання у ВНЗ, в корпоративному секторі, на професійних курсах, або отримані в
результаті професійного досвіду працівників усіх сфер економіки; інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ), створені в корпоративному секторі і розповсюджені в результаті їх застосування та
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чол.

діяльності мережевих структур [11, с. 129].
Створення нових знань, які в подальшому стануть корисними суспільству переважно
відбувається у сфері науки. Фінансування науки з державного бюджету за залишковим принципом
призводить до зниження рівня престижу роботи науковця у суспільстві. Перспективна молодь вибирає
професії більш дохідливі або мігрує працювати у науковій сфері за кордон. Чисельність науковців в
Україні, починаючи з 1990 р., постійно знижуючись, скоротилась втричі (рис. 1). Зниження кількості
наукових працівників - це серйозна перешкода на шляху формування в Україні економіки знань.
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Рис. 1. Чисельність науковців в Україні за період 1990-2010 рр.
Незважаючи на індекс освіченості 98 %, який є одним із найвищих у світі, та величезний
потенціал – Україна залишається країною з низькотехнологічною промисловістю та малорозвиненою
інфраструктурою. Українські вчені С. Лебедєв та В. Глушков сформували всесвітньовідому школу
кібернетики та рахувальної техніки. Ще в 70-80-ті роки академік В. Глушков сформулював дуже
важливі ідеї, пов’язані з інформатизацією суспільства, проте першими в реалізації на практиці цих ідей
були інші держави, а не Україна [12]. Рівень інформатизації українського суспільства знаходиться
далеко позаду промислово розвинених країн світу. Незважаючи на те, що приріст користувачів
мережею Інтернет склав за 2008 р. 1294 %, загальна кількість становила всього 10,5 користувачів на
100 жителів, тоді коли у Норвегії цей показник складав 82,5 користувача, в Німеччині – 75,5, в
Російській Федерації – 31,9 [13].
Визначну роль у формуванні ринку знань будь-якої держави відіграє державна політика
фінансування освіти, науки та наукоємних галузей. Важлива не стільки абсолютна сума коштів, яка
виділяється державою для науки, скільки доля в загальному об’ємі ресурсів країни – у валовому
внутрішньому продукті (ВВП). Щоб комерціалізувати науково-дослідні розробки, виконані в межах
держзамовлення, необхідні значні фінансові затрати. В умовах обмеженого державного фінансування
це можливо тільки при залученні власних коштів організацій, приватних інвестицій, коштів
позабюджетних фондів, позик [14, с. 20].
Необхідні суспільству винаходи не можуть бути реалізовані через відсутність інвестицій. Науковці –
це найчастіше люди, які не займаються комерційною діяльністю і не мають достатньо коштів для втілення
в життя своїх винаходів. Державного фінансування на рівні приблизно 1 % ВВП занадто мало. Для
порівняння, лідерами у витратах на науку є Ізраїль, Швеція, Фінляндія, Японія та Республіка Корея, вони
витрачають 3-4 % ВВП на потреби науки. У 2008 році понад 2 % ВВП складали видатки на науку таких
держав: Австрії, Данії, Ісландії, Німеччини, Сінгапуру, США, Франції [15].
Найважливіша особливість знань - невичерпність. Передавши знання іншій особі, їх власник не
втрачає знання, як це відбувається з матеріальним товаром. Навпаки, тепер знаннями будуть
володіти двоє осіб. Коли йдеться про знання, які не мають особливої цінності, або мають цінність, але
є загальнодоступними, то жоден з учасників такого обміну не відчуває шкоди. Якщо ж йдеться про
цінні та рідкісні знання, то власник не стане передавати їх безкоштовно, а, навіть, потурбується про
захист прав власності на свої знання. І тут найважливішим фактором розвитку ринку знань стає
нормативно-правова база та рівень корупції в державі. Кожен власник повинен бути впевнений, що
його винахід захищений правами і у разі несанкціонованого копіювання зловмисники будуть покарані,
а права відновлені. За відсутності такої впевненості у винахідників не буде стимулу працювати, або
вони шукатимуть шляхи реалізації їхніх ідей за кордоном, де рівень корупції значно нижчий і
законодавство досконаліше.
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Варто відзначити показник рівня корупції в Україні, у порівнянні з деякими країнами світу.
Міжнародна організація Transparency International [16] щорічно здійснює аналіз рівня корупції у світі. У
2011 році було отримано дані про 183 країни світу та оцінено рівень корупції в цих державах від 10
(найменш корумповані) до 0 (найбільш корумповані). В цьому рейтингу Фінляндія розділила друге
місце із Данією, отримавши 9,4 бали. Найвищий показник 9,5 балів отримала Нова Зеландія. Україна,
посівши 152 місце із показником 2,3 бали випередила такі країни колишнього СРСР як Киргизстан (164
місце), Туркменістан та Узбекистан (177 місце). На одній позиції разом з Україною знаходяться
Таджикистан. Серед країн колишнього СРСР найменш корумпованою є Естонія. Важко визначити
пряму залежність темпів розвитку ринку знань та становлення економіки знань у державі від рівня
корумпованості, проте беззаперечним є те, що високий рівень корумпованості значно ускладнює та
сповільнює ці процеси у державі.
Крім цього, високий рівень корупції в державі відлякує інвесторів, як українських, так і
зарубіжних. При недостатньому державному фінансуванню науки, втрата такого альтернативного
джерела коштів як інвестиції є суттєвою перешкодою для повноцінного функціонування ринку знань.
Висновки з проведеного дослідження. Економіка знань забезпечить Україні реалізацію
наявного потенціалу не лише у науковій сфері, але й в усіх сферах суспільства. Дуже важливою для
громадян є доступність шкільної освіти в Україні. Вона дає підґрунтя подальшому навчанню
населення, отриманню професійно-технічної та вищої освіти, а в подальшому - формування ринку
кваліфікованих працівників. Проте, недостатнє фінансування наукового сектору, як сектору, де
відбувається створення знань, призводить до виникнення ряду перешкод на шляху до становлення
економіки знань і, відповідно, формування якісного ринку знань. Високий рівень корупції в державі
тільки підсилює наростання проблем та перешкод. Недостатнє фінансування, втрата науковців та
корупція є суттєвими перешкодами для розвитку ринку знань в Україні, проте доступність шкільної
освіти – дуже позитивна передумова для його формування.
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Анотація
У статті проведено дослідження основних передумов формування ринку знань в Україні.
Наведено визначення ринку знань та класифікацію знань. Відмічено, що недостатнє фінансування,
втрата науковців та корупція є суттєвими перешкодами для формування ринку знань в Україні.
Підкреслена особлива важливість доступності шкільної освіти як позитивна передумова для
формування ринку знань.
Ключові слова: ринок знань, економіка знань, фінансування, корупція, інвестиції, освіта.
Аннотация
В статье проведено исследование основных предпосылок формирования рынка знаний в
Украине. Приведены определения рынка знаний и классификация знаний. Отмечено, что
недостаточное финансирование, потеря научных кадров и коррупция являются существенными
препятствиями для формирования рынка знаний в Украине. Подчеркнута особая важность
доступности школьного образования как положительная предпосылка для формирования рынка знаний

Ключевые слова: рынок знаний, экономика знаний, финансирование, коррупция, инвестиции,
образование.
Annotation
This article presents the research of basic preconditions for the formation of market knowledge in
Ukraine. Market knowledge definition and classification of knowledge is given in the article. Insufficient
funding, the loss of scientists and corruption are significant barriers to the formation of market knowledge in
Ukraine. Underscore the particular importance of accessibility school education as a the positive prerequisite
for the formation of market knowledge
Key words: market knowledge, knowledge economy, finance, corruption, investment, education.
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МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Недостатність фінансових ресурсів для розвитку економіки
інвестиційного типу вимагає пошуку нових потенційних і альтернативних джерел їх формування і
залучення. До таких потенційних джерел можна віднести капітал, який ввезений громадянами України,
що працюють за кордоном, тобто, так званий міграційний капітал.
Значні міграційні потоки у більшості регіонах України дозволяють підвищувати вагомість
міграційного чинника в інвестиційному забезпеченні, тому зусилля органів державної влади повинні
бути спрямовані на стимулювання ефективного використання доходів трудових мігрантів, що
працюють переважно за кордоном (внутрішні міграційні потоки не відзначаються значною
диференціацією в доходах порівняно з зовнішніми вхідними міграційними грошовими потоками). Їх
ефективне використання передбачає недопущення осідання значних обсягів доходів трудових
мігрантів у їх сім’ях, а перетворення у відтворювальний ресурс регіональної економіки через
інвестування [1, с. 139].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження міграції та впливу міграційного
капіталу на економічно-соціальний розвиток регіонів України, в частині впливу на інвестиційні процеси
мають місце у працях таких вітчизняних вчених, як О. Варецька, А. Гайдуцький, Г. Герасименко,
М. Долгалева, Е. Лібанова, О. Малиновська, А. Мозоль, С. Левшаков, В. Людкевич, О. Позняк,
І. Польова, В. Приймак, О. Пуригіна, М. Романюк та ін. Проте дуже мало досліджень стосується
визначення ролі та розробки механізму залучення й ефективного використання міграційного капіталу
як альтернативного джерела фінансового забезпечення інвестиційного розвитку регіонів України, що
зумовлює актуальність теми дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування ролі міграційного капіталу у
фінансовому забезпеченні інвестиційного розвитку регіонів України, а також розробка механізму
залучення даного капіталу в інвестиційний процес.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міграційний капітал – це трансферти грошових
переказів мігрантів, які працюють за кордоном, і які формують окрему складову міжнародного ринку
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капіталу. Його обсяг визначається як сума доходів мігрантів, які за вирахуванням витрат на їх перебування
у країні працевлаштування, спрямовуються на батьківщину та використовуються для підвищення
економічного та соціального рівня життя рідних і близьких, розвитку місцевих територій та країни загалом.
Обсяги та значення міграційного капіталу, який надходить у формі грошових переказів родичам
мігрантів, донедавна недооцінювалися. Більшість фахівців наголошувала лише на негативних аспектах як
трудової міграції, так і міграційного капіталу. Зокрема вважалося, що кошти, які мігранти пересилають на
батьківщину, витрачаються в основному на придбання споживчих товарів та рідко вкладаються у
виробничу діяльність. Також відомі застереження, що отримувачі грошових переказів стануть цілковито
залежними від мігрантів, наслідком чого буде послаблення стимулів до вкладення коштів у самостійну
прибуткову діяльність. Критики також зазначали, що із часом обсяги переказів родичам скорочуються в
міру того, як емігранти обживаються на новому місці та втрачають зв’язки з рідними і близькими.
Однак останні дослідження науковців Е. Тейлора, С. Мартіна, Д. Рата свідчать, що грошові
перекази суттєво й позитивно впливають на економіку країн-реципієнтів, ніж вважалося раніше. Вони
вважають, що навіть споживче використання міграційного капіталу стимулює економічний розвиток,
особливо якщо сім’ї витрачають отримані кошти за місцем проживання [2, с. 28].
На даний час, ніхто точно не може сказати, який обсяг коштів переказують і пересилають
заробітчани на Україну, тому будемо використовувати офіційні дані Національного банку України (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка надходження міжнародного капіталу в Україну
за 2007-2011 роки
Джерело : розраховано автором на основі даних [3; 4]
Як бачимо з рис. 1, у структурі надходжень іноземного капіталу поки що прямі іноземні інвестиції
залишаються основним інструментом зовнішнього фінансування економіки України, але дедалі більшу
роль починають відігравати грошові перекази мігрантів, про що свідчить динаміка їх зростання
протягом 2007-2011 років: 2007 р. – 4922 млн. дол. США, 2008 р. – 6177 млн. дол. США, 2009 р. – 5370
млн. дол. США, 2010 р. – 5862 млн. дол. США, 2011 р. – 7019,0 млн. дол. США. Ця тенденція
зумовлена тим, що з настанням світової фінансово-економічної кризи обсяг грошових переказів в
Україну дещо зменшився (таке зменшення спостерігалось з 2009 р.), однак у період виходу з кризи
грошові перекази почали зростати, і ми бачимо що вже в 2011 р. перевищили докризовий обсяг.
У теперішніх умовах міграційні кошти використовуються для задоволення споживчого попиту,
зокрема: придбання нерухомості, автомобілів, здобуття освіти, проте, якщо раціонально
перерозподілити міграційний капітал, отримаємо істотне джерело поповнення внутрішніх
інвестиційних ресурсів. Йдеться про розробку загальнодержавної та регіональної міграційних програм,
орієнтованих на надання інформаційно-консультаційної підтримки у ефективному використанні
міграційних коштів, сприяння у започаткуванні власного бізнесу, забезпеченні соціальних гарантій [5].
У такому випадку грошові потоки трудових мігрантів частково можуть бути задіяні в різноманітних
програмах інвестування, спрямованих на розвиток економіки відсталих регіонів.
У той же час, поза увагою більшості вчених залишились питання стимулювання та використання
коштів, зароблених й заощаджених мігрантами і переданих членам їх сімей в країні їхнього
проживання. Тому важливо розробити дієві і ефективні механізми залучення даного капіталу у
інвестиційну сферу.
Пропонуємо залучати грошові перекази мігрантів в інвестиційну сферу за допомогою механізму
трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси, який представлений на рис. 2. Реалізація
цього механізму передбачає ефективне та раціональне використання міграційного капіталу з
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найбільшою віддачею від їх інвестування. Механізм трансформації міграційного капіталу в інвестиційні
ресурси – це логічна послідовність дій з розширення потенційних джерел інвестицій щодо ефективної
трансформації їх в інвестиції за допомогою прямого та непрямого методів з використанням
інструментів фінансового ринку, спрямованих на досягнення поставлених цілей [6].
Мета: трансформація міграційного капіталу в інвестиційні ресурси

Фактори, які впливають на трансформацію міграційного капіталу в інвестиційні ресурси
Співвідношення між
споживанням і
міграційним капіталом

Безпека
вкладення

Ступінь розвитку
фінансового
ринку

Рівень прибутку
на інвестиції

Нормативноправова база

Вибір методів трансформації міграційного капіталу в інвестиції
Прямий

Непрямий

Не передбачає залучення
посередників

За допомогою
фінансових посередників:
• банків (депозитні інститути);
• договірних ощадних інститутів;
• інвестиційних посередників
Через фінансові ринки
• валютного ринку;
• грошово-кредитного ринку;
• ринку цінних паперів

Інструменти трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси
Вклади на
депозитні
рахунки в банки

Вкладення у
небанківські кредитні
установи
(інвестиційні,
пенсійні, страхові
фонди)

Державні та місцеві
цінні папери

Корпоративні
цінні папери,
нерухомість

Інвестування в
людський капітал

Державне регулювання трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси

Політика стимулювання трансформації заощаджень в інвестиції шляхом

Зниження ризиків

Підвищення ролі фінансових ринків та посередників у
трансформації міграційного капіталу в інвестиційні
ресурси

Рис. 2. Механізм трансформації міграційного капіталу у інвестиційні ресурси
Джерело : розроблено автором на основі [6, с. 16]
Для того, щоб механізм трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси ефективно
функціонував, потрібне його державне регулювання шляхом застосування політики стимулювання, за
допомогою якої можна знизити рівень інвестиційних ризиків та підвищити роль фінансових ринків та
посередників.
Основними характерними рисами політики стимулювання трансформації міграційного капіталу в
інвестиції повинно бути [6]:
1.забезпечення найефективнішого вкладення грошових переказів в інвестиції через систему
взаємодії мігрантів, фінансових інститутів і державних органів влади;
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2.обґрунтування вибору пріоритетних способів і напрямів трансформації, що сприяють
переорієнтації міграційного капіталу у ліквідні форми;
3.створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку за допомогою підвищення
рівня життя населення тощо;
4.виявлення певних пріоритетів і переваг у розміщенні міграційного капіталу, формування
системи економічної безпеки, створення системи фінансової інфраструктури, яка акумулюватиме
грошові перекази для соціально-економічного розвитку, удосконалення інституційно-інструментних
засобів залучення міграційного капіталу і розроблення якісно нових напрямів трансформації
міграційного капіталу в інвестиції.
Політика стимулювання трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси забезпечить
дієве й оперативне регулювання сферою грошових потоків мігрантів, дасть змогу конкретизувати цілі і
способи удосконалення їх трансформації в інвестиції, а також банкам та небанківським фінансовокредитним установам при цьому отримати додаткові джерела для власного розвитку, формуючи за
рахунок переказів трудових мігрантів ресурсну базу для майбутнього фінансування інвестицій.
Одним з потужних інструментів швидкого залучення коштів на бюджетні потреби, як показує
міжнародний досвід, може бути випуск спеціальних державних облігацій та їх розміщення серед
мігрантів і діаспори. За останні 60 років цим механізмом скористались уряди більш як 20 країн світу на
суму понад 50 млрд. дол. (Ізраїль, Індія, Бангладеш, Китай, Ефіопія, Еритрея, Ліван, Пакистан, Непал,
Марокко, Ямайка, Зімбабве, Кенія тощо) [7]. Найбільшого досвіду у залученні капіталу мігрантів через
випуск державних облігацій досягли Ізраїль та Індія (табл. 1).
Таблиця 1
Міжнародна практика розповсюдження спеціальних державних облігацій серед мігрантів
Показник
Рік, період емісії

Країна
Ізраїль

Індія

Ефіопія

Непал

щорічно, з 1951 р.
виконання
інфраструктурних
проектів

1991 р., 1998 р., 2000 р.

2008 р.
виконання
інфраструктурних
проектів

фіксована (4),
плаваюча (3-9)

фіксована:
6,2 (нім. марки);
7,7 (дол. США);
8,0 (англ. фунт)

2008 р.
будівництво
об’єктів
енергетики
фіксована:
4,0 (5 років);
4,5 (7 років);
5,0 (10 років)

1 – 20

5

5, 7, 10

3, 5, 10

Корпорація
розвитку

Резервний банк Індії та
міжнародні банки

Державний
акціонерний
банк

Посольства і
консульства

Категорія інвесторів

мігранти та
діаспора

мігранти

мігранти

мігранти та
діаспора

Обсяги
зібраних
коштів на рік, млн.
дол. США

800 – 1500

100

100

Номінальна вартість
однієї облігації

100 – 25000 (дол.
США)

100 (дол. США)

100, 500, 100
(дол. США)

дол. США

дол. США
Не
реєструвалися
Південна Корея,
ОАЕ, Катар,
Саудівська
Аравія

Мета емісії

Відсоткова ставка, %
Термін
залучення,
років
Організація,
що
здійснює
розповсюдження

Валюта придбання
Реєстрація
Країни-реципієнти
облігацій
Кількість мігрантів за
кордоном, млн.. чол.
Обсяги
грошових
переказів у рік емісії,
млрд. дол. США
Джерело : [7]

дол. США

врегулювання
платіжного балансу

1991 р. – 1600;
1998 р. – 4200;
2000 р. – 5500
1000 (англ. фунт);
2000 (дол. США);
3000 (нім. марка)
індійські рупії, дол. США,
англ. фунти, нім. марки

фіксована – 7,5

Федеральна
резервна система

Не реєструвалися

Не
реєструвалися

США, країни ЄС

Великобританія, країни
ЄС, США

країни ОЕСР,
ОАЕ, Саудівська
Аравія, Бруней

1 (діаспора ≈ 14)

20 – 25

2

1

0,5 – 1,4

1991 р. – 3,3;
1998 р. – 9,5;
2000 р. – 12,9

0,3

2,7

Кожна країна продає облігації для конкретних цілей, таких як фінансування інфраструктурних
проектів (Ізраїль, Бангладеш, Філіппіни), державного боргу, врегулювання платіжного балансу (Індія).
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Використовуючи даний світовий досвід, Україна може залучати через випуск державних
міграційних облігацій під інвестиційні проекти значні фінансові ресурси мігрантів, які за підрахунками
спеціалістів, можуть сягати 6-10 млрд. дол. США в рік [7]. Випуск і реалізація міграційних облігацій
матиме для України велике позитивне значення: уряд зможе залучити додаткові фінансові ресурси
для реалізації інвестиційних програм, особливо коли високі відсоткові ставки на кредитні ресурси. Для
мігрантів, які будуть інвесторами в дані облігації, вигодою буде те, що вони зможуть вкласти зароблені
кошти у надійний і ефективний фінансовий інструмент з метою отримання додаткового прибутку.
Надійність виплати процентів за облігаціями повинна гарантуватися урядом. Для населення вигодою
будете, що вони будуть споживачами, тих благ, які будуть створені в результаті реалізації
інвестиційних проектів.
На першому етапі облігації доцільно розповсюджувати у країнах найбільшої концентрації
українців (країни ЄС, Росія, США, Канада, Ізраїль).
Так, продаж міграційних облігацій можна здійснювати через консульства, міжнародні банківські
холдинги, відділення національних банків за кордоном, спеціалізовані компанії, державні інвестиційні
банки. Відсоткові ставки за такими облігаціями можуть бути як фіксовані, так і плаваючі. Номінальна
вартість облігації може становити від 500 до 5000 дол. Валюта придбання: дол. США, євро, рублі
Росії. Терміни дії облігацій можуть бути різні – від одного до десяти років. Головна особливість таких
облігацій – відсутність необхідності встановлювати міжнародні рейтинги їх надійності та реєструвати в
країнах розповсюдження [7].
Висновки з проведеного дослідження. За раціональної обґрунтованої комплексної і прозорої
політики уряду та при розробці відповідного механізму залучення міграційних коштів до інвестиційного
процесу, національна економіка отримає значні інвестиційні ресурси, які можна спрямувати на
розвиток структуроутворюючих галузей економіки, формування малого і середнього бізнесу,
розв’язання соціальних проблем [8].
У даному випадку інвестиційний механізм за своєю суттю вкрай динамічний і, отже, вимагає
застосування гнучких форм організації та управління.
У той же час він складається з наступних послідовно здійснюваних фаз:
− накопичення вільного капіталу у потенційного інвестора, в даному випадку мігранта; пошук
інвестором вигідних напрямків вкладення коштів;
− формування в економіці високоефективних напрямків вкладення коштів;
− створення державою правових умов, що сприяють ефективному залученню міграційного
капіталу.
Це вимагає комплексного державного регулювання механізму залучення міграційного капіталу в
інвестиційний процес з його орієнтацією на кінцеві результати, починаючи від розрахунку і
обґрунтування стимулів (мотивації) інвестиційної діяльності та до формування в країні та її територіях
середовища, сприятливого для інвестування.
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Анотація
Досліджено роль міграційного капіталу у фінансовому забезпеченні інвестиційного розвитку
регіонів України. Проаналізовано зарубіжний досвід залучення міграційного капіталу в інвестиційний
процес. Розроблено механізм трансформації міграційного капіталу у інвестиційні ресурси.
Ключові слова: міграційний капітал, грошові перекази, інвестиційні ресурси, прямі іноземні
інвестиції, державні облігації.
Аннотация
Исследована роль миграционного капитала в финансовом обеспечении инвестиционного
развития регионов Украины. Проанализирован зарубежный опыт привлечения миграционного
капитала в инвестиционный процесс. Разработан механизм трансформации миграционного
капитала в инвестиционные ресурсы.
Ключевые слова: миграционный капитал, денежные переводы, инвестиционные ресурсы,
прямые иностранные инвестиции, государственные облигации.
Annotation
Investigated the role of migration capital in the financial provision of the investment development the
regions of Ukraine. Is analyzed foreign experience in attracting migration capital in the investment process. Developed
a mechanism transformation of the migration of capital investment resources

Key words: migration capital, remittances, investment resources, foreign direct investment,
government bonds.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підприємства
передбачає аналіз та оцінку цього виду діяльності. Очевидний факт, що від реалізації функції оцінки
залежить дієвість інших функцій управління. Тому оцінка має бути комплексною, науково
обґрунтованою, технологічною й доступною в реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз економічної літератури дозволив
узагальнити такі підходи до оцінки діяльності підприємства: дохідний, в якому реалізується метод
капіталізації та метод дисконтування грошових потоків; витратний підхід, де реалізуються метод
чистих активів та метод ліквідації вартості; порівняльний підхід, при якому реалізуються метод ринку
капіталу, метод операцій, метод галузевих коефіцієнтів [1]. У цілому всі три підходи взаємопов'язані.
Таким чином, проведений критичний огляд існуючих методик оцінки ЗЕД підприємства [2 - 6] свідчить,
що всі вони характеризуються аспектністю оцінювання ЗЕД. Тому провести реальний комплексний
аналіз за цими методиками неможливо.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення особливостей технології проведення
комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яка полягає в аналізі ЗЕД
підприємства в трьох аспектах: ефективності, динаміки змін та структурних зрушень; побудови
ієрархічної системи показників та окреме врахування впливу законодавчо-правових факторів, оскільки
зовнішньоекономічна діяльність найбільше підпорядковується законодавчим документам.
Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнення існуючих визначень оцінки в
економіці фокусує її розуміння як, по-перше, що це функція управління, яка пронизує всі інші функції,
посилює та об’єктивізує їх; по-друге, що це аналітична процедура вимірювання ознак різних об’єктів;
по-третє, що це рівень розвитку чи стану характеристик, який виражений метричною або неметричною
величиною. Такі визначення оцінки в економіці обумовлені як їх змістом, так і відношенням до однієї
характеристики чи до системи, сукупності характеристик.
Першим етапом технології оцінки ЗЕД є формування системи окремих показників. Показники
мають відповідати таким критеріям: достатньої кількості, тобто необхідна відносно невелика кількість
показників; мають бути відносними, оскільки вони мають перевагу порівняно з абсолютними: в
економетричних моделях відносні показники порівняні; мають складатись з точки зору пояснювальних
змінних та результативних; окремі показники мають обчислюватись однозначно з офіційної обліковофінансової звітності, таким чином зменшується ризик помилок та приписок; за терміном реєстрації або
просторового спостереження показники мають бути однорідні; мають передбачати розроблення
систем мотивації для підвищення рівня функціонування діяльності підприємства; система показників є
ієрархічною, яка охоплює як окремі показники, так і інтегральні або узагальнюючі.
Для побудови узагальнюючих показників використовують різні методи: аналітичні, статистичні й
математичні. В економічному аналізі передбачається побудова узагальнюючих показників. Тут
найпоширенішими методами є бальна або рейтингова оцінка окремих коефіцієнтів, які характеризують
стан підприємства, оцінка ефективності виробництва, що побудована на додаванні ефективності його
ресурсів. Найчастіше в економіці для агрегації величин обчислюють різні середні значення. У математиці
відомі два підходи до узагальнення одновимірних величин: адитивний і мультиплікативний [7].
Згортку різновимірних величин ознак можна здійснити за допомогою факторного аналізу,
канонічних кореляцій, багатовимірного шкалювання, кластерного та дискримінантного аналізів, тобто
методів багатовимірного статистичного аналізу [7]. Для обчислення узагальнюючих показників, що
виражаються одним значенням, в математичних методах найпоширенішими в застосуваннях в
економіці є таксономічний показник розвитку та показник якості [7]. У цілому ж усі відомі математичні
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методи побудови узагальнюючих показників в економіці слід розглядати як дві великі групи. До першої
групи належать методи, що передбачають існування еталону досягнення значень показників
(еталонних рівнів величини ознаки) та знаходження відстані від реального рівня до еталонного. Існує
багато способів уведення метрики, що задає «близькість до ідеалу». До цієї групи належить також
метод побудови таксономічного показника розвитку В. Плюти [7].
Другу групу методів побудови узагальнюючого показника утворюють методи, які передбачають
перетворення значень показника за допомогою уніфікованої шкали, що дозволяє вловлювати навіть
найнезначніші зміни значень ознаки. Ключовим моментом у процесі перетворення є рівень
кваліфікації, досвід експерта, те, чиєю авторитетною думкою керується аналітик у процесі побудові
узагальнюючого показника. Але, щоб цей досвід розумно використати в рамках формальних
процедур, його теж необхідно формалізувати. Найбільш природний шлях такої формалізації –
введення системи переваг значень величини окремого показника на всій множині значень кожного
окремого показника в економіці, одержання стандартної шкали, задавання основних оцінок на ній, а
потім згортки перетворених величин. До цієї ж групи належить метод побудови узагальнюючого
показника якості Харрінгтона [7].
В роботі [7] обґрунтовано, що слід розрізняти п’ять основних проблем у моделюванні вимірників,
що є узагальнюючими показниками. Це проблема узагальнення теоретичних та практичних знань
щодо даної ознаки системи, проведення описової статистики ознак; проблема побудови шкали
перетворень значень показників відносно відрізку 0, 1 ; проблема визначення основних точок
фазових змін значень показників; проблема визначення окремих функцій перетворень; проблема
визначення узагальненої функції перетворення.
В роботі [8] обґрунтовано вибір економічних показників для визначення комплексної оцінки
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Згідно наукових праць вчених, практиків, що
досліджували проблеми ЗЕДП, еталонна тенденція змін показників, що відображають три аспекти цієї

[ ]

діяльності, зростаюча, а саме: показників ефективності:
економічна ефективність експорту,
показників динаміки змін:

y1

x3

x1

- валютна ефективність експорту,

x2

-

- ефективність реалізації продукції на внутрішньому ринку;

- індекс вартості експортованої продукції,

y2 - індекс ціни
y4 - індекс кількості

y3 - індекс фізичного обсягу експортованої продукції,
експортованої продукції, y5 - виконання плану за експортом, y6 - виконання плану реалізації на
внутрішньому ринку; показники структурних зрушень: z3 - питома накладних витрат в собівартості
експорту, z 4 - коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортні операції. Згідно змісту кожного з
показників еталонна динаміка змінення значень для всіх показників, крім z3 , має бути зростаючою,
експортованої продукції,

тому функції перетворення для даної системи показників ЗЕДП мають бути односторонні зростаючі і
спадна.
В роботі [2] доведено, що кращою функцією перетворення значень економічних показників, для
яких відомо односпрямовані тенденції змінення, є

yi =
де

ai

– значення показника

1

{ ( )}

1 + exp − k ⋅

x i − ci
ai − ci

,

(1)

xi , при якому функція перетворення дорівнює значенню не менше

ніж 0,95;

ci

– значення показника, при якому функція перетворення дорівнює 0,5.

Параметр

k

керує формою кривої. За оцінками економістів-експертів, кращими функціями, що

відображали тенденції змінення відповідних процесів були функції, в яких k = 3 як для
односторонніх, так і для двосторонніх залежностей.
Для комплексної оцінки доцільно згорнути всі перетворені значення показників в один за
формулою середнього геометричного окремих функцій перетворення:
n
Y =n
yi

∏

i =1
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Вибір формули середнього геометричного для розрахунку узагальнюючого вимірника також
цілком обґрунтований практичним розв’язанням задач в економіці [7]. Така узагальнена функція
перетворення дуже чутлива до низьких перетворених значень окремих ознак, якщо перетворене
значення хоча б одного показника близьке до 0, то узагальнений показник теж буде близьким до 0.
Слід окремо зауважити, що як таксономічний показник розвитку, так і показник якості є
інтегральними, синтетичними показниками. Не зважаючи на різні їх обчислювальні алгоритми,
спільним є відносність порівняння, а саме порівнянність в межах вибірки або порівнянність відносно
зовні встановленого еталону, що є набір значень відповідних показників, які мають синтезуватись в
один інтегральний. Вважаємо, що порівняльна оцінка, яка здійснюється за інтегральним показником,
має обчислюватись відносно еталону, що формується зовні, тобто еталонні значення мають бути або
нормативами, або плановими значеннями, або галузевими, тобто відображати стан в межах галузі. В
протилежному випадку порівняння в межах вибірки підприємств є відносним та необ’єктивним.
Спільною проблемою при розробці майже всіх інтегральних показників є врахування законів
розподілу значень окремих показників, на основі яких відбувається згортка в одну величину, а саме
впливає однорідність вибірки, яка сформована зі значень показників в динаміці або в просторі. Так,
при обчисленні таксономічного показника розвитку, якщо вибірка неоднорідна, то маємо дуже високі і
дуже низькі рівні інтегрального показника; якщо вибірка однорідна, то маємо однаково високі значення
інтегрального показника. При обчисленні інтегрального показника якості важливим є симетричність
розподілу значень окремого показника: якщо розподіл близький до нормального, то маємо оцінку
близьку до об’єктивної, якщо розподіл несиметричний – маємо спотворену оцінку за рахунок
зміщеності числових характеристик. Вважаємо, що розроблення будь-якої економіко-математичної
моделі має випереджуватись аналізом закону розподілу значень окремих економічних показників та
його числових характеристик. До числових характеристик, окрім середнього, медіани, моди,
середнього квадратичного відхилення, коефіцієнта варіації, слід ще включати стандартизовані
асиметрію та ексцес. На практиці в основному рідко обчислюються стандартизовані асиметрія і
ексцес, але саме вони підтверджують чи відхилюють висновки про симетричність розподілу значень
економічних показників. Стандартизована асиметрія обчислюється за формулою:
n

SSK =
де

xi

n∑ ( xi − x )

3

i =1

(n − 1)(n − 2)s

3

×

n

,

(3)

6

- значення економічного показника;

n - кількість спостережень;
s - середньоквадратичне відхилення.
Стандартизований ексцес обчислюється за формулою:
n


4
 n(n + 1)∑ ( xi − x )

2
3(n − 1) 
n
i =1

SKT =
−
×
4
 (n − 1)(n − 2 )(n − 3)s
(n − 2)(n − 3)  24





(4)

Якщо величини стандартизованих асиметрії та ексцесу виходять за межі -2 до +2, то це вказує
на істотні відхилення від нормального закону розподілу, а, отже, констатує скошеність розподілу.
Отже, фазові точки для функцій перетворення при розроблені інтегрального показника якості слід
обґрунтовувати з врахуванням закону розподілу значень показників.
Підтвердженням таких висновків є демонстрація прикладу обчислення інтегрального показника
якості зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Спочатку дослідимо за числовими характеристиками закони розподілу значень окремих
показників, які характеризують ЗЕД ПАТ «АВТРАМАТ» (табл. 1).
З даних табл. 1 маємо, що порівняно симетричний закон розподілу значень спостерігається для
економічної ефективності експорту ( x2 ), ефективності реалізації продукції на внутрішньому ринку
( x3 ), індексу вартості експортованої продукції ( y1 ), індексу фізичного обсягу експортованої продукції
( y3 ), виконання плану реалізації на внутрішньому ринку ( y6 ), питомої ваги накладних витрат в
собівартості експорту ( z 3 ), коефіцієнта віддачі коштів, вкладених в експортні операції ( z 4 ). Інші
показники ЗЕД ( x1 , y2 , y4 , y5 ) мають несиметричний закон розподілу значень. Отже, значення
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функції перетворення

1

{ ( )}

yi =

при симетричному законі визначаємо як медіану, а
xi − ci
1 + exp − k ⋅ a − c
i
i
при несиметричному законі розподілу – користуватись 95% довірчим інтервалом на значення
середнього, та взяти нижнє або верхнє значення залежно від тенденції: зростаюча чи спадна. Таким
чином, значення кожного з показників ЗЕД ПАТ «АВТРАМАТ» було перетворено за функцією (1).
Таблиця 1
Числові характеристики розподілу значень показників ЗЕД ПАТ «АВТРАМАТ»

x1

x2

x3

y1

y2

y3

Середнє значення

0,193446

1,15783

1,22133

1,04978

1,04746

1,03277

Медіана

0,218965

1,16176

1,22462

1,05255

1,03552

1,01686

-0,0575634

-0,556082

0,61026

1,57936

4,47837

1,91962

-2,02944

-0,629018

-0,564481

0,841087

5,97266

0,923385

y4

y5

y6

z3

z4

Середнє значення

1,01876

1,00657

1,01648

0,122737

6,58556

Медіана

1,08888

1,00514

1,01971

0,12274

6,64093

Стандартизована асиметрія

2,21208

1,61546

1,43908

0,645781

-0,12518

Стандартизований ексцес

2,24439

2,45549

1,79198

-0,763915

-0,713765

Числові характеристики

Стандартизована асиметрія
Стандартизований ексцес
Числові характеристики

Значення функцій перетворень представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Функції перетворення показників ЗЕДП
Графіки рис. 1 демонструють розміщення перетворених значень економічних показників на
шкалі

[0, 1] . На основі рис. 2 можна зробити висновки про функціонування зовнішньоекономічної

діяльності даного підприємства, причому значення інтегрального показника було обчислене двома
способами: 1 ряд – як середнє геометричне інтегрального показника ефективності діяльності ЗЕД
( I x ), інтегрального показника динаміки змін ( I y ), інтегрального показника структурних зрушень ( I z ),
тобто

I1 = 3 I x × I y × I z

та 2 ряд – як середнє геометричне всіх окремих показників ЗЕД

узагальнюючий показник

x1 , x2 , x3 , y1 , y2 , y3 , y4 , y5 , y6 , z3 , z 4

.

0,7000
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0,4000

Ряд1

0,3000
0,2000
0,1000
0,0000

Ряд2
c

1

5

9

13

17

21

25

квартали
Рис. 2. Динаміка інтегрального показника ЗЕДП, обчисленого двома способами
Динаміка інтегрального показника, який був обчислений двома способами демонструє одну і ту
ж тенденцію неритмічного функціонування підприємства та його спад і низькі значення маємо,
починаючи з шістнадцятого кварталу. Для того, щоб визначити, які саме фактори спричинили низькі
значення інтегрального показника ЗЕД підприємства, доцільно побудувати панель рівнів якості ознак
ЗЕД, що міститься в табл. 2.
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Таблиця 2
Перетворені значення показників зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «АВТРАМАТ»
по кварталах
№

x1

x2

x3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,91627
0,92818
0,9193
0,91914
0,92041
0,92658
0,9168
0,92476
0,93986
0,93822
0,91096
0,9196
0,85042
0,3054
0,78405
0,08997
0,05347
0,05286
0,05108
0,06005
0,05563
0,06153
0,06554
0,08552
0,06624

0,5542
0,6219
0,5709
0,5700
0,5771
0,6125
0,5571
0,6019
0,6937
0,6834
0,5261
0,5725
0,3902
0,3685
0,4603
0,5795
0,4346
0,4266
0,4032
0,4587
0,4623
0,5478
0,5882
0,6333
0,5587

0,8164
0,8641
0,9079
0,7488
0,8424
0,9264
0,9414
0,8611
0,8444
0,8989
0,8473
0,8432
0,7042
0,6527
0,7666
0,8470
0,7365
0,7277
0,8491
0,7936
0,6553
0,6642
0,5903
0,7331
0,6626

y1

y2

0,6223
0,7251
0,2387
0,6201
0,5802
0,6555
0,4711
0,3951
0,9247
0,4448
0,8705
0,5998
0,2972
0,6930
0,9061
0,5782
0,6906
0,2267
0,5814
0,3929
0,4270
0,4809
0,4773
0,5436
0,4821

0,2155
0,8014
0,0900
0,1146
0,2552
0,1101
0,2827
0,1428
0,1091
0,5031
0,0788
0,1520
0,2096
0,1232
0,1235
0,2050
0,1334
0,1091
0,1181
0,3222
0,0928
0,1984
0,1091
0,5436
0,4821

y3
0,6470
0,5660
0,2435
0,6179
0,5253
0,6525
0,4173
0,3869
0,9247
0,3553
0,8796
0,5757
0,2725
0,6849
0,8988
0,5468
0,6800
0,2267
0,5773
0,3310
0,4366
0,4483
0,4773
0,1234
0,1263

y4
0,3730
0,4921
0,2136
0,5410
0,3478
0,5744
0,3598
0,3338
0,8815
0,2910
0,8227
0,5012
0,2377
0,6066
0,4678
0,4745
0,6017
0,1997
0,5026
0,4442
0,3765
0,3867
0,4121
0,4891
0,4628

y5
0,4130
0,3182
0,1213
0,3045
0,2652
0,1961
0,1642
0,1477
0,7872
0,2799
0,4421
0,4023
0,3517
0,5314
0,4359
0,3742
0,3228
0,1809
0,2956
0,2911
0,4365
0,2689
0,2317
0,5349
0,4267

продовження табл. 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

y6
0,4191
0,2869
0,0665
0,2687
0,2279
0,0959
0,0736
0,0635
0,8166
0,1834
0,3469
0,2993
0,2373
0,4690
0,3331
0,2307
0,1812
0,0722
0,1566
0,1497
0,3736
0,1721
0,1348
0,4386
0,3323

z3

z4

Ix

Iy

Iz

I1

0,0831
0,0905
0,2550
0,3835
0,1754
0,1827
0,0578
0,0737
0,1505
0,1067
0,2402
0,1050
0,1454
0,2276
0,1744
0,1683
0,2897
0,3143
0,2660
0,2561
0,2844
0,1594
0,2932
0,3703
0,2461

0,6227
0,3020
0,4452
0,5732
0,4836
0,4452
0,4199
0,5732
0,7500
0,5530
0,3708
0,2299
0,2156
0,1291
0,2254
0,1488
0,1018
0,1424
0,1939
0,1436
0,3541
0,3926
0,4325
0,1053
0,1976

0,7457
0,7931
0,7811
0,7320
0,7649
0,8071
0,7834
0,7826
0,8196
0,8322
0,7405
0,7628
0,6159
0,4188
0,6516
0,3535
0,2577
0,2541
0,2596
0,2796
0,2564
0,2818
0,2834
0,4124
0,3975

0,4214
0,4954
0,1442
0,3533
0,3432
0,2826
0,2496
0,2022
0,6126
0,3254
0,4435
0,3832
0,2638
0,4547
0,4356
0,3721
0,3608
0,1564
0,3120
0,3054
0,3194
0,3024
0,2615
0,3411
0,2905

0,2275
0,1653
0,3369
0,4689
0,2912
0,2852
0,1557
0,2055
0,3359
0,2429
0,2984
0,1553
0,1771
0,1714
0,1983
0,1582
0,1718
0,2115
0,2271
0,1918
0,3173
0,2502
0,3561
0,3968
0,3350

0,4151
0,4020
0,3361
0,4950
0,4244
0,4022
0,3123
0,3192
0,5525
0,4037
0,4611
0,3568
0,3064
0,3196
0,3832
0,2751
0,2518
0,2033
0,2640
0,2539
0,2962
0,2773
0,2977
0,2991
0,2950
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Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши підконтрольні показники діяльності
машинобудівного підприємства за п’ять років, можна зробити висновок, що ефективність
зовнішньоекономічної діяльності даного підприємства є низькою. А економічна ефективність експорту
(

x2 ) є меншою,

ніж ефективність реалізації продукції на внутрішньому ринку (

x3 ). Поряд з

тим,

різкий спад інтегрального показника ЗЕД після 16 кварталу був спричинений світовою фінансовою
кризою, що розпочалась у 2008 році та істотно вплинула на зовнішньоекономічну діяльність ПАТ
«АВТРАМАТ». Зовнішні економічні та політичні фактори, які непідконтрольні підприємствам ЗЕД,
обумовили функціонування невигідним. А саме, показник

x1

- валютна ефективність експорту, що

характеризує купівельну вартість вітчизняної валюти зменшився за рахунок істотного коливання курсу
гривні на світовому ринку. Показники

z4 ,

який описує коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в

y2 , що характеризує індекс ціни експортованої продукції, y3 - індекс фізичного
обсягу експортованої продукції, y4 - індекс кількості експортованої продукції та y5 , що відображає
експортні операції,

виконання плану за експортом, зменшились за рахунок падіння обсягу продажів та переорієнтування
структури експорту на реалізацію більш дешевих товарів, що також підтверджується стабільністю
показника
показника

y1 , який відображає індекс вартості
z3 (питома вага накладних витрат в

експортованої продукції. Негативна динаміка
собівартості експорту) обумовлена зміною в

управлінні підприємства, що передбачала заміну власника та керівництва ПАТ «АВТРАМАТ» та
спрощення організаційної структури підприємства. Незважаючи на те, що ефективність реалізації
продукції на внутрішньому ринку є вищою, ніж ефективність експорту, показник

y6

(виконання плану

реалізації на внутрішньому ринку) також зменшився, тому що ціна на продукцію ПАТ «АВТРАМАТ» є
досить високою в порівнянні до вітчизняних конкурентів, що призвело до таких результатів.
Отже, наведена технологія комплексної оцінки ЗЕД підприємства спроможна не тільки адекватно
відобразити стан функціонування підприємства та достовірно проаналізувати причини, що обумовили
низькі значення окремих показників та рівня інтегрального показника, але і оцінити здатність
підприємства ЗЕД протистояти різного роду кризовим явищам завдяки комплексному визначенню
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
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Анотація
Наведені теоретичні основи комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Описана технологія здійснення комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності
на підприємстві. Рекомендований аналітичний інструментарій проведення комплексної оцінки.
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Аннотация
Приведены теоретические основы комплексной оценки внешнеэкономической деятельности
предприятия. Описана технология осуществления комплексной оценки внешнеэкономической
деятельности на предприятии. Рекомендован аналитический инструментарий проведения
комплексной оценки.
Ключевые слова: комплексная оценка, технология, внешнеэкономическая деятельность
предприятия, интегральный показатель.
Annotation
The theoretical basis of a comprehensive assessment of foreign trade enterprises is presented. The
technology of a comprehensive assessment of foreign trade activities of an enterprise is described.
Analytical tools for a comprehensive assessment are recommended.
Key words: complex assessment, technology, foreign economic activity of an enterprise, an integral
indicator.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ
РИЗИКІВ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Зміни внутрішніх та зовнішніх умов виробничо-комерційної діяльності
суб’єктів господарювання, які здебільшого носять випадковий характер, обумовлюють появу ризиків та
слугують потенційним джерелом загроз для підприємств. Своєчасне їх виявляння, ідентифікація,
оцінювання, а також адекватне управління ризиками дозволяють знизити потенційні негативні
наслідки, мінімізувати можливі втрати. В останні роки намітились негативні тенденції дестабілізації на
підприємствах трубопровідного транспорту газу, спричинені зростанням рівня непередбачуваності
витрат та результатів виробничо-господарської діяльності, які поглиблюються внаслідок
неефективності управління. Вказане обумовлює актуальність дослідження та розроблення
методологічного інструментарію виявлення та оцінювання внутрішніх ризиків газотранспортних
підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні підвалини трактування
сутності та класифікації ризиків, їх ідентифікації та управління ними були закладені в наукових працях
багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема Альгіна А. П., Багрової І. В., Балабанова І. Т.,
Вітлінського В. В., Гранатурова В. М., Донець Л. І., Кравченко В. А., Маршалла А., Мілля Дж.,
Найта Ф. Х., Паретто В., Пігу А., Пік форда Дж., Редхеда К., Сеніора І. У., Старостіної А. О.,
Тепмана Л. Н., Устенко О. Л., Хохлова Н. В., Чернової Г. В., Шапкіна А. С., Ястремського О. І. та інших.
Більш вузько питання методології оцінювання ризиків розглядались в роботах Брегіна Н. А. [1],
Вербицької Г. Л. [2], Верченко П. І. [3], Внукової Н. М. [4], Гранатурова В. М. [5], Ільїної О. П. [6],
Клименко С. М. [7], Лук’янової В. В. [8], Пікус Р. В. [9] та інших авторів.
Проте існує низка недостатньо вивчених питань методології оцінювання внутрішніх ризиків
газотранспортних підприємств, обумовлених галузевою специфікою їх діяльності, які не отримали
належного висвітлення в існуючій літературі та потребують подальшого дослідження.
Постановка завдання. Мета статті – розроблення методологічних підходів до оцінювання та
прогнозування внутрішніх ризиків підприємств трубопровідного транспорту газу на основі
використання методу експертних оцінок.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кількісне та якісне оцінювання та подальший
аналіз ризиків газотранспортних підприємств вимагають, окрім використання статистичних та
розрахунково-аналітичних, ще і залучення методів, які ґрунтуються на досвіді та інтуїції, тобто
евристичних методів, до яких належить і метод експертних оцінок. Їх особливістю є відсутність
суворих математичних доказів, а загальна спрямованість цієї групи методів полягає у використанні
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людини як своєрідного інструменту для одержання кількісних оцінок процесів і суджень, що через
неповноту і невірогідність наявної інформації не піддаються безпосередньому виміру.
Загальна схема експертних опитувань, що пропонується нами для дослідження ризиків
газотранспортних підприємств відповідно до методологічних засад їх класифікації, обґрунтованих в
роботах [10; 11], включає наступні основні етапи: підбір експертів і формування експертних груп;
формування питань і складання анкет; робота з експертами; формування правил визначення
сумарних оцінок на основі оцінок окремих експертів; аналіз і обробка експертних оцінок (рис. 1).
Основні етапи експертного оцінювання ризиків
газотранспортних підприємств

Підбір експертів та формування експертних груп
Група 1
Працівники науководослідних установ та
вищих навчальних закладів

Група 2
Працівники газотранспортних
підприємств
(керівна ланка вищого та

Група 3
Працівники газотранспортних
підприємств
(нижчий рівень управління та

середнього рівня)

спеціалісти)

Розроблення анкет
Формулювання
переліку питань

Встановлення діапазонів
оцінок за окремими
питаннями

Психологічний
та

аналіз

корегування

Остаточне
редагування

Робота з експертами
Формулювання
цілей опитування

Роз’яснення сутності
окремих питань та
позицій анкети

Роз’яснення правил та
процедур заповнення
анкети

Розробка методологічного інструментарію дослідження результатів експертного
опитування, формування правил визначення сумарних оцінок на основі оцінок
окремих експертів

Аналіз і обробка експертних оцінок

Рис. 1. Загальна схема використання методу експертних оцінок
Серед ключових цілей індивідуального експертного оцінювання ми б виділили:
встановлення (ідентифікація) можливих значимих ризиків;
оцінювання джерел і причин ризику;
оцінка ймовірності ризикових подій;
встановлення відносної важливості (значущості) ризикових подій та ранжування ризиків;
агрегування різноманітних ризиків у логіко-структурні групи;
оцінка подій і явищ та прогнозування ходу їх розвитку у майбутньому;
виявлення шляхів зниження ризику;
аналіз і узагальнення результатів, отриманих від різних експертних груп;
складання сценаріїв розвитку досліджуваної системи;
вироблення ефективних управлінських рішень.
Ймовірність виникнення і-го ризику пропонується визначати шляхом інтегрування експертних
оцінок групи із m експертів з урахуванням їх індивідуального кваліфікаційного рівня за формулою:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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m

∑( p
pi =

j =1

ij

× PIK ij )

∑ PIK
j =1

де

pij

,

m

i = 1, n ,

(1)

ik

- ймовірність виникнення і-го ризику за оцінкою j-го експерта;

PIKij

- індивідуальний кваліфікаційний рівень j-го експерта;
і, n – поточний індекс та кількість ризиків відповідно.
Кількісна оцінка ризиків, яка визначається в балах, враховує ймовірність появи ризику та
ступінь можливих негативних наслідків, що визначається через коефіцієнт значущості:

Ri = pi × S i , i = 1, n ,

(2)

де Si – інтегральна оцінка значущості і-го ризику, отримана шляхом агрегування експертних
оцінок.
Для встановлення допустимого рівня ризику зазвичай застосовують поняття областей ризику.
Областю ризику називається певна зона загальних втрат підприємства, в межах якої втрати не
перевищують граничного значення встановленого рівня ризику. Традиційно для промислових
підприємств виділяють чотири області економічного ризику: область нормального ризику; область
високого ризику; область максимального ризику; область критичного ризику. Область, в якій втрати не
очікуються, тобто в якій економічний результат господарської діяльності позитивний, вважається
безризиковою зоною. В запропонованій нами класифікації використовується 6 градацій ризику
залежно від рівня їх бальної оцінки та 5 областей ризику (табл. 1).
Таблиця 1
Схема градації ризиків
Бальна оцінка

Градація ризику

Область ризику

0 - 10

мінімальний

Безризикова область

11 - 30

малий

31- 40

середній

41 - 60

високий

Область високого ризику

61 - 80

максимальний

Область максимального ризику

81 - 100

критичний

Область критичного ризику

Область нормального ризику

На основі розробленої схеми використання методу експертних оцінок (рис. 1) було виконано
дослідження внутрішніх ризиків газотранспортних підприємств, оцінено ймовірність їх появи,
встановлено значущість окремих видів ризиків, виконано прогнозування їх розвитку в майбутньому.
На основі аналізу тенденцій розвитку внутрішніх ризиків територіальних управлінь
магістральних газопроводів, які сьогодні входять на правах філій до складу ДК «Укртрансгаз»,
встановлено зростання ймовірності появи фінансових, техніко-технологічних, інвестиційних, кадрових
ризиків та ризиків, пов’язаних із неефективністю управління. Якщо у 2002 році ймовірність появи
вказаних ризиків оцінювалась експертами як мала, то у 2012 році вона характеризується як середня, а
починаючи з 2017 року – як висока (рис. 2).
Проведене бальне оцінювання ризиків з урахуванням ступеня потенційних негативних наслідків
на основі використання коефіцієнтів значущості (рис. 3), дозволило з’ясувати, що найбільші загрози
для функціонування газотранспортних підприємств в даний час складають фінансові, технікотехнологічні та інвестиційні ризики. Потенційні загрози погіршення фінансово-господарської діяльності
підприємств сьогодні виникають і внаслідок неефективності управління. Також встановлено, що існує
висока ймовірність збереження зазначених негативних тенденцій впродовж наступних 5-10 років.
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Рис. 2. Динаміка ймовірності появи ризикових ситуацій
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Рис. 3. Бальна оцінка внутрішніх ризиків
Негативні прогнозні оцінки майбутніх ризиків більшість експертів пов’язують із неефективністю
існуючої системи управління діяльністю газотранспортних підприємств та невідповідністю
організаційної структури ДК «Укртрансгаз» реаліям сьогодення. Поглиблення кризи в управлінні
газотранспортними підприємствами спричинене: відсутністю довготермінової політики держави
стосовно розвитку газотранспортних відносин між Україною та країнами-постачальниками і
споживачами газу; наявністю різних концепцій щодо приватизації власності суб’єктів
газотранспортного комплексу та відсутністю консолідованої позиції влади; високим рівнем фізичного
та морального зношення основних засобів газотранспортних підприємств і нестачею як власних, так і
державних інвестиційних ресурсів для їх оновлення; високою енергоємністю транспортування,
зберігання, розподілу та споживання газу; низьким рівнем платоспроможності вітчизняних споживачів
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газу та послуг з його транспортування, зберігання, розподілу і постачання; недосконалістю
економічних відносин між державою та суб’єктами господарювання газового ринку, між видобувними,
газотранспортними та газорозподільними підприємствами та споживачами їх послуг.
Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що існуючий методологічний
інструментарій дослідження та оцінювання ризиків газотранспортних підприємств вимагає подальшого
розвитку і удосконалення. Запропоновано нові методологічні підходи щодо застосування методу
експертних оцінок в процесі ідентифікації, оцінювання та прогнозування ризиків.
За результатами практичних досліджень встановлено зростання ймовірності появи фінансових,
техніко-технологічних, інвестиційних, кадрових ризиків та ризиків, пов’язаних із неефективністю
управління, а також виконано прогноз розвитку внутрішніх ризиків газотранспортних підприємств на
10-річний період.
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Анотація
Запропоновано підходи щодо удосконалення методологічного апарату дослідження та
оцінювання ризиків газотранспортних підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки на основі
використання методу експертних оцінок. Виконано оцінку та прогнозування рівня внутрішніх
ризиків територіальних управлінь магістральних газопроводів.
Ключові слова: методологія, ризики, газотранспортні підприємства, оцінювання,
прогнозування.
Аннотация
Предложены подходы по совершенствованию методологического аппарата исследования и
оценки рисков газотранспортных предприятий с учётом отраслевой специфики на основе
использования метода экспертных оценок. Выполнены оценка и прогнозирование уровня
внутренних рисков территориальных управлений магистральных газопроводов.
Ключевые слова: методология, риски, газотранспортные предприятия, оценка,
прогнозирование.
Annotation
Approaches to improve the methodological apparatus of investigation and risk assessment of gas
transportation companies with their industry specifics based on the method of expert evaluations were
proposed. Evaluation and forecasting of the level of intrinsic risk of regional branches of main gas pipelines
were made.
Key words: methodology, risks, gas transportation companies, evaluation, forecasting.
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ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми. Інституціональні особливості сільського господарства в частині його
залежності від державної підтримки обумовлюють необхідність розробки ефективної аграрної
політики. Обґрунтованість регуляторної політики щодо розвитку галузі визначається об’єктивною
інформацією про фінансові результати та ефективність сільськогосподарської діяльності. В свою
чергу на значенні останніх позначається оцінка основних засобів. На сьогодні облікова вартість
галузевих основних засобів не відповідає реальним значенням. Як наслідок, деформуються
результативні показники сільськогосподарської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти оцінки основних
засобів досліджувались багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими. Так, наукові дослідження
Дж. Фрідмана [1], Е. Саприцького [2], І. Гохберга [3], А. Стельмащука [4], Г. Підлісецького [5] та інших
присвячені питанням експертної оцінки основних засобів, як основи визначення їх ринкової вартості. В
роботах Дж. Блейка [6], Л. Ловінської [7], Н. Жук [8] розкриті питання оцінки основних засобів в обліку
та звітності. Однак більшість досліджень присвячено теоретико-методологічним основам експертної
та бухгалтерської оцінки основних засобів. При цьому недостатньо висвітлені недоліки переоцінки
основних засобів в сільському господарстві України та їх вплив на недостовірність галузевих
фінансових результатів. Все це свідчить про актуальність і доцільність дослідження оцінки та
переоцінки основних засобів аграрного сектора як фактора формування значень результативності
сільськогосподарського виробництва.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності постійної
переоцінки основних засобів сільського господарства, обумовленої впливом їх оцінки на значення
результативності аграрного виробництва, для розробки ефективної державної регуляторної політики
щодо розвитку галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство є соціально значимою
галуззю, від рівня розвитку якої залежить продовольча безпека держави. Як свідчить світова практика,
в більшості країн щодо сільськогосподарських виробників ведеться обґрунтована політика їх
державної підтримки та державного регулювання аграрного виробництва. Виваженість,
обґрунтованість та ефективність державної регуляторної політики залежить від достовірності і
масштабності інформаційної бази про стан галузі, соціально-економічні явища та трансформаційні
зміни, що відбуваються.
Важливим економічним елементом, що визначає результативність аграрного виробництва, є
основні засоби, в тому числі їх вартісні параметри. Вартість основних засобів в частині
амортизаційних відрахувань є складовою собівартості сільськогосподарської продукції, що
позначається на значеннях фінансових результатів і рентабельності аграрного виробництва.
Специфічною особливістю основних засобів є довгостроковість їх використання. В зв’язку з цим
виникають певні проблеми з достовірністю їх оцінки впродовж терміну їх експлуатації. Це обумовлено
інфляційними процесами в країні, фізичними та моральним зносом об’єктів, втратою ними своєї
корисності.
Як показують результати проведених досліджень, існує суттєва невідповідність первісної та
залишкової облікової вартості основних засобів сільськогосподарських підприємств їх поточним
значенням (табл. 1).
Проблеми недооцінки основних засобів сільського господарства обумовлені недоліками
нормативно-правового регулювання переоцінки основних засобів та інституціональними
особливостями практики обліку в сільськогосподарських підприємствах України, зокрема
інституціональною спадщиною.
На сьогодні порядок і методика переоцінки галузевих основних засобів врегульовані рядом
нормативно-правових актів: Податковим Кодексом України (з 1997 по 2010 рік Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств»), Законами України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в України» та «Про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу України», Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби».
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Таблиця 1
Порівняння облікової та сучасної ринкової вартості
основних засобів сільськогосподарських підприємств
Об’єкти основних засобів
Трактор

МТЗ-82

Первісна (переоцінена) облікова вартість
у досліджуваних підприємствах
1
2
3
4
35645;
Від 7594 до
Від 7434 до
Від 2560
38756
39250
45000
до16808

Ринкова
вартість
147000

Комбайни:
Джон-Дір 9640

464600

901167

ДОН-1500

-

-

КАМАЗ 55102

41050

30860;
47275

4500

-

-

6500

401
Від 477
до 1592

-

2535

206

-

-

5919
9650

Автомобілі:

ГАЗ-3307(3309)
Борона

БДТ-3

Культиватор КПС-4
Плуг

ПЛН-3-35

Від 11420 до
57888
Від 51583
до 96152
-

Сівалки:
СЗУ-3,6
СПУ-4

Від 19652
до 101435

1551450

13573
Від 44641
до 47325
Від 382
до 1235
Від 1943
до 4647
Від 201
до 3340
Від 693
до 2079
31500

402290

819740

121000
37000
138000
5650
57540
46800

Джерело: дані бухгалтерського обліку підприємств та експертної оцінки
За результатами проведених досліджень встановлено, що на практиці з ряду причин
інституціонального характеру в сільськогосподарських підприємствах, не дивлячись на те, що
більшість є платниками фіксованого податку, в основному керуються і проводять переоцінку
відповідно до податкового законодавства: з 1997 по 2010 роки відповідно до п. 8.3.3. Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств»; з 2010 року по т.ч. відповідно до статті 146 Податкового
Кодексу України.
Вище означеними нормами податкового законодавства встановлено, що балансову вартість
основних засобів, на основі якої обчислюються амортизаційні відрахування, можна щорічно
індексувати. З метою індексації застосовують коефіцієнт, що визначається за формулою:
Кі = [І (а-1) – 10] : 100,
де І (а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого здійснюється індексація (у відсотках).
Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.
Разом з тим, ціни на матеріально-технічні ресурси, що споживаються в сільському господарстві,
зростали випереджаючими темпами в порівнянні з можливою індексацією основних засобів (табл. 2).
Таблиця 2
Індекси недооцінки
основних засобів в сільському господарстві з 1997 року
(відповідно до податкового нормативно-правового регулювання)
Вид основних засобів

Рік

Будівлі та споруди

2005
1,93

2006
2,43

2007
3,00

2008
3,35

2009
3,39

2010
3,60

Трактори, сільськогосподарські машини

1,71

1,86

1,96

2,23

2,37

2,60

Транспортні засоби

1,21

1,22

1,25

1,38

1,55

1,59

Основні засоби всього

1,81

2,15

2,47

2,70

2,78

2,98

Джерело: розрахунки автора
За даними таблиці 2, відповідно до податкової схеми переоцінки основних засобів в 2010 році в
сільськогосподарських підприємствах будівлі та споруди недооцінено в 3,6 рази, сільськогосподарську
техніку – в 2,6, автомобілі – в 1,6 рази.
Недоліки нормативно-правового регулювання та практики переоцінки основних засобів в сільському
господарстві позначаються на занижених розмірах амортизаційних відрахувань, штучному заниженні
собівартості сільськогосподарської продукції. Як результат, нівелюються показники результативності
сільськогосподарського виробництва, створюється ілюзія прибутковості галузі (табл. 3).
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Таблиця 3
Фрагмент співставності показників собівартості та рентабельності
сільськогосподарського виробництва
в сільськогосподарських підприємствах України
Показник

Амортизація необоротних активів, тис. грн.
Повна собівартість, тис. грн.
Прибуток (збиток), тис. грн.
Рівень рентабельності, %

Фактичні дані за
2010 рік
3200,3
60382,8
12750,5
21,1

Розрахункові дані
з урахуванням переоцінки
наявних основних засобів
9524,6
66707,1
6426,2
9,6

Джерело: дані форми 50-сг і розрахунки автора
За даними статистичної звітності форми 50-сг, рентабельність сільськогосподарського
виробництва в 2010 році склала 21,1 %, розрахунковий показник ефективності з урахуванням
переоцінки галузевих основних засобів і відповідно амортизаційних відрахувань складає 9,6 %, що
більш ніж в 2 рази нижче за показник офіційної статистики.
Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження показали, що оцінка основних
засобів аграрного сектору є важливим показником, який впливає на значення абсолютних і відносних
показників результативності сільськогосподарського виробництва: собівартості, фінансових
результатів, рентабельності. Через недоліки нормативно-правового регулювання і реалій практики
переоцінки в сільськогосподарських підприємствах України облікова вартість галузевих основних
засобів не відповідає поточній. Це призводить до недостовірності ряду показників, що характеризують
стан аграрної економіки. Необ’єктивність мікроекономічних показників, як наслідок інформаційної бази
макроекономічного характеру сприяють необґрунтованості та неефективності державної регуляторної
політики в частині розвитку сільського господарства. В науковому плані необхідно обґрунтувати і
розробити рекомендації щодо методичного та організаційного забезпечення постійної переоцінки
галузевих основних засобів в Україні з урахуванням інституціонального підходу.
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Анотація
В статті розкрито проблеми переоцінки галузевих основних засобів в частині їх впливу на
необ’єктивність
результативності
сільськогосподарського
виробництва.
Обґрунтовано
необхідність постійної переоцінки основних засобів з метою визначення об’єктивної аграрної
політики.
Ключові слова: оцінка, основні засоби, сільське господарство, вартість, амортизація,
рентабельність.
Аннотация
В статье раскрыты проблемы переоценки основных средств в части их влияния на
необъективность результативности сельскохозяйственного производства. Обосновано
необходимость постоянной переоценки основных средств с целью определения объективной
аграрной политики..
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Annotation
The article uncovered the problems of the revaluation of the sector plant assets in part of their
influence on the agriculture effectiveness bias. Substantiated the need for constant re-evaluation of fixed
assets in order to determine the of objective agricultural policy.
Key words: valuation, plant assets, agriculture, value, depreciation, return.
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СУЧАСНІ ВИМОГИ І ПАРАМЕТРИ ОБЛІКОВОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Основна проблема раціонального застосування організаційнометодичної моделі прийняття рішень стратегічного характеру у сільськогосподарських підприємствах
України полягає у відсутності чіткого й ефективного механізму обліково-інформаційного забезпечення
стратегічного менеджменту. Спектр недоліків інформаційного забезпечення прийняття управлінських
рішень стратегічного характеру зумовлений недосконалістю структури інформаційної бази
сільськогосподарських підприємств, типова модель формування якої зводиться лише до формальної
консолідації інформації з двох джерел: облікового і позаоблікового. Облікова інформація формується
на основі даних фінансового та управлінського обліку з чітким визначенням обсягів, структури,
періодичності подання тощо. Вона є основою для прийняття рішень. Позаоблікова інформація
формується за потреби, переважно хаотично без конкретних параметрів і вимог. В процесі прийняття
рішень вона є додатковою. Таким чином, традиційна для вітчизняних аграрних підприємств структура
обліково-інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту повною мірою не забезпечує
можливість узгодження і прийняття єдиних параметрів формування і моніторингу економічних
показників, їх інтерпретації, оцінки, трансформації, форм і періодичності подання. Дана ситуація
зумовлена невідповідністю чинної структури інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту
аграрних підприємств України сучасним вимогам формування корисної інформації, оскільки кожна
підсистема інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень як облікова, так і позаоблікова,
при формуванні відповідних звітних показників керується переважно локальними вимогами певних
нормативно-правових документів, які регламентують зміст, завдання і порядок їх роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сучасної наукової літератури з питань
обліково-інформаційного забезпечення менеджменту підприємств доводить відсутність чітких
рекомендацій стосовно формування інформаційної бази та інформаційних систем для стратегічного
управління бізнесом. Лише певні аспекти методики обліково-інформаційного забезпечення управління
досліджені в наукових публікаціях М. Т. Білухи, Д. Блейка, О. Д. Гудзинського, К. Друрі, П. В. Забєліна,
З. В. Задорожного,
Т. Г. Камінської,
Р. Каплана,
В. Керімова,
Я. Д. Крупки,
І. Р. Кузьмича,
Н. К. Моісєєвої,
Д. Нортона,
Г. Скрипник,
Т. М. Пахомової,
І. І. Федулової,
О. М. Хоріна,
В. С. Цимбалюка, В. Ф. Яценко та ін. Такий стан справ можна пояснити специфічними особливостями
управлінської інформації для цілей стратегічного менеджменту аграрного підприємства. В якості
особливих ознак стратегічно важливої інформації доцільно виділити її узагальнений характер, який
повинен відображати взаємозв’язок різноманітних показників та їх динаміку. Обсяг даної інформації
надзвичайно великий, тому повне його використання у більшості випадків виявляється недоцільним і
економічно невигідним.
Постановка завдання. Базовим завданням статті є дослідження сучасних проблем обліковоінформаційного забезпечення стратегічного менеджменту сільськогосподарських підприємств України,
уточнення вимог та параметрів концепції формування інформації для потреб стратегічного
управління.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Практика діяльності аграрних підприємств
України свідчить про наявність ряду обставин, які знижують ефективність і оперативність прийняття
рішень стратегічного характеру: 1) відсутність критеріїв відбору потрібної інформації із загального
обсягу даних; 2) відмінність класифікаційних ознак інформації, необхідних для типових звітів та потреб
управління; 3) несвоєчасність складання і подання управлінських звітів; 4) недосконалість діючих
методик формування обсягів необхідної та достатньої інформації. Значна частина недоліків
інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень стратегічного характеру
зумовлена недосконалістю діючої структури інформаційної бази підприємства.
Окремі зарубіжні науковці (Джон Блейк, Оріол Амат) стверджують, що переважно стратегічні
рішення характеризуються довгостроковою сутністю, значним чином впливають на всі сфери
життєдіяльності підприємства і, як правило, мають зовнішню спрямованість, часто не володіючи
внутрішньою складовою [1]. Вказане твердження поділяють професори Гарвардської школи бізнесу
Роберт Каплан, Девід Нортон, які вважають, що стратегічні пріоритети обліку були розроблені передусім
для підтримки загальної конкурентної стратегії підприємства за рахунок використання інформаційної
технології для більш досконалого обліку собівартості продуктів і послуг [4]. Необхідність формування
облікової інформації стратегічного спрямування, на думку К. Друрі, зумовлена теоретичним
обґрунтуванням і практичним застосуванням у 70-х роках ХХ століття концептуальних основ стратегічного
менеджменту, особливістю якого є «досягнення стійких конкурентних переваг» [2, с. 25].
Дослідження сучасного стану інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту
сільськогосподарських підприємств дозволяє констатувати реальний факт – інформація, підготовлена
різноманітними функціональними підрозділами підприємства, є суперечливою, оскільки в процесі її
формування застосовуються різні, а в окремих випадках й логічно несумісні методики розрахунку,
аналізу й оцінки показників. Облікова і позаоблікова системи інформаційного забезпечення
підприємства переважно функціонують відокремлено, самостійно і використовують власні канали
інформаційних зв’язків та принципи формування інформації. В результаті якість такої інформації
апріорі не може задовільними інформаційних потреб керівника (менеджера), оскільки суттєво впливає
на обґрунтованість прийняття рішень. Таким чином, відсутність інформаційної бази, побудованої на
єдиних принципах, призводить до того, що на вищий рівень ієрархії менеджменту підприємства
надходить інформація в багатьох випадках суперечлива, неспівставна, спотворена, яка набуває ознак
дезінформації. Варто наголосити, що сучасні умови національної економіки певним чином
розширюють інформаційні потреби керівного складу підприємств. Стратегічний менеджмент потребує
інтегрованої інформації, яка повинна враховувати джерела як внутрішньої інформаційної системи
підприємства, так і зовнішньої сфери.
Моніторинг інформації стосовно внутрішньої і зовнішньої сфер діяльності підприємства,
реальної оцінки його можливостей за поточних умов ринку, загрозах діяльності є визначальною
основою для прийняття стратегічних рішень і ефективного управління підприємством. Дослідження
закономірностей формування необхідної інформації для потреб стратегічного менеджменту,
визначення її обсягу, оптимальної структури, строків і форм подання в кінцевому результаті дозволить
скоротити витрати часу, необхідні для пошуку і виокремлення стратегічно важливої інформації, та
підвищить рівень обґрунтованості процесу прийняття управлінських рішень за рахунок максимізації
якості інформації.
Згідно статті 1 розділу 1 Закону України «Про інформацію» № 2658-XII від 2.10.1992 р. з
врахуванням останніх змін і доповнень від 13.01.2011 р. та 9.05. 2011 р., «інформація – будь-які
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в
електронному вигляді» [7].
Згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності, пропонуються чіткі вимоги до якості
інформації: 1) reliability – надійність (достовірність); 2) faithful representation – точне уявлення
(представлення); 3) substance over form – пріоритет змісту над формою; 4) neutrality – нейтральність
(неупередженість); 5) prudence – обачність (передбачливість); 6) completeness – повнота
(завершеність); 7) relevance – доцільність (релевантність); 8) comparability – порівнянність
(співставність); 9) understandability – зрозумілість.
На нашу думку, основні параметри обліково-інформаційного забезпечення стратегічного
менеджменту сільськогосподарських підприємств необхідно диференціювати у розрізі двох суміжних
взаємопов’язаних складових: 1) внутрішньої обліково-інформаційної системи підприємства;
2) зовнішнього інформаційного середовища бізнесу.
Сучасне сільськогосподарське підприємство функціонує за умов тісного зв’язку із зовнішньою
інформаційною сферою, яка значною мірою визначає можливості та умови його діяльності.
Продовольча криза ХХІ століття, посилена конкуренція як на внутрішньому, так і на міжнародному
ринках, глобальний динамізм світової економіки суттєво посилюють вимоги до комплексного
моніторингу зовнішнього середовища бізнесу, зумовлюють необхідність адаптації господарської
діяльності сільськогосподарських підприємств до тенденцій змін продовольчого ринку. Таким чином,
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моніторинг сучасного стану і динаміки зовнішньої сфери аграрного бізнесу повинні застосовуватись у
якості домінанти стратегічного менеджменту.
З позицій стратегічного управління підприємством, сфери залучення інформації переважно
поділяють на два види: 1) макрооточення (економіка, політика, законодавство, технологія, суспільство,
екологія); 2) мікрооточення (покупці, постачальники, конкуренти, ринок робочої сили) [8].
Розмежування сфер залучення інформації для потреб стратегічного менеджменту вважаємо
доцільним додаткового доповнити: по-перше, регіональною сферою мезорівня, оскільки місцева
політика, економіка, екологія часто не співпадають із загальнодержавною, при цьому кожен
конкретний регіон володіє специфічними проблемами і пріоритетами розвитку; по-друге, рівнем
кластера, який набуває все більшої популярності у межах економічного розвитку регіонів.
Таким чином, джерела інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту сучасного
сільськогосподарського підприємства, на нашу думку, доцільно диференціювати відповідно до
наявних сфер інформаційного середовища: 1) інформація макрорівня; 2) інформація мезорівня;
3) інформація кластера; 4) інформація мікрорівня.
Структурна диференціація сфер інформаційного середовища сучасного сільськогосподарського
підприємства наведена на рис. 1.

Акціонери
Персонал

Ноу-хау

Рис. 1. Диференціація сфер інформаційного середовища сучасного
сільськогосподарського підприємства
Визначальною сферою при формуванні стратегії розвитку бізнесу, безперечно, є економічна.
Постійний її моніторинг дозволить формувати реальні пронози рівня і динаміки економічного розвитку
глобальної світової економіки, загальнодержавної, регіональної, місцевої та перспективи конкретного
підприємства. Моніторинг юридичної сфери передбачає комплексне врахування нормативно-правової
бази господарювання з позицій дотримання встановлених юридичних норм і обов’язковості їх
виконання всіма суб’єктами бізнесу. Особливої уваги потребують юридичні аспекти захищеності
інтелектуальної власності підприємства та динаміка зміни законодавства у державі. Політична сфера
повинна підлягати моніторингу з позицій передбачення ризиків і запобігання загроз, направлених
безпосередньо на підприємство. Моніторинг соціальної сфери повинен відслідковувати вплив
соціальних явищ у світі, країні, регіоні на той вид бізнесу, яким займається підприємство. Дослідження
глобальних тенденцій продовольчого ринку сільськогосподарської продукції з врахуванням
міжнародних угод дозволить адаптувати стратегію бізнесу до світових трендів агропромислового
виробництва. Вивчення технологічної сфери аграрного бізнесу дозволить своєчасно реагувати і
враховувати
напрями
розвитку
науки
і
техніки
з
метою
забезпечення
стабільної
конкурентоспроможності виготовленої продукції. Паралельно варто враховувати екологічні загрози.

219

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2012[14]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Усі зовнішні макрорівневі сфери інформаційного середовища сучасного сільськогосподарського
підприємства доцільно використовувати також на мезорівні з врахуванням регіональних або галузевих
особливостей.
Специфічні характеристики обліково-інформаційне середовище мезорівня набуватиме за умов
перебування сільськогосподарського підприємства у складі агропромислового кластера. Кластерний
підхід є однією із новітніх концепцій розвитку регіональної економіки, яка передбачає застосування
непрямих впливів на економічний розвиток регіону шляхом створення сприятливих умов для бізнесу.
В основі кластерного підходу перебуває процес акумулювання позитивних ефектів регіональної
агломерації, зокрема географічної та економічної близькості виробника і споживача. При цьому
спостерігається мінімізація кордонів між економічними секторами та видами діяльності, оскільки всі
вони розглядаються у системному взаємозв‘язку.
Застосування кластерного підходу зумовлює ряд суттєвих переваг: 1) для бізнесу: покращується
інфраструктура та кадрове забезпечення; з‘являються передумови для досліджень і розробок;
знижуються умовно-постійні витрати; формуються реальні можливості для більш успішного виходу на
міжнародні ринки; 2) для держави (суспільства): збільшується кількість платників податків та
розширюється база оподаткування, оскільки центри управління малим і середнім бізнесом, як
правило, знаходяться на тій же території, що й, власне, сам бізнес (на відміну від вертикальних
корпорацій); формується зручний та ефективний інструмент взаємодії з бізнесом, знижується
залежність від окремих бізнес-груп, з‘являються основи для диверсифікації економічного розвитку
території.
Для внутрішньої обліково-інформаційної сфери сільськогосподарського підприємства характерні
процеси збору, обробки, накопичення, зберігання і адекватної реалізації інформації; організаційне,
матеріальне, технологічне, кадрове, фінансове і правове забезпечення бізнесу. Значна роль при
цьому відводиться системі обліку. Облікова інформація є основою для прийняття стратегічних рішень,
спрямованих, передусім, на досягнення підприємством потенційного успіху шляхом реалізації власних
цілей з обов’язковим врахуванням факторів зовнішнього сфери.
Оскільки стратегічний менеджмент сільськогосподарських підприємств використовує значну
питому вагу саме облікової інформації, при формуванні параметрів його обліково-інформаційного
забезпечення доцільно застосовувати елементи чинного законодавства України у сфері обліку,
зокрема стосовно принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності: 1) стаття 4 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [6]; 2) стаття 18 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [3].
Вважаємо необхідним наголосити на існуванні певних розбіжностей у Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положенні (стандарті) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» щодо принципів обліку і звітності: різна
послідовність наведення принципів; окремі відмінності у назвах. Міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів» [5] у якості принципу бухгалтерського обліку
констатує лише принцип нарахування.
Процес модернізації обліково-інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту
підприємств повинен передбачати певну трансформацію сутності обліку, оскільки тривалий період
існувало обмежене сприйняття значення облікової інформації в управлінні підприємством, згідно якого
облік, на жаль, сприймався виключно в якості засобу контролю за збереженням ресурсів суб’єкта
господарської діяльності, а облікова служба функціонувала ізольовано від інших підрозділів, які
займались оперативним управлінням діяльністю підприємства. Таким чином, інформаційні можливості
обліку повністю не реалізовувались, оскільки сфера його завдань не передбачала формування
корисної інформації для потреб управління, облік орієнтувався на узагальнення даних для підготовки
фінансової звітності. Вимоги сучасної світової економіки зумовлюють адаптацію формулювання
завдань обліку і значення облікової інформації в управлінні підприємством. Сучасний облік повинен
орієнтуватись передусім на забезпечення необхідними даними управлінських підрозділів
підприємства, а не лише на потреби зовнішніх користувачів інформації. При цьому набувають
актуальності питання посилення інформаційних функцій обліку, підвищення його аналітичності,
комплексне задоволення потреб менеджменту підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Раціоналізація моделі обліково-інформаційного
забезпечення стратегічного менеджменту вітчизняних сільськогосподарських підприємств повинна
ґрунтуватись на чіткій структуризації потоків інформації для забезпечення оперативного і надійного
отримання необхідних даних при виникненні такої потреби. Прийняття стратегічних рішень повинно
базуватися на поточній (достовірній, точній) та прогнозній (розрахунковій, орієнтовній) інформації.
Вважаємо, що раціональна система обліково-інформаційного забезпечення стратегічного
менеджменту сільськогосподарських підприємств повинна враховувати внутрішні й зовнішні
інформаційні сфери, відображаючи комплексну консолідовану інформацію про діяльність
підприємства і його перспективи. Сучасні вимоги до процесу прийняття стратегічних рішень в
аграрному секторі економіки України вимагає застосування модернізованої системи обліково-
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інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту, яка повинна гарантувати достовірність,
підвищити оперативність, посилити об’єктивність, збільшити швидкість, посилити захист, акцентувати
доцільність та в кінцевому підсумку забезпечити ефективність прийняття рішень стратегічного
характеру. Динамічні процеси розвитку світової економіки, ускладнення агротехнологій, загострення
конкурентної боротьби у сільському господарстві як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках
вимагають перегляду сутності облікової інформації в системі інформаційного забезпечення
сільськогосподарських підприємств України. Розширення переліку користувачів облікової інформації,
посилення їх зацікавленості в отриманні необхідних даних про діяльність підприємства, формування
нових вимог і нових підходів до визначення критеріїв корисності облікової інформації, доцільність
підвищення аналітичності облікових даних адекватно потребам менеджменту значно посилюють
статус бухгалтерського обліку як основного джерела інформації, що використовується для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень. За таких умов облік дійсно позиціонується як мова бізнесу,
фундамент ділового партнерства.
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Аннотация
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обеспечения стратегического менеджмента отечественных сельскохозяйственных предприятий.
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The author investigated the modern conditions and main problems of accounting & information
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ДИНАМІЧНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ
ТА ЇХ ДВОЇСТИЙ АНАЛІЗ
Постановка проблеми. Теорія виробничих функцій на сьогодні досить глибоко розвинута [3;
5]. Економіко-математичні моделі, що використовуються для побудови виробничих функцій, як
правило, ґрунтуються на принципі «чорної» (а можливо і «сірої») скриньки, у якої на вході знаходиться

x = ( x1 , x2 ,..., xm )

T

вектор ресурсів

y = F ( x)

, а на виході – випуск продукції

y . Відповідна скалярна функція

, що називається виробничою функцією, моделює ефективне виробництво, в якому

y

заданій комбінації виробничих ресурсів x ставиться у відповідність найбільший випуск продукції
[1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній та економіко-математичній літературі
найбільш відомі макроекономічні виробничі функції, що використовують лише два ресурси: капітал

F ( K , L)

та працю L [2]. В цьому випадку вважається, що ця функція
задовольняє наступні умови [2]:
1) вона не залежить явно від часу

F ( K , L)

K

двох невід’ємних аргументів

t;

2)
двічі неперервно диференційована, причому для всіх невід’ємних значень
аргументів виконуються співвідношення:
3)

∂F
∂2F
∂F
∂2F
> 0,
< 0,
> 0,
< 0,
∂K
∂K 2
∂L
∂L2
∂F ( K , L )
∂F ( K , L )
∂F ( K , L )
∂F ( K , L )
lim
= ∞, lim
= 0, lim
= ∞, lim
= 0;
K →0
K →∞
L →0
L →∞
∂K
∂K
∂L
∂L
4) для будь-якого

λ >0

(1)

(2)

справедливе співвідношення:

F (λK ,λL) = λF ( K , L) = λ y

(3)

F ( K , L)

З точки зору математики (3) означає, що функція
є лінійно однорідною. Економічне
тлумачення співвідношення (3) полягає в тому, що виробнича функція характеризується сталим
питомим доходом від розширення масштабів виробництва.
Перехід до динамічної макроекономічної функції, крім випадку чисто формального придання

F ( K , L)

залежності від часу t сталим коефіцієнтам функції
, здійснюється, як правило, двома
шляхами [7; 8]:
1) врахуванням нейтрального науково-технічного прогресу:

y = N (t ) F ( K , L )
де

N (t )

,

N (t ) = e

(4)

πt

- мультиплікатор прогресу (наприклад

, де

π > 0 - темп НТП);

2) врахуванням ендогенного науково-технічного прогресу:

y = A(Q ) F ( K , L )
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де

Q

- загальний об’єм інвестицій в НТП;

A(Q )

- мультиплікатор прогресу, величина якого відображає ефективність витрат «на науку».

Причому [6]:

A ( 0 ) = 1,

A′ ( Q ) > 0,

A′′ ( Q ) < 0,

lim A ( Q ) = ∞, lim A′ ( Q ) = ∞, lim A′ ( Q ) = 0.

Q →∞

Q →0

Q →∞

Проте, на наш погляд, невирішеною залишається проблема розроблення універсального
підходу до побудови та аналізу динамічних макроекономічних функцій.
Постановка завдання. Враховуючи актуальність задачі побудови та дослідження динамічних
макроекономічних виробничих функцій, вважаємо за доцільне розробити загальний підхід до побудови
та дослідження таких функцій. Цей підхід повинен, виходячи із загальних економічних позицій, дати
кількісні значення характеристик виробничих процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо вважати, що зношення виробничого

I (t )

капіталу пропорційне його величині, то для валових інвестицій

де

µ

I ( t ) = K& ( t ) + µ K ( t )

справедливе співвідношення:

,

(6)

- норма амортизації;

dK ( t )
K& ( t ) =
dt

- чисті інвестиції у виробничий капітал.

dL ( t )
L& ( t ) =
dt

Під таким же кутом можна розглядати інший ресурс – працю, і також оцінювати
як чисті інвестиції в освіту, в підвищення кваліфікації та в науку, іншими словами, як чисті інвестиції в
інтелектуальний капітал.
Вищесказане дозволяє запропонувати новий вид виробничої функції – так звану динамічну
макроекономічну виробничу функцію у такому вигляді:

y = F ( x, x& ) = F1 ( x ) + F2 ( x& ) ,
де в нашому випадку

F ( x& )

виробничих ресурсів та 2
факторів (чистих інвестицій).

F1 ( x )

x ≥ 0, x& ≥ 0

,

x = ( K , L)

(7)

T

- скалярна функція векторного аргументу

x& = ( K& , L& )

-

T

- скалярна функція векторного аргументу

- ендогенних

Будемо вважати, що для введеної адитивної виробничої функції (7) виконуються всі умови, що
визначають клас неокласичних виробничих функцій, і, зокрема, умова лінійної однорідності функції
відносно своїх невід’ємних аргументів:

F ( λ x, λ x& ) = λ F1 ( x ) + λ F2 ( x& ) = λ F ( x, x& ) , λ > 0
Як відомо [6], для лінійно однорідної функції

F ( x, x& )

(8)

виконується теорема Ейлера, згідно з

якою:

F ( x, x& ) = F1 ( x ) + F2 ( x& ) =

dF1 ( x )
dF ( x& )
∂F
∂F
x+ 2
x& =
x+
x&
dx
dx&
∂x
∂x& ,
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∂F  ∂F ∂F   ∂F1 ∂F1  ∂F  ∂F ∂F   ∂F2 ∂F2 
=
,
,
=
,
,
=
,
=

∂x  ∂K ∂L   ∂K ∂L  ∂x&  ∂K& ∂L&   ∂K& ∂L& 

де
частинних похідних.

-

вектори-рядки

Проведемо двоїстий аналіз запропонованої виробничої функції (7). Для цього введемо скалярну
величину

p > 0 - вартість (ціну) продукції y . Після множення рівності (7) зліва на p

одержуємо:

py = pF ( x, x& ) = pF1 ( x ) + pF2 ( x& )
або з врахуванням тотожності (9) – у такому вигляді:

py = p

∂F
∂F
dF
dF
x+ p
x& = p 1 x + p 2 x&
∂x
∂x&
dx
x& .

(10)

Введемо до розгляду вектор-рядок коефіцієнтів доданої вартості створеної ресурсами

x = ( K , L)

T

, а саме

Добуток

r = ( rK , rL )

rx = rK K + rL L

py

.

x = ( K , L)

T

дає загальну додану вартість, створену ресурсами

, а

- це загальна додана вартість виробленої продукції. З умови загального грошового
добуток
балансу маємо:

py = rx

(11)

∂F
dF
∂F
∂F
∂F &
∂F &
x& = p 2 = p 2 K& + p 2 L& = p
K+p
L
∂x&
dx&
∂K&
∂L&
∂K&
∂L&
Величина
- це вартість
&
&
продукції, отриманої за рахунок «розширення» ресурсів K та L (чистих інвестицій у виробничий та
p

інтелектуальний капітали відповідно). Природно вважати, що в умовах замкненої економіки цей
приріст вартості продукції «гаситься» ефектом загального зниження ціни продукції

p

p& < 0 . Тоді умова:

∂F
∂F
x& + p&
x=0
∂x&
∂x&

(12)

означає, що загальний приріст грошей в замкненій системі рівний нулю.
З врахуванням запропонованих гіпотез (11) та (12) рівність (10) запишеться так:

rx = p
або

∂F
∂F
x − p&
x
∂x
∂x&

∂F
∂F 

+ p&
r − p
x =0
∂x
∂x& 

.
Тотожність (13) виконується при всіх обсягах виробничих ресурсів
тому випадку, коли виконується векторна рівність:

p

∂F
∂F
− p&
=r
∂x
∂x&

або в скалярному вигляді:
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∂F
∂F
− p&
= rK ,
∂K
∂K&
∂F
∂F
− p&
= rL .
p
∂L
∂L&
p

(15)

Систему співвідношень (15) можна записати також у вигляді:

∂F1
∂F
− p& 2 = rK ,
∂K
∂K&
∂F
∂F
p 1 − p& 2 = rL .
∂L
∂L&
p

(16)

Одержані двоїсті співвідношення (15) чи (16) мають конкретний економічний зміст і дають
можливість кількісно пов’язати коефіцієнти доданої вартості виробничих ресурсів (капіталу

K

та

L ) не лише з ціною продукції p > 0 , але й з її приростом p& < 0 . В кінцевому результаті стає
&
очевидним, що завдяки інвестуванню у виробничий капітал ( K > 0 ) та інтелектуальний капітал
&
y > 0 ), але й зменшується рівноважний рівень ціни
( L > 0 ) не лише збільшується випуск продукції (
p > 0, p& < 0 ). В цьому якраз і проявляється економічний ефект від інвестицій.
продукції (

праці

Зазначимо,

що

наведені

вище

результати

з

побудови

та

дослідження

динамічної

y

макроекономічної виробничої функції легко узагальнюються на випадок багатопродуктового (
вектор) та багаторесурсного ( x - вектор) виробництва [4].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в роботі запропоновано новий вид
динамічної макроекономічної виробничої функції, що враховує не лише наявні обсяги виробничих
ресурсів (капіталу та праці), але й інвестиції в «розширення» цих ресурсів (капіталовкладення у
фізичний та інтелектуальний капітали). Подібні виробничі функції можуть використовуватись при
стратегічному плануванні розвитку економічних систем.
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Анотація
Запропоновано новий вид макроекономічних виробничих функцій, що, на відміну ві відомих,
враховують ендогенний науково-технічний прогрес через інвестування виробничого та
інтелектуального капіталів. Проведено двоїстий аналіз запропонованих динамічних виробничих
функцій, що дозволив визначити внесок кожного з факторів в загальну вартість продукції.
Ключові слова: виробнича функція, ендогенний науково-технічний прогрес, інвестування
капіталу, двоїстий аналіз виробничих функцій.
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Аннотация
В работе предложен новый вид макроэкономических производственных функций, который
учитывает
эндогенный
научно-технический
прогресс
посредством
инвестирования
производственного и интеллектуального капиталов. Произведен двойственный анализ
предложенных динамических производственных функций, с помощью которого удалось
определить взнос каждого из факторов в общую стоимость продукции.
Ключевые слова: производственная функция, эндогенный научно-технический прогресс,
инвестирование капитала, двойственный анализ производственных функций.
Annotation
The new type of macroeconomic production functions considering endogenous scientific and
technological advance by means of investments in productive and intellectual capital is proposed in the
article. With the help of proposed production functions dual analysis the contribution in total value of each
factor is determine.
Key words: production function, endogenous scientific and technological advance, investments
capital, dual analysis of production functions.
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МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ
ОСОБАМИ
Постановка проблеми. У господарсько-фінансовій діяльності підприємства неминучі операції,
пов’язані з купівлею товарно-матеріальних цінностей, оплатою послуг за готівковий розрахунок,
поїздкою у відрядження працівників та ін., які потребують для їх здійснення за рахунок витрачання
готівкових грошових коштів підзвітними особами. Розрахунки з підзвітними особами охоплюють
широке коло операцій з готівковими коштами, розрахунками, придбанням матеріальних цінностей,
оподаткуванням тощо. Тому цей аспект облікової роботи являється надзвичайно актуальним [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація та методика аудиту розрахунків з
підзвітними особами розглянута у наукових працях багатьох вчених, серед яких такі, як Давидов Г. М.,
Іванова Н. А., Карпенко М. Ю., Кулаковська Л. П., Піча Ю. В., Савченко В. Я., Сахарцева І. І.,
Сопко В. В., Усач Б. Ф. та інші. Автори розглядають дане питання зі своєї точки зору та акцентують
увагу на різних аспектах проведення аудиту підзвітних осіб.
Впродовж 2011 року, вимоги до оформлення та ведення аналітичного обліку підзвітних сум
змінювались, тому питання процедур аудиту саме цього напрямку вимагають додаткових досліджень
та удосконалень існуючих методик і програм.
Постановка завдання Мета даного дослідження - провести теоретичне дослідження мети,
завдань та методики аудиту розрахунків підзвітних осіб, розглянути методики аналізу розрахунків з
підзвітними особами та розробити універсальну програму аудиту і аналізу розрахунків з підзвітними
особами для вимог чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Огляд мети аудиту розрахунків з підзвітними особами вітчизняних вчених, наведено у табл. 1.
Метою аудиту розрахунків з підзвітними особами є: формування незалежної думки аудитора, на
основі планування та аудиторських процедур, щодо достовірності, законності та правильності
відображення в обліку та звітності готівкових коштів під звіт та їх використання.
Літературний огляд завдань аудиту розрахунків з підзвітними особами, визначених вітчизняними
науковцями, представлений в таблиці 2.
Отже, основними завданнями аудиту є: перевірка дотримання правил здачі первинних
документів; контроль за своєчасністю здачі авансових звітів; перевірка правильності використання
підзвітних сум і оформлення касових ордерів, а також своєчасності повернення невитрачених сум.
У процесі діяльності підприємств виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам під звіт
на господарські витрати та службові відрядження. У такому випадку виникають розрахункові відносини
з підзвітними особами. Підзвітні особи – це працівники підприємства, які отримали грошові суми
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підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом керівника [11]. Аванс - це розрахункова сума коштів на
передбачені витрати. Аванс може бути виданий готівкою з каси установи, чеком з рахунків у
банківських установах, а також грошовим переказом через органи зв’язку, якщо відрядженій особі
продовжується термін відрядження.
Таблиця 1
Мета аудиту розрахунків з підзвітними особами на думку вітчизняних вчених
№
1

Автор

Мета аудиту розрахунків з підзвітними особами

Кулаковська Л.П.,
Піча Ю.В. [3]

2

Давидов Г.М. [1]

3
Савченко В.Я.,
Зотов В.О.,
Кириленко С.А.,
Петрик О.А.,
Чумакова І.Ю. [8]

Здійснення контролю за дотриманням підприємствами встановленого порядку видачі
готівкових коштів під звіт та їх використання відповідно до вимог положення та
інструкцій про службові відрядження.
Перевірка:
- реальності операцій за розрахунками з підзвітними особами що відображаються в
обліку;
- повноти відображення в обліку операцій за розрахунками з підзвітними особами;
- відповідності бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами діючим
вимогам;
- дотримання вимог діючого законодавства з питань обігу готівки щодо підзвітних осіб;
- відповідності залишків відображених в бухгалтерському обліку балансі підприємства
реальному стану розрахунків з підзвітними особами.
Перевірка :
1. Правильності та своєчасності складання авансових звітів;
2. Своєчасності повернення в касу залишків підзвітних сум, а також своєчасності
утримання несвоєчасно зданих сум в іноземній валюті;
3. Законності, доцільності та обґрунтування витрат на відрядження;
4. Правильності відображення розрахунків з підзвітними особами в бухгалтерському
обліку.

Таблиця 2
Завдання аудиту розрахунків з підзвітними особами, визначені вітчизняними вченими

№

1

2
3
4
5

Завдання аудиту

Проведення раптової ревізії каси з повним
поаркушним перерахунком усіх грошей та
інших цінностей що знаходяться у касі
підприємства
Перевірка правильності заповнення касових
документів та організації порядку ведення
касових операцій.
Перевірка повноти оприбуткування готівки в
касі підприємства
Встановлення достовірності обліку касових
операцій
Перевірка заповнення всіх реквізитів у
касових ордерах і звітах

Давидов
Г.М. [1]

Кулаковська
Л.П.,
Піча
Ю.В. [3]

Савченко В.Я.,
Зотов В.О.,
Кириленко С.А.,
Петрик О.А.,
Чумакова
І.Ю.[8]

Усач
Б.Ф.,
Душко
З.О.,
Колос
М.М. [11]

Сопко В.В.
[9]

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

Видача авансу на господарські потреби розраховується на основі даних інформації щодо
вартості відповідних матеріальних цінностей. Порядок витрачання коштів на господарські потреби
регулюється кошторисними призначеннями бюджетної установи, а також Положенням про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні від 19.02.2001 № 72. [5]
Строк відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30
календарних днів, за кордон – 60 календарних днів, крім випадків, зазначених в таблиці 3. За
державними службовцями, а також іншими особами, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів влади також здійснюється контроль (таблиця 3).
Несвоєчасна сплата або порушення правил касової дисципліни веде за собою накладання
штрафних санкцій.
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Таблиця 3
Граничні терміни для відрядження співробітників із органів державної влади,
підприємств, установ та організацій, які повністю або частково фінансуються за рахунок
бюджету
№

Категорії робітників

Мета відрядження
Виконання в межах України монтажних,
ремонтних та будівельних робіт

1.

Робітники

2.

Військовослужбовці

3.

Наукові та науковопедагогічні робітники
Аспіранти та
докторанти
Студенти

4.

Працівники
Державної
фінансової інспекції

Термін
відрядження
робітників,
які
направлені
закордон
за
зовнішньоекономічними контрактами для
виконання монтажних, ремонтних, будівних,
проектних забезпечувати функціонування
національних експозицій на міжнародних
виставках, проведення гастролей та інших
культурно-художніх заходів
Строк відрядження, військовослужбовців,
направлених на навчання в системі
перепідготовки, удосконалення, підвищення
кваліфікації кадрів, на навчальні та
підсумково-випускні збори слухачів заочних
факультетів вищих військових навчальних
закладів
Стажування в ведучих вищих навчальних
закладах та наукових закладах в Україні та
закордоном

Для проведення контрольних заходів

Граничний термін
відрядження
Не більше терміну
будування об’єкту

Нормативний
документ
п. 6 постанови
КМУ № 98 від
02.02.2011
року, абз. 2 [6]

1 рік

п. 6 постанови
КМУ № 98 від
02.02.2011
року, абз. 3[6]

Не повинен
перевищувати 90
днів, а за умови
відшкодування
витрат стороною,
що приймає, - 18
місяців.

п. 6 постанови
КМУ № 98 від
02.02.2011
року, абз. 5[6]

6 місяців
1 рік
2 роки
Не повинен
перевищувати
період проведення
таких заходів

п. 6 постанови
КМУ № 98 від
02.02.2011
року, абз.8[6]
п. 6 постанови
КМУ № 98 від
02.02.2011
року, абз.7[6]

Порушення можуть бути такого характеру :
− помилки при оформленні первинних документів;
− помилки при відображенні кореспонденції рахунків;
− несвоєчасне подання звітів;
− використання коштів не по цільовому призначенню;
− порушення при відображенні бухгалтерських операцій і т.д.
Розглянемо розмір штрафних санкцій наведеній в таблиці 4.
Таким чином, особлива значимість знань в області своїх прав платників податків не звільняє
особу від відповідальності. Наведені штрафні санкції в таблиці 4 мають право нараховувати податкові
органи, маючи відповідні на те докази.
В Законі України «Про аудиторську діяльність», аудит визначається як перевірка даних
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність
вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх
положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів [7].
Аудит розрахунків з підзвітними особами означає перевірку дотримання в бухгалтерському
обліку методологічних засад формування інформації про підзвітні витрати, а також розкриття
інформації про них у фінансовій звітності.
При перевірці правильності організації видачі готівки підзвіт на відрядження встановлюється
наявність розпорядчого документа (наказу, розпорядження) на службові відрядження, своєчасність
звітування за витрачені під час відрядження кошти, правильність відшкодування витрат працівникам тощо.
Авансовий звіт аудитор перевіряє як з точки зору правильності його оформлення і
арифметичних підрахунків, так і по суті, тобто правильність і законність витрати кожної суми,
зазначеної у звіті згідно вимог нормативних документів [2; 4; 5; 6; 10].
При перевірці аудитор приділяє значну увагу рівню внутрішнього контролю на підприємстві, який
може висвітлювати : несумісні обов’язки розподілені; операції за розрахунками з підзвітними особами
контролюються належним чином; всі операції з підзвітними особами реєструються та відображаються
в обліку.
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Таблиця 4
Розмір штрафних санкцій при порушеннях касової дисципліни в розрахунках з
підзвітними особами
№
п/
п

Вид порушення

1.

Перевищено ліміт залишку готівки в касі

2.

Оприбуткування (неповне,несвоєчасне оприбуткування) готівки
в касі

3.

4.

5.

6.

7.

Штрафні санкції

Перевищення встановлених строків використання виданої
підзвіт готівки, а також видача коштів підзвіт без повного звіту за
раніше видані кошти
Перевірка готівкових розрахунків без видачі одержувачем коштів
платіжного документу (товарного чи касового чеку, квитанції
КПО і т.д.), підтверджуючого сплату покупця готівкових коштів
Повернення грошових сум надмірно використаних грошових
коштів, після 3-го банківського дня, але не пізніше звітного
місяця, на який доводиться останній день такого граничного
терміну
Використання отриманих в установах банку коштів не по
цільовому призначенню
Витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із
кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за
винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних
виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні
дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі
хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи),
за
наявності
податкової
заборгованості

Штраф у двократному розмірі суми,
виявленої понад ліміт за кожен день
(указ Президента №436)[10]
Штраф в п’ятикратному розмірі
неоприбуткованої суми (указ
Президента №436)[10]
Штраф 25% виданих підзвіт сум (указ
Президента №436)[10]
Штраф у розмірі сплачених коштів (указ
Президента №436)[10]
Підзвітна особа повинна сплатити
штраф 15% від таких надмірно
використаних коштів, неповернених у
встановлений термін (ст.164.2.11
ПКУ)[4]
Штраф у розмірі використаної готівки
(указ Президента №436)[10]

Штраф у розмірі здійснених виплат (указ
Президента №436)[10]

Процес планування як початковий етап проведення аудиту включає розробку загального плану
з визначенням обсягу, графіків і строків проведення перевірки, аудиторської програми, яка
конкретизує обсяг, види та послідовність аудиторських процедур, необхідних для формування
об’єктивної і обґрунтованої думки про досліджені факти господарських операцій, достовірність
показників бухгалтерської звітності клієнта.
Для того, щоб вивчити систему внутрішнього контролю підприємства та оцінити її ефективність,
аудитор складає тести внутрішнього контролю.
Проаналізувавши інформацію вітчизняних вчених, авторами було запропоновано тест
внутрішнього контролю операцій з розрахунків з підзвітними особами, представлений в табл. 5.
Одержавши в процесі попереднього планування дані про підприємство, аудитор приступає до
розробки загального плану аудиту.
Таблиця 5
Тест внутрішнього контролю операцій з розрахунків з підзвітними особами
Варіант відповіді
Інформація
Так
Ні
відсутня

№

Зміст питання

1.
2.
3.
4.

Наявність пропусків у нумерації авансових звітів
Наявність журналу реєстрації посвідчень про відрядження
Наявність суцільної реєстрації посвідчень про відрядження
Наявність пропусків у нумерації посвідчень про відрядження
Цільове використання коштів, отриманих у банку на
відрядження та господарчі витрати, контролюються головним
бухгалтером
Повнота здачі повернутих підзвітних сум у касу
контролюється головним бухгалтером
Обов’язки з обліку розрахунків підзвітними особами та видача
готівкових підзвітних сум розподілені

5.
6.
7.
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На основі аналізу програм аудиту, запропонованими вченими, авторами розроблена власна
програма аудиту розрахунків з підзвітними особами (табл. 6).
Таблиця 6
Програма аудиту розрахунків з підзвітними особами
№

Мета та завдання аудиту

Методи аудиту

Аудиторські
докази

1.

Перевірка
наявності
авансових звітів та всіх
первинних
документів,
відображених в авансових
звітах;
правильності
заповнення авансових звітів
Перевірка законності видачі
підзвітних сум підзвітним
особам та відношення їх до
господарської діяльності.

Документальна
перевірка,
порівняння,
арифметична
перевірка

Авансові
звіти,
квитанції,
рахунки,
квитки, чеки

Документальна
перевірка,
порівняння,
аналітичні
процедури

Авансові звіти,
квитанції,
рахунки, квитки,
чеки, журнали,
відомості,
головна книга

Накази про
відрядження,
посвідчення
про
відрядження
Авансові
звіти, головна
книга, баланс,
звіт про
фінансові
результати
Видаткові
касові ордери,
касова книга,
накази про
відрядження

2.

3.

Перевірка наявності наказів,
посвідчень на відрядження

Документальна
перевірка,
порівняння

4.

Перевірка
правильності
заповнення фінансових звітів

Документальна
перевірка,
порівняння

5.

Перевірка
правильності
видачі
з
каси
коштів
підзвітним особам

Документальна
перевірка,
аналітичні
процедури

6.

Перевірка
повернення
невикористаних коштів

Документальна
перевірка,
аналітичні
процедури

Прибуткові
касові ордери,
касова книга,
накази про
відрядження

7.

Перевірка
нарахування
податків
за
аванси, що не
витратами

Документальна
перевірка,
аналітичні
процедури

Авансові
звіти,
банківські
виписки

правильності
і
сплати
неповернені
підтверджені

Індекс
робочих
документів

Термін
виконання

Виконавці

Важливим етапом планування аудиту є розробка робочих документів аудитора, за допомогою
яких аудитор фіксує процес планування аудиту, підготовку до перевірки, застосовані ним прийоми і
способи контролю, тести, отриману інформацію і відповідні висновки [1]. До робочих документів
заноситься інформація, необхідна для ефективної організації, проведення та узагальнення
результатів аудиту. Без оформлення робочих документів проведення аудиту практично неможливе.
Нижче наведені робочі документи аудитора, які, на думку авторів, стануть обґрунтованими
доказами якісного аудиту розрахунків з підзвітними особами (табл. 7 - табл. 9).
Таблиця 7
Перевірка відповідності залишу синтетичних і аналітичних регістрів обліку
№

1
2
3

Показники

31.
01

28.
02

31.
03

30.
04

Залишки по авансових
звітах у розрізі підзвітних
осіб
Залишок
у
журналіордері (відомості)
Залишок у головній книзі
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31.
05

Дата
30.
30.
06
07

31.
08

30.
09

31.
10

30.
11

31.
12
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Таблиця 8
Перелік виявлених помилок і порушень при аудиті розрахунків з підзвітними особами
№

Первинний документ обліковий регістр
Найменування

№

Характер порушення

Дата

Сума

1
2

Таблиця 9
Перевірка кореспонденції рахунків
№
п/п

За даними
підприємства

Зміст операції
Дт

Кт

За даними аудитора
Відхилення

Сума

Дт

Кт

Примітки

Сума

1

Складовою частиною аудиту, згідно міжнародних стандартів аудиту (МСА 700), є аналіз. Тому, в
завершальному етапі підготовки аудиторського висновку пропонуємо аналіз розрахунків з підзвітними
особами, згідно методики, розробленої авторами.
Розглянемо 1-й варіант аналізу в аудиті субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» у
розрізі таким чином (рис. 1):
Аналіз рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (в динаміці та структурі)
Відрядження
(Аванси та звіти)

Розрахунки (з учасниками, працівниками,
кредиторами, по податкам)

Закупівля
(ТМЦ, ОЗ, інші активи)

Рис. 1. Аналіз рахунку 372, 1-й варіант
Варіант 2: рахунок 372 можна розглянути більш детально за видами витрат (рис. 2):
372 «Розрахунки з підзвітними особами» в динаміці та структурі
Інвестиційні витрати

Операційні
витрати
На господарські
витрати

Адміністративні
витрати
Відрядження

Витрати на
збут
Закупівля

Реклама

Розрахунки
Закупівля

Відрядження
Розрахунки

Рис. 2. Аналіз рахнку 372, 2-й варіант
Аудитор може вирахувати (відсоток) частку штрафів по порушенням ведення авансових звітів
касової дисципліни, які припадають на загальну їх кількість, за формулою :
R/V×100% ,
де R – штрафні санкції по порушенням ведення авансових звітів;
V – загальна кількість штрафних санкцій.
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Висновки з проведеного дослідження. Запропоновані програма аудиту та аналіз авансових
звітів дадуть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами, дослідити
правильність, своєчасність, законність відображення в обліку операцій розрахунків з підзвітними
особами, вчасно виявити порушення та провести якісний аудит згідно затверджених в стандартах
аудиту вимог якості.
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Анотація
У статті проведено теоретичне дослідження з питань аудиту розрахунків з підзвітними
особами. Розглянуто мету та основні етапи проведення аудиту розрахунків з підзвітними
особами. Запропоновано: тест внутрішнього контролю, програму аудиту, а також методи аналізу
авансових звітів.
Ключові слова: розрахунки з підзвітними особами, аудит, програма, тест внутрішнього
контролю, аналіз авансових звітів.
Аннотация
В статье проведено теоретическое исследование по вопросам аудита расчетов
подотчетных лиц. Рассмотрены цель и основные этапы проведение аудита расчетов с
подотчетными лицами. Предложены: тест внутреннего контроля, программа аудита, а так же
методы анализа авансовых отчетов.
Ключевые слова: расчеты с подотчетными лицами, аудит, программа, тест внутреннего
контроля, анализ авансовых отчетов.
Annotation
In the article there was conducted theoretical research through audit questions of accountable
persons reports. A purpose and basic stages of accountable persons audit were considered. There were
proposed: test of internal control, the program of audit and analysis methods of accountable persons.
Key words: calculations with accountable persons, audit, program, test of internal control, analysis of
advance reports.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ПІДПРИЄМСТВОМЕКСПЕДИТОРОМ – ПЛАТНИКОМ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Постановка проблеми. Порядок обліку та документування перевезень автомобільним
транспортом проводиться за Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, використання єдиної
первинної транспортної документації для перевезень вантажів автомобільним транспортом і обліку
транспортної роботи, затвердженою наказом Міністерства статистики України і Міністерства
транспорту України від 07.08.96 № 228/253 [8]. Виконання Інструкції є обов’язковим для всіх
юридичних і фізичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом на
комерційній основі або для власних потреб і для яких виконується перевезення вантажів на
комерційній основі.
Автомобільні перевезення для потреб ведення бухгалтерського обліку класифікуються у межах
міста, приміські, міжміські, міжнародні.
Для ведення бухгалтерського обліку слід розрізняти такі поняття:
Перевізник – юридична або фізична особа, яка виконує перевезення вантажів автомобільним
транспортом на комерційній основі.
Замовник автотранспорту – юридична або фізична особа, для якої на її замовлення виконуються
транспорті послуги.
Вантажовідправник – юридична або фізична особа, яка надає перевізнику вантаж для
перевезення автомобільним транспортом.
Вантажоодержувач – юридична або фізична особа, яка здійснює приймання вантажу,
доставленого автомобільним транспортом.
Також важливо знати про такі поняття як «перевезення» та «транспортування».
Перевезення – переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні
й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу
виконуються трубопровідним транспортом. За територіальною ознакою розрізняють міжнародні і
внутрішні (каботажні) перевезення. Детальніше поняття перевезення розкриває термін
транспортування.
Транспортування – процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця
в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або
перевезення. Розглядають транспортування технологічне (внутрішнє) та зовнішнє. Також, для опису
процесу переміщення використовується термін перевезення.
Крім доставки вантажу експедитори займаються організацією навантаження товару,
забезпеченням його схоронності, а також страхуванням вантажу.
Система оподаткування, зміна курсів валют, наявність монетарних та немонетарних статей,
правила «першої події», а також специфічні операції експедиторів обумовлюють складність
відображення в обліку посередницьких операцій з перевезення вантажів та їх оподаткування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел щодо проблематики
відображення в обліку та оподаткування посередницьких операцій з міжнародного та внутрішнього
перевезення вантажів підприємствами-експедиторами дозволяє визначити коло питань, які
досліджувались фахівцями цієї галузі. Одні з них досліджували облік ПДВ в експедитора при
міжнародних і транзитних перевезеннях вантажів [1, 2], інші – cуми за претензіями в експедитора [3] та
визначали доходи підприємств-експедиторів – платників єдиного податку [4]. Разом з тим, аналіз
провідних видань у сфері обліку, аудиту та оподаткування за період з 1 січня 2011 р. (тобто з дати
набрання чинності Податкового Кодексу України) по теперішній час дає можливість із впевненістю
стверджувати, що абсолютно не висвітлюються питання відображення в обліку підприємствекспедиторів – платників єдиного податку таких специфічних операцій як відображення доходу при
різних варіантах «першої події», облік сум винагород та транзитних коштів, відображення курсових
різниць формування бази нарахування єдиного податку та ПДВ тощо.
Постановка завдання. Метою статті є відображення в обліку та оподаткуванні єдиним
податком та податком на додану вартість операцій з перевезення вантажів підприємствамиекспедиторами – платниками єдиного податку.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості обліку та оподаткування внутрішніх
та міжнародних вантажних перевезень підприємств-експедиторів – платників єдиного податку
формуються на підставі таких первинних документів:
 акт наданих послуг, що надається експедитором замовнику цих послуг;
 акт наданих послуг, що надається посередником експедитору;
 виписка з поточного рахунку в національній валюті;
 виписка з поточного рахунку в іноземній валюті;
 рахунки на оплату послуг з перевезення вантажів;
 міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR).
Експедитори – юридичні особи можуть бути на різних системах оподаткування, а саме [6]:
 перебувати на загальній системі оподаткування (розмір податку на прибуток складає 21% від
прибутку) і бути платником ПДВ (розмір ПДВ складає 20%);
 перебувати на загальній системі оподаткування (розмір податку на прибуток складає 21% від
прибутку) і не бути платником ПДВ;
 перебувати на спрощені системі оподаткування і сплачувати єдиний податок у розмірі 3%
(четверта група платників єдиного податку) чи 7% (шоста група платників єдиного податку) і бути
платником ПДВ (розмір ПДВ складає 20%);
 перебувати на спрощені системі оподаткування і сплачувати єдиний податок у розмірі 5%
(четверта група платників єдиного податку) чи 10% (шоста група платників єдиного податку) і не бути
платником ПДВ.
Обрана система оподаткування експедитора обумовлює специфіку обліку. Розглянемо
особливості обліку та оподаткування операцій з перевезення вантажів підприємством-експедитором –
платником єдиного податку на такому прикладі:
Дирекція підприємства-експедитоа – платника єдиного податку за ставкою 3% і платника
ПДВ ПП «Експедитор-сервіс» уклало угоду з російською фірмою АО «Запад» про перевезення
вантажу. Вартість перевезення складає 75000,00 рос. рублів, у тому числі 4572,27 рос. рублів
винагороди. 28.02.2012 р. АО «Запад» перерахувало аванс в сумі 37500 рос. рублів. Курс НБУ на
дату авансу становив 2,7421 грн. за 10 рос. рублів. На наступний день ПП «Експедитор-сервіс»
продав валюту: курс НБУ становив 2,7588 грн. за 10 рос. рублів, а комерційний курс – 2,74474 грн.
за 10 рос. рублів. Для реалізації перевезення ПП «Експедитор-сервіс» скористувалось послугами
перевізника ПП «Вантаж». 9.03.2012 був підписаний акт з ПП «Вантаж» на суму 19100 грн. Цього ж
числа був підписаний акт із АО «Запад» про виконання послуг з перевезення вантажу. Курс НБУ
9.03.2012 р. склав 2,7120 грн. за 10 рос. рублів. 13.03.2012 р. АО «Запад» повністю розрахувалось з
ПП «Експедитор-сервіс». Курс НБУ 13.03.2012 р. склав 2,6919 за 10 рос. рублів. ПП «Експедиторсервіс» продало валюту 14.03.2012 р. за курсом НБУ 2,6910 за 10 рос. рублів. та комерційним
курсом 2,6500 за 10 рос. рублів. 15.03.2012 р. ПП «Експедитор-сервіс»повністю розрахувалось із ПП
«Вантаж». Розглянемо бухгалтерські операції у табл. 1.
Таблиця 1
Особливості обліку та оподаткування операцій з перевезення вантажів підприємствомекспедитором – платником єдиного податку
№

Дата

1

2

1

28.02.2012

2

29.02.2012

3

29.02.2012

4

29.02.2012

5

29.02.2012

6

29.02.2012

Зміст операції
3
Отримано аванс від
замовника послуг
Списано валюту з
валютного рахунку для
продажу
Відображено переоцінку
(курсову різницю) валюти
при продажу, що виникла
при різниці курсів НБУ
Зараховано кошти на
поточний гривневий
рахунок
Відображено курсову
різниці між комерційним
курсом та курсом НБУ
Взаємозалік рахунків

Первинний
документ
8
Виписка з
валютного
рахунку
Виписка з
валютного
рахунку

Дебет

Кредит

Сума

Розрахунок

4

5

6

7

312

6852

10282,88

37500 * 0,27421

334

312

10345,50

37500 * 0,27588

312

714

62,62

37500 * (0,275880,27421)

Облікові
регістри

311

3772

10292,78

37500 * 0,274474

Виписка з
гривневого
рахунку

942

3772

52,72

37500 * (0,275880,274474)

Облікові
регістри

3772

334

10345,50

-

Облікові
регістри
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Продовження табл. 1
1

2

7

09.03.2012

8

09.03.2012

9

09.03.2012

10

09.03.2012

11

09.03.2012

12

13.03.2012

13

13.03.2012

14

14.03.2012

15

14.03.2012

16

14.03.2012
14.03.2012

17
18

14.03.2012

3
Відображено дохід від
послуг з перевезення
(лише сума винагороди)
Відображено взаємозалік
розрахунків із
замовником щодо
винагороди
Відображено транзитні
кошти, що надійшли від
замовника в межах
попереднього авансу
Відображено транзитні
кошти, що надійшли від
замовника понад раніше
отриманий аванс
Відображено курсову
різницю між курсами
валют на дату отримання
авансу (28.02.2012) та
дату акту (09.03.2012)

4

5

6

7

8

362

703

1240

4572,27 * 0,27120

Акт наданих
послуг

6852

362

1240

-

Облікові
регістри

6852

3771

10282,88

37500 * 0,27421

Акт наданих
послуг

6852

3771

8930,0

32927,73 *
0,27120

Акт наданих
послуг

3771

714

112,88

32927,73 *
(0,27421 –
0,27120)

Облікові
регістри

312

6852

10094,63

37500 * 0,26919

Виписка з
валютного
рахунку

945

6852

75,37

37500 * (0,27120
– 0,26919)

Облікові
регістри

334

312

10091,25

37500 * 0,26910

Виписка з
валютного
рахунку

945

312

3,38

37500 * (0,269190,26910)

Облікові
регістри

311

3772

9937,50

37500 * 0,26500

Виписка з
гривневого
рахунку

942

3772

153,75

37500 * (0,26910
– 0,26500)

Облікові
регістри

Взаємозалік рахунків

3772

334

10091,25

-

3771

311

19100

-

92

641

40,59

(1240 + 112,88) *
3%

Отримано решту коштів
від замовника
Відображено курсову
різницю між курсами
валют на дату акту
(09.03.2012) та дату
отримання решти коштів
Списано валюту з
валютного рахунку для
продажу
Відображено переоцінку
(курсову різницю) валюти
при продажу, що виникла
при різниці курсів НБУ
Зараховано кошти на
поточний гривневий
рахунок
Відображено курсову
різниці між комерційним
курсом та курсом НБУ

19

15.03.2012

Сплачено перевізникупосереднику кошти

20

31.03.2012

Нараховано єдиний
податок

Облікові
регістри
Акт наданих
послуг
Розрахунок
єдиного
податку

Проаналізувавши детально дані табл. 1 можна зробити такі узагальнення:
1) для відображення операцій з перевезення вантажів підприємству-експедитору – платнику
єдиного податку доцільно відкривати такі аналітичні рахунки:
 3771 – розрахунки з перевізниками;
 3772 – розрахунки з обслуговуючим банком;
 362 – розрахунки з іноземними замовниками (для відображення суми винагороди);
 6852 – розрахунки з іноземними замовниками ((для відображення транзитних коштів).
Інші рахунки обліку, що використовувались є аналогічними до Інструкції про використання плану
рахунків [5; 7].
2) у підприємства виникають такі типи курсових різниць:
 між курсами НБУ на дату зарахування коштів на валютний рахунок та датою їх списання;
 між курсом НБУ та комерційним курсом при продажу валюти;
 між курсами НБУ на дату підписання акту наданих послуг та датою отримання коштів;
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3) курсова різниця між курсами НБУ на дату отримання авансу та датою підписання акту
наданих послуг не виникає, оскільки має місце немонетарна стаття (курси НБУ операції 1 та операції 9
табл. 1 рівні);
4) підприємство нараховує ПДВ за нульовою ставкою, оскільки йдеться про міжнародні
перевезення, ставка ПДВ яких 0%;
5) на рахунку 703 «Дохід від реалізації послуг» обліковується лише винагорода експедитора,
оскільки лише вона потрапляє до доходу платників єдиного податку. У тому разі, коли підприємство
перебувало б на загальній системі оподаткування воно б на рахунку 703 відображало всю суму
підписаного акту наданих послуг, а послуги перевізника відображались би у складі собівартості послуг
– рахунок 903 Плану рахунків;
6) єдиним податком оподатковується лише сума винагороди платника єдиного податку
(операція 7), а також різниця між транзитними коштами (операція 11), що залишились на рахунку
експедитора після оплати коштів перевізнику в зв’язку із зміною курсів валют.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, проблематика обліку операцій з перевезення
вантажів підприємствами-експедиторами – платниками єдиного податку сьогодні є актуальною і
потребує постійного моніторингу, враховуючи зміни в податковому та обліковому законодавстві. У
статті запропоновано підхід до відображення в обліку операцій з перевезення платниками єдиного
податку, обґрунтовано базу нарахування єдиного податку та ПДВ, запропоновано рахунки
аналітичного обліку щодо відображення розрахунків із замовниками послуг та перевізниками.
Використання запропонованих рахунків спростить облік та зробить його прозорим і зручним при
здійснені аналізу та прийнятті управлінських рішень.
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Анотація
В статті розглядаються питання обліку та оподаткування операцій з перевезення вантажів
підприємствами-експедиторами – платниками єдиного податку. Сформовано підхід до
відображення в обліку операцій з перевезення платниками єдиного податку. Обґрунтовано базу
нарахування єдиного податку та ПДВ. Визначено рахунки аналітичного обліку щодо відображення
розрахунків із замовниками послуг та перевізниками. Використання запропонованих рахунків
спростить облік та зробить його прозорим і зручним при здійснені аналізу та прийнятті
управлінських рішень.
Ключові слова: експедитор, перевезення, транспортування, єдиний податок, замовник,
перевізник, курсова різниця, курс НБУ, комерційний курс,
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы учета и налогообложения операций по перевозке
грузов предприятиями-экспедиторами – плательщиками единого налога. Сформирован подход по
отражению в бухгалтерском учете операций по перевозке плательщиками единого налога.
Обосновано базу начисления единого налога и НДС. Определены счета аналитического учета
относительно отражения расчетов с заказчиками услуг и перевозчиками. Использование
предложенных счетов упростит учет и сделает его прозрачным и удобным при осуществлении
анализа и принятии управленческих решений.

236

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Ключевые слова: экспедитор, перевозка, транспортировка, единый налог, заказчик,
перевозчик, курсовая разница, курс НБУ, коммерческий курс.
Annotation
In the article examined question of account and taxation of operations from transportation of loads
enterprises-dispatch – by the payers of the united tax. Were formed suggests an approach to the reflection in
the account of operations from transportation of the united tax payers. Substantiated the base of extra
charge of the united tax and VAT. Are defined accounts analytical accounting under the reflection
calculations with customers services and carriers. The use of the offered accounts will simplify an account
and will do it transparent and comfortable at carried out to the analysis and acceptance of administrative
decisions.
Key words: dispatch, transportation, transporting, united tax, customer, ferryman, exchange rate
difference, course NBU, commercial course.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
КОНТРОЛІНГУ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ НА
ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день досвід українських і зарубіжних підприємств
показує, що однією з важливих умов їх стійкого розвитку є вдосконалення системи управління на
основі впровадження новітніх розробок, наукових досліджень та практики менеджменту.
В сучасних умовах господарювання, що характеризуються нестабільністю та постійним
зростанням цін, появою нових технологій виробництва, використанням широкого інформаційного
простору, підвищується роль менеджменту як дієвого та результативного механізму в управлінні
підприємством. Вимоги сучасного конкурентоспроможного ринку та необхідність удосконалення
існуючих бізнес-процесів господарюючих суб’єктів стали поштовхом до застосування нового дієвого
механізму – контролінгу.
Концепція контролінгу на птахівничому підприємстві ґрунтується на встановленні
горизонтальних та вертикальних зв’язків між великою кількістю вузькоспеціалізованих каналів, що
супроводжують всі етапи виробничого циклу продукції. Постійний моніторинг та своєчасність
реагування на зміни, які постійно відбуваються як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі – це
основні положення концепції контролінгу, що забезпечують як економічну стабільність, так і
комерційний успіх господарюючих підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження та розвиток
контролінгу як науки зробили як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: Й. Вебер, А. Дайле, Х. Дітгер, К. Друрі,
Е. Майер, Р. Манн, Д. Ханн, П. Хорват, Е. Шерм, Т. Ріхман, М. С. Пушкар, І. І. Цигилик,
Л. А. Сухарьова, С. Н. Петренко, А. М. Ткаченко, М. Г. Чумаченко та інші.
Незважаючи на досить широкий спектр дослідників та коло питань, які вони досліджували, на
сьогоднішній день є ряд невирішених теоретичних та практичних аспектів, які потребують
дослідження. Так, досі не з’ясоване місце контролінгу в системі управління, система його побудови та
функціонування, основні завдання та цілі запровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах.
Постановка завдання. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності контролінгу,
його основних завдань та функцій, дослідженні економічної ефективності та доцільності його
застосування на птахівничих підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слово «контролінг» походить від англійського
слова «to control» і означає контролювати, регулювати, перевіряти. На сьогоднішній день існує чимало
визначень поняття контролінгу. Проаналізувавши їх, пропонуємо власне визначення контролінгу – це
система методів, принципів, механізмів та інструментів, за допомогою яких реалізується процес
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оперативно-стратегічного управління господарськими процесами та досягнення основних цілей
діяльності підприємства.
Широкого застосування та значного розвитку контролінг досягнув на підприємствах Німеччина
та Великобританії. В США була вперше описана й застосована найповніша система контролінгу.
Сучасного змісту концепція контролінгу набула у 70-80 рр. минулого сторіччя завдяки зусиллям
західноєвропейських фахівців з менеджменту, які утворили Союз контролерів з відділеннями у
Німеччині, Австрії та Швейцарії в 1974 році [8, с. 36].
Слід зазначити, що у США та Великобританії контролінг розвивався як «управлінський облік» і
на сьогодні в англомовних джерелах термін «контролінг» практично не використовується, хоча
робітників, що здійснюють управлінський облік називають контролерами [4, с. 228].
Застосування концепції контролінгу на українських підприємствах зустрічається значно рідше,
ніж на закордонних, проте динаміка використання як окремих її елементів, так і системи в цілому
носить позитивний зростаючий характер.
Відомі у вітчизняній практиці випадки формування підприємствами системи контролінгу
найчастіше характеризуються деякою незавершеністю в частині використання перспективних
інструментів і методів прийняття рішень, що свідчить про недостатню виробничу практику і показує
необхідність детальнішого аналізу, щодо підходів формування зв’язних елементів системи
контролінгу.
Контролінг як інформаційно-аналітична система управління має складну вертикальну й
горизонтальну структури. Вертикальна структура охоплює послідовність процедур контролю,
горизонтальна – показники, що характеризують окремі аспекти діяльності підрозділів, відділів, та
підсумкові показники діяльності підприємства [1, с. 54].
У системі контролінгу виокремлюють два його види: оперативний і стратегічний контролінг. Ці
два види тісно переплітаються та є взаємодоповнюючими один до одного.
Оперативний контролінг спрямований на короткострокову перспективу, на оцінку проміжних
результатів діяльності. Основне завдання оперативного контролінгу – надавати допомогу менеджерам
у досягненні запланованих цілей, які виражаються найчастіше у вигляді кількісних значень: рівня
рентабельності, ліквідності, прибутку тощо.
Стратегічний контролінг полягає, перш за все, у стратегічному плануванні, оскільки є основою
майбутніх стратегічних рішень, створює нові потенціали успішної діяльності. Він ґрунтується на
основних завданнях оперативного контролінгу, встановлює певні обмеження для планування, обліку,
аналізу, контролю та регулювання. Стратегічний контролінг спрямований на те, щоб допомогти
керівництву в ефективному використанні конкурентних переваг, забезпеченні розвитку та сприянні до
новостворених потенціалів для високоефективної діяльності підприємства в майбутньому [6, с. 164].
Варто відмітити, що саме вертикальна і горизонтальна структури контролінгу забезпечують та
сприяють реалізації завдань як оперативного, так і стратегічного контролінгу.
Так, Петер Хорват процес контролінгу показує як замкнуте коло (рис. 1) і вважає, що порівняння
фактичних даних із плановими, відповідний аналіз відхилень, що виникають, та коригуючі заходи, які
розробляються на цій підставі – це і розкриває сутність контролінгу в цілому.

Встановлення показників
результативності

Порівняння план/факт

Корегування відхилень,
корегуючі заходи

Рис. 1. Процедура контролінгу за П. Ховартом [8, с. 55]
Контролінг як повноцінну систему, на думку Д. Хана та Х. Хунгенберга, слід розглядати з позиції
управління як у вузькому, так і у широкому розумінні.
У вузькому розумінні управління слід розглядати як «процес волеутворення й реалізації волі,
здійснюваний по відношенню до інших підлеглих осіб, направлений на досягнення однієї або декількох
цілей та такий, що вимагає приймати пов'язану цим відповідальність», у широкому – як «процес
вирішення проблем на шляху досягнення цілей» [5, с. 63].
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Ми схиляємось до останнього, адже це, на наш погляд, найбільш вдало розкриває сутність
процесу контролінгу як системи в процесі управління процесами виробництва. Беззаперечним фактом
є те, що саме на цій основі дослідникам вдалось визначити шість фаз процесу контролінгу як системи:
постановка проблеми, пошук альтернативних рішень, оцінка, прийняття рішення, реалізація та
контроль. Перелічені фази управління надалі об’єднані у три блоки: планування, регулювання та
контроль (рис. 2).
1. Постановка
проблеми

2. Пошук

Розробка
плану

Планування

3. Оцінка

4. Прийняття
рішення

Затвердження
плану
Регулювання

5. Виконання
Контроль
6. Контроль

Рис. 2. Процес контролінгу як елемент управління за Д. Ханом та X. Хунгенбергом [7, с. 58]
Контролінг більшу увагу приділяє досягненню цілей, і насамперед економічних, засобом
співставлення фактичних результатів із запланованими. Для вирішення цього завдання впроваджено
спеціальний механізм «регулювання за відхиленнями», якому приділяється значна увага практично
всіма науковцями.
Основною метою контролінгу є орієнтація управлінського процесу на досягнення визначених
підприємством завдань. Особливістю контролінгу є його спрямованість на перспективу, пошук
способів подальшого розвитку підприємства на базі аналізу факторів, що обумовили отримання тих чи
інших результатів.
Основні проблеми запровадження та реалізації системи контролінгу на вітчизняних
сільськогосподарських підприємствах пов’язані з асиметричністю організаційної будови, недостатнім
фінансуванням підприємств для вдосконалення системи управління, відсутністю чіткої постановки
завдання управління та належного інформаційного забезпечення.
Вирішення такої проблем, на нашу думку, полягає в перспективному підході до контролінгу як до
механізму координації всіх підсистем управлінської системи, тому що саме в цьому випадку в повній
мірі реалізується специфічна функція контролінгу – функція вдосконалення системи управління, яка
виконується на основі рефлексійних рішень, прийнятих в системі управління на сільськогосподарських
підприємствах.
Сьогодні в Україні діють дві найбільші за обсягом підприємства з виробництва продукції
птахівництва: ЗАТ «Комплекс Агромарс» і ВАТ «Миронівський хлібопродукт».
На нашу думку, запровадження контролінгу на підприємствах з виробництва м’яса курей є
об’єктивною необхідності удосконалення та систематизації процесу управління цими підприємствами.
Однак, він не вирішує поставлені завдання самостійно, а взаємодіє з багатьма науками: фінансовим
та управлінським обліком, менеджментом, маркетингом, аналізом, аудитом та ін.
За допомогою елементів контролінгу з’являється можливість підвищення ефективності системи
менеджменту на птахівничих підприємствах. З метою досягнення цього є доцільним застосовування
двох видів контролінгу (оперативного та стратегічного), що забезпечить ефективність прийнятих
управлінських рішень та удосконалення системи управління на підприємстві в цілому [2, с. 541].
Основним призначенням контролінгу на птахівничих підприємствах є забезпечення успішного
функціонування організаційної системи у довгостроковій перспективі, що забезпечується:
– адаптацією стратегічних цілей до швидкозмінних умов зовнішнього і внутрішнього
середовища;
– узгодженням оперативних планів зі стратегічними планами розвитку підприємства;
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– координацією та інтеграцією оперативних планів за різними бізнес-процесами;
– обліком і оцінюванням досягнутих результатів господарської діяльності, формуванням
основних висновків;
– оцінюванням конкретного внеску окремих функціональних підрозділів і працівників у розвиток
підприємства;
– структурним оцінюванням ефективності окремих заходів у виробничій, комерційній і
фінансовій діяльності;
– створенням системи забезпечення менеджерів інформацією для різних рівнів управління в
оптимальні відрізки часу;
– адаптацією організаційної структури управління підприємством для підвищення її гнучкості та
спроможності швидко реагувати на зміну вимог зовнішнього середовища [6, с. 168-169].
При впровадженні системи контролінгу на птахівничих підприємствах першочергову увагу, на
думку Кирчатої І. М., слід приділяти структурному і функціональному підпорядкуванню служби
контролінгу, яке повинно забезпечувати їй повноваження і можливості, необхідні для забезпечення
ефективності функціонування системи.
Ключовими факторами ефективного функціонування системи контролінгу на ЗАТ «Комплекс
Агромарс» і ВАТ «Миронівський хлібопродукт» виступають: управлінський потенціал, виробничий
потенціал, фінансовий потенціал, трудовий потенціал, інноваційний потенціал, інформаційний
потенціал та маркетинговий потенціал.
Кожна підсистема управління характеризується своїми факторами, параметрами та
показниками, впливаючи на які за допомогою відповідних методів та інструментів системи контролінгу
можна досягнути головної мети управління – зростання рівня конкурентоспроможності та
рентабельності підприємства [3, с. 114].
Реалізацію концепції контролінгу на птахівничих підприємствах доцільно здійснювати, на нашу
думку, за допомогою наступних етапів:
– оцінити поетапний стан впровадження контролінгу на птахівничих підприємствах, визначити
організаційні вимоги та перспективи;
– з’ясувати сучасні уявлення про завдання системи контролінгу та її функції у
сільськогосподарському підприємстві на підставі зіставлення існуючих підходів до визначення його
концептуальних основ;
– встановити подібні та відмінні риси між фінансово-економічними методами управління за
відхиленнями та контролінгом, за допомогою цього ідентифікувати специфіку організаційної структури
контролінгу;
– розробити технологічну послідовність операцій виробничого процесу на основі системи
контролінгу, що дозволить підприємству адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього
середовища;
– сформувати комплекс дієвих інструментів для реалізації основних завдань контролінгу на
стадіях оптимізації виробничої програми і факторного аналізу відхилень.
Особливу увагу в процесі реалізації системи контролінгу слід приділити плануванню та
контролю діяльності структурних підрозділів підприємства. В цьому аспекті контролінг як підсистема
управління, дасть можливість управляти підсистемою планування, контролю, інформаційними
технологіями і забезпечить тим самим регулювання системних і структурних процесів, що сприяють
досягненню поставлених завдань на рівні підрозділу, а також реалізації поставлених цілей на рівні
підприємства. Саме до реалізації даної функції потрібно прагнути при побудові системи контролінгу на
досліджуваних підприємствах птахівництва.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведене дослідження сутності
контролінгу дозволяє виокремити, що основною метою його застосування на птахівничих
підприємствах є підвищення ефективності контролю за дотриманням основних цілей та завдань, що
постають в процесі всього циклу діяльності господарюючого суб’єкта.
Необхідність застосування концепції контролінгу на птахівничих підприємствах пояснюється
наступними факторами:
– підвищення нестабільності зовнішнього середовища, що ставить допоміжні вимоги до системи
управління підприємством, при цьому акцент переміщується з контролю минулого на аналіз
майбутнього;
– ускладнення системи управління підприємством потребує механізму координації усіх його
ланок, як горизонтальних, так і вертикальних;
– інформаційний бум при недостачі істотної оперативної інформації потребує побудови
спеціальної систем інформаційного забезпечення управління.
Отже, на сучасному етапі контролінг є функцією менеджменту, без якої неможливо уявити
виробничу діяльність жодної компанії. Використання методів та інструментів контролінгу дозволяє
перевести управління підприємством на новий рівень за рахунок взаємовпливу систем обліку,
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контролю, аналізу і планування. Контролінг синтезує, пов’язує, інтегрує, координує та фокусує
діяльність служб і підрозділів підприємства на виконання та досягнення поставлених цілей.
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Анотація
Стаття спрямована на дослідження сутності та ефективності використання концепції
контролінгу на підприємствах, що виробляють м’ясо курей. Дієвим механізмом тут стає
впровадження новітніх систем управління, що лежать в основі наукових досліджень та практики
менеджменту.
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Аннотация
Статья направлена на исследование сущности и эффективности использования концепции
контроллинга на предприятиях, производящих мясо кур. Действенным механизмом здесь
становится внедрение новейших систем управления, лежащие в основе научных исследований и
практики менеджмента.
Ключевые слова: концепция контроллинга, менеджмент, управление, контроль,
планирование, эффективность, оперативный контроллинг, стратегический контроллинг.
Annotation
Article aims to study the nature and effectiveness of the concept of controlling the business, producing
meat chickens. Effective mechanism here is the introduction of new management systems that underpin
research and practice management.
Key words: conception of controlling, management, planning, efficiency, effective controlling,
strategic controlling.
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ПОНЯТТЯ ПРИБУТКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ
Постановка проблеми. Основу економічного розвитку підприємства становить прибуток, що,
як економічна категорія, характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності, від якого
залежить фінансово-майновий стан та ефективність діяльності господарюючого суб’єкта. Тому чітке
визначення поняття «фінансовий результат» є запорукою запобігання невиправних помилок при
прийнятті управлінський рішень.
Сутність поняття і трактування фінансового результату суттєво різниться залежно від цілей його
визначення. Тому необхідним є ретельний аналіз самого показника фінансового результату (прибутку)
з точки зору єдиної системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність поняття прибутку з точки зору різних
наукових шкіл та залежно від цілей визначення досліджували такі вчені, як: І. Бланк, С. Брю,
К. Макконел, С. Нікітін, В. Палій, С. Панчишин, Я. Соколов, Д. Соломон, Е. Хендріксен, М. Чумаченко
та інші. Утім, питання розмежування поняття прибутку на економічний і бухгалтерський, визначення у
цьому контексті його змісту та особливостей залишається нерозкритим.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності поняття «прибуток», визначення
його змісту та особливостей.
Виклад основного матеріалу дослідження. У бухгалтерському обліку ідея прибутку пов’язана
лише з отриманим результатом, втім, з економічної точки зору важливо і те, що буде отримано в
майбутньому. Таким чином, дані обліку можуть не так допомагати, як шкодити рішенням керівництва.
Проте, ми не погоджуємося з цим припущенням, оскільки вважаємо, що чітка побудова
бухгалтерського обліку є основою комерційного успіху. Це підтверджують американські вчені Р. Ентоні
і Дж. Ріс, які зазначають, що в економічній теорії, яка не пов’язана з вимогами фінансової звітності,
прибуток визначається як різниця між ціною підприємства в кінці облікового періоду і його ціною на
початок періоду після належних уточнень по розрахунках з власниками і, в кінцевому підсумку, на
практиці економічний прибуток – це скоріше теоретичне поняття, ніж практичний метод виміру
прибутку [6, с. 55].
Нобелівський лауреат Д. Хікс стверджував, що прибуток – це те, що людина вважає прибутком,
у що вона вірить. При цьому він також зазначав, що прибуток – це те, що може спожити власник, не
погіршуючи свого добробуту [8, с. 398].
Про розмежування понять бухгалтерського та економічного прибутку вчені говорять давно. Так,
Кемпбел Р. Макконел і Стенлі Л. Брю відзначають, що бухгалтерський прибуток – це загальна виручка
фірми за відрахуванням зовнішніх витрат, а економічний прибуток – це загальна виручка за
відрахуванням всіх (внутрішніх і зовнішніх) витрат. Нормальний прибуток – це мінімальна плата,
необхідна для того, щоб утримати підприємницький талант людини в межах даного
підприємства [2, c. 46 ].
Такої ж точки зору дотримуються українські економісти З. Ватаманюк та С. Панчишин, які
зазначають, що термін «прибуток» використовують для позначення різниці між виторгом підприємства
та понесеними витратами. Тобто, економічний прибуток – це різниця між загальним виторгом і
загальними витратами фірми – явними і неявними.
Подібний підхід спостерігаємо і в працях А. Томпсона і Д. Формбі [5, c. 94]. Вони вважають, що
бухгалтерський вимір прибутку не є точним тільки тому, що він базується на минулих подіях. Виручку і
витрати можна розраховувати кількома альтернативними методами. По-різному можна рахувати
амортизацію, вимірювати запаси, вирішувати, які рахунки до одержання можна записувати як
безнадійні борги, і вирішувати, яким чином зіставляти з цінами, що змінюються, вартість постійних
активів. Тому, бухгалтерський прибуток скоріше відносна, ніж абсолютна істина. Для економіста
прибуток означає сукупну виручку за відрахуванням всіх витрат – як минулих, так і виплат на
інвестиції власників.
Російський вчений В. З. Балікоєв [1] приєднується до К. Макконела і С. Брю. Він зазначає, що
норма прибутку, яка в загальному вигляді розраховується згідно з теорією К. Маркса, у різних
економістів деталізується – уточнюється під бухгалтерський чи економічний прибуток в залежності від
методики обчислення витрат фірми. І в цьому полягає єдина відмінність [1, c. 322]. Проте, багато
вчених, особливо зарубіжних, таким визначенням відмінності не обмежуються. І тому, – відмінність між
бухгалтерським і економічним прибутком аргументовано доводять в своїх наукових працях.
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Зокрема, цікавою є позиція англійських вчених Е. Хендріксена та М. Ван Бреда щодо причин
невідповідності економічного і бухгалтерського прибутку: «...відмінність між економічним і
бухгалтерським прибутком полягає в різних методах амортизації. В бухгалтерському обліку
використовують методи прямої чи прискореної амортизації; в економічних розрахунках
використовують відсотковий (прогресивний) метод. Якщо припустити, що в бухгалтерському обліку
використовується метод прогресивної амортизації, то облікові показники мають збігатися з
економічними. Практично це виконати неможливо, оскільки параметри, постійні в моделі, не є такими
насправді ... це вимагало б від бухгалтерів регулярної переоцінки чистого прибутку для забезпечення
його відповідності економічній реальності» [7, с. 209-210].
У той же час, вчені-економісти намагаються поєднати поняття економічного та бухгалтерського
прибутку. Ідея двох трактувань прибутку в обліковій практиці отримала розвиток завдяки Д. Соломону,
який виходив з того, що концепція прибутку необхідна для трьох цілей:
1 – вирахування податків;
2 – захисту кредиторів;
3 – для вибору оптимальної інвестиційної політики.
Бухгалтерське трактування доцільне лише у досягненні першої цілі і абсолютно неприйнятне
для досягнення третьої [4, с. 398].
Д. Соломону належить заслуга визначення зв’язку між бухгалтерським та економічним
прибутком, сутність якого представлена рівнянням:
Пе = Пб + Аз – Ап + Ам,
(1)
де Пе, Пб – економічний та бухгалтерський прибуток відповідно;
Аз, Ап, Ам – позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів у звітному, попередніх та майбутніх
звітних періодах відповідно.
Тобто, економічний прибуток відрізняється від бухгалтерського на величину потенційних
надходжень грошових коштів, а проводячи аналіз фінансової звітності, необхідно звертати увагу не на
абсолютну величину прибутку, а на вплив факторів та операцій, у результаті яких він сформувався –
тільки так можна отримати інформацію, дійсно корисну для прийняття управлінський рішень.
На наш погляд, протиріччя щодо бухгалтерського і економічного прибутку пояснює постулат
К. Боулдінга – «поняття прибутку не може бути однозначним, тому що існує цілий спектр таких понять,
кожне із яких відповідає суворо визначеній цілі» [4, c. 146].
Бухгалтерський прибуток є фактичним приростом власного капіталу протягом звітного періоду,
що визначений за даними бухгалтерського обліку. Методика його розрахунку спрямована на те, щоб
власники, які не беруть участі в управлінні підприємством, могли отримувати правдиву інформацію
про прибуток, на частку якого вони мають право, а достовірність цієї інформації могли б підтвердити
аудитори без ретельного вивчення всієї діяльності підприємства. Наслідком цього є те, що в
бухгалтерському обліку відображають лише ті доходи і витрати, які можуть бути точно визначені й
обчислені. Доходи й витрати, які мають альтернативний характер і могли б бути наслідком прийняття
різних варіантів управлінських рішень, у сукупності з доходами і витратами, визнаними в
бухгалтерському обліку, використовують для визначення економічного прибутку. Тому економічний
прибуток відображає максимальні вигоди використання вкладеного капіталу, а також кадрового
потенціалу підприємства.
Можливості використання бухгалтерського прибутку для управлінських потреб певною мірою
обмежені, оскільки його розрахунок не передбачає відшкодування внутрішніх (прихованих) витрат
власника підприємства, пов’язаних із втратами від можливого альтернативного використання
належних йому ресурсів. Згідно з економічною теорією бухгалтерський прибуток враховує внутрішні
витрати, в тому числі нормальний прибуток як винагороду підприємцеві за використання
підприємницьких здібностей, достатню для утримання його у відповідній сфері діяльності, а також
економічний прибуток, який є одним із критеріїв оцінки кінцевого результату роботи підприємства з
позицій його власників.
Економічний прибуток трудомісткий у розрахунку та суб’єктивний за величиною. А
бухгалтерський прибуток домінує при визначенні показника прибутку з таких причин:
1.використання економічного підходу є досить трудомістким, адже необхідно робити переоцінки
багатьох активів, використовувати ринкові ціни;
2.усі переоцінки є суб’єктивними, їх проведення призводить до штучності та недостовірності
показника прибутку, який досить важко перевірити. Все це слугує передумовою для різних зловживань
і махінацій;
3.при продажу підприємства нереалізований дохід не завжди перетворюється в прибуток, адже
неможливо безапеляційно стверджувати, що фактичний продаж може бути здійснений саме за тими
цінами, які були використані при розрахунках;
4.кожне підприємство має нематеріальний актив, який можна оцінити лише в результаті
фактичного продажу підприємства як єдиного майнового комплексу – гудвіл.
Таким чином, економічний підхід є корисним для розуміння сутності прибутку, бухгалтерський –
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для розуміння логіки та порядку його практичного обчислення.
Відмінність між цими двома підходами провів І. Фішер, який порівняв капітал, що створює
прибуток, з садом, який приносить урожай. З бухгалтерської точки зору, сад коштує стільки, скільки за
нього заплатили, а з економічної – стільки, скільки коштує його урожай. Подана аналогія продиктована
досвідом оцінки цінних паперів, оскільки акція коштує не стільки, скільки за неї заплатили, а стільки,
скільки вона приносить дивідендів [4, с. 397-398].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, розмежування поняття прибутку в економічній
теорії і бухгалтерському обліку дозволяє більш точно представляти основи процесів формування
прибутку і конкретну форму їх організації та визначити фактори, які впливають на процес формування
фінансових результатів [3, с. 121].
Зближення економічного і бухгалтерського прибутків є важливою науковою й практичною
проблемою, адже завдання бухгалтерського обліку – кількісно відображати економічні явища. Поняття
прибутку не може бути однозначним, а його трактування залежить від цілей тих, для кого цей показник
визначають. Проведене дослідження призводить до висновку, що ідея прибутку у бухгалтерському
обліку пов’язана тільки з отриманим результатом, хоча в економічному значенні важливим є те, що
буде отримане у майбутньому.
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Анотація
У статті досліджено особливості формування категорії прибутку з урахуванням
бухгалтерського та економічного аспектів. Здійснено аналіз поняття прибутку, визначення його
змісту та особливостей з точки зору єдиної системи.
Ключові слова: фінансовий результат, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток.
Аннотация
В статье исследованы особенности формирования категории прибыли на основе
бухгалтерского и экономического аспектов. Осуществлен анализ понятия прибыли, определение
его содержания и особенностей с точки зрения единой системы.
Ключевые слова: финансовый результат, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль.
Annotation
The article outlines the specificity of forming the «profit» category taking into consideration the
accounting and economic aspects. The «profit» category, its content and features are also being analyzed
from the unified system viewpoint.
Key words: finance result, economic profit, accounting profit.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ ВІД
СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ
Постановка проблеми. За сучасних умов ринкової економіки виникає необхідність перегляду та
уточнення багатьох категорій у фінансовому обліку. Доходи ж виступають економічною категорією, що є
ключовою у системі вартісного виміру майна будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від їх виду
діяльності та форми власності. Як відомо, основною метою фінансово-господарської діяльності
господарюючого суб’єкта є одержання прибутку, що залежить безпосередньо від величини отримуваних
доходів. Таким чином, особливої актуальності набуває необхідність змін у формуванні інформації про
доходи у процесі здійснення господарської діяльності, зокрема - доходів від спільної діяльності. Адже
спільна діяльність без створення юридичної особи є особливою формою підприємництва, що надає її
учасникам суттєві переваги у процесі здійснення спільного проекту, базується на спільному розподілі
результатів та ризиків. Даний вид господарювання застосовують у малому та середньому бізнесі різних
галузей економіки, однак запровадження жорстких обмежень у сфері фінансування житлового будівництва
роблять його перспективним саме у будівництві. Відповідно, постає потреба у з’ясуванні сутності та
класифікації доходів від спільної діяльності без створення юридичної особи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність та економічну природу поняття “доходу”
досліджують у наукових публікаціях провідні науковці, зокрема: А. Маршалл, Дж.С. Мілль,
П.А. Самуельсон, А.Сміт, Е.С. Хендріксен і М.Ф. Ван Бред та інші. Проблеми обліку доходів та їх
класифікації розглядають у своїх працях такі відомі вчені-економісти, як: Ф.Ф. Бутинець, В.А. Дерій, З.В.
Задорожний, Л.В. Нападовська, Г.В. Нашкерська, М.С. Пушкар, Л.К. Сук та П.Л. Сук, Н.М. Ткаченко та інші.
Незважаючи на значні здобутки у дослідженнях цих науковців, низка питань потребує подальшого
вирішення. Зокрема недостатньо обґрунтовані питання класифікації доходів від спільної діяльності.
Постановка завдання. Основною метою даної статті є теоретичне обґрунтування дефініції
“дохід”, визначення сутності доходів від спільної діяльності, аналіз та узагальнення існуючих
теоретичних підходів до класифікації доходів у фінансовому обліку, групування доходів за видами
діяльності підприємства та розгляд класифікації доходів у будівельних організаціях, а також
формування класифікації доходів від спільної діяльності без створення юридичної особи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми сутності, методи оцінки та критерії
визнання доходів виступають предметом дискусій теоретиків та практиків, оскільки велика кількість
наукових праць присвячена даній тематиці. Так, сутність доходів описана у дослідженях таких відомих
вчених, як А.Сміта, Дж.С. Мілля, А. Маршалла, П.А. Самуельсона, Е.С. Хендріксена і М.Ф. Ван Бреда.
А. Сміт вважає, що першоджерелами доходу є заробітна плата, земельна рента і прибуток на
капітал [1]. Як стверджує Дж.С. Мілль, доходи потрібно розглядати у 2-х аспектах: “доходи від
продуктивної праці” (праці, результати якої здобуті та які споживає суспільство у продуктивній формі) і
“доходи від непродуктивної праці” (простий перерозподіл доходу, створеного продуктивною працею)
[2, с. 114]. А. Маршалл подає дефініцію “дохід” у широкому трактуванні, при цьому прирівнює
грошовий дохід з поняттям “торгово-промисловий капітал” [3, с. 120]. П.А. Самуельсон трактує, що
дохід є приплив грошей та, зокрема, являє собою загальну суму грошей, що зароблені і оформлені
протягом певного періоду (зазвичай за рік) [4, с. 88].
На якісно новому рівні розглядають сутність доходів, їх склад та умови визнання Е.С. Хендріксен і
М.Ф. Ван Бред, які, аналізуючи суть даного поняття, критикують визначення доходів, що подано у стандарті
AAA (Американської асоціації бухгалтерів), що заперечує використання методу повідсоткового закінчення
робіт [5, с. 233]. Як відомо, за цим методом дохід вважають одержаним до того, як продукція чи послуги
передані покупцю. Разом з тим, вказаний метод є одним із основних при визначені доходу у будівельній
індустрії відповідно до МСБО 11 “Будівельні контракти” [6] та П(С)БО 18 “Будівельні контракти” [7].
В економічній літературі довідкового характеру розглядають дефініцію “дохід” з трьох позицій: 1)
збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі набуття або зростання активів чи
зменшення зобов’язань, що забезпечує зростання капіталу і не є внесками учасників (акціонерів); 2) гроші
або матеріальні цінності, одержані від виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності (виторг);
3) сума будь-яких коштів, вартість матеріального та нематеріального майна, інших активів, зокрема цінних
паперів чи деривативів, одержаних платником податку у власність, нарахованих на його користь або набутих
незаконним шляхом (отриманих як хабар, викрадених чи знайдених як скарб, не зданий державі) протягом
відповідного податкового звітного періоду [8, с. 251]. Окрім цього, дохід розглядають як гроші або матеріальні
цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності [9, с. 324].
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Значна кількість провідних сучасних вчених, зокрема Ф.Ф. Бутинець, В.А. Дерій, М.С. Пушкар,
Л.К. Сук, П.Л. Сук та інші також досліджують “доходи”.
Так, зокрема, М.С. Пушкар вважає, що дохід як економічна категорія у загальному розумінні
означає потік грошових та інших надходжень за одиницю часу, при цьому складається з таких
пофакторних елементів, як прибуток, заробітна плата, відсоток і рента [10, с. 389]. На думку
Ф.Ф. Бутинця, “дохід” є надходженням економічних вигод, що виникають у результаті діяльності
підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), гонорарів, відсотків,
дивідендів тощо [11, с. 526]. Як стверджує В.А. Дерій, дохід – це економічна категорія, що означає
одержання підприємством певних активів (грошей, матеріальних ресурсів) чи зменшення сум
зобов’язань, які спонукають до збільшення сум власного капіталу (за мінусом збільшення сум капіталу
з внесків власників або учасників) [12, с. 28]. Л.К. Сук та П.Л. Сук зазначають, що доходи – збільшення
економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язання, які приводять до
зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) [13, с. 378].
У свою чергу, згідно з п. 7 МСФЗ 18 “Дохід”, дохід – це валове надходження економічних вигід
протягом певного періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли
власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу
[14]. Доречно зазначити, що у Міжнародних стандартах фінансової звітності та Загальноприйнятих
принципах бухгалтерського обліку США ((IAS) GAAP USA) відповідну увагу приділяють саме критеріям
визнання доходів.
В Україні порядок ведення обліку доходів суб’єкта господарювання і порядок їх розкриття у
фінансовій звітності визначають нормами П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” [15], П(С)БО 4
“Звіт про рух грошових коштів” [16], П(С)БО 15 “Доходи” [17], Планом рахунків та інструкцією по його
застосуванню [18], що відповідають міжнародним стандартам.
Так, згідно п. 4 з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, доходи – збільшення економічних
вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання
власного капіталу [15].
Разом з тим, відповідно до п. 5 П(С)БО 15 “Дохід”, дохід визнається під час збільшення активу
або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання
капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), при умові, що оцінка доходу може бути
достовірно визначена [17].
У будівельній індустрії облік доходів суб’єктів господарювання регламентується П(С)БО 18
“Будівельні контракти” [7]. Однак потрібно врахувати, що їх структура відрізняється від доходів згідно з
П(С)БО 15 “Дохід” [17].
З огляду на те зазначимо, що претензія замовнику внаслідок затримки об’єкта будівництва з
його вини збільшує дохід від виконання будь-якого договору, тобто основної діяльності відповідно до
П(С)БО 18. Навпаки, суб’єкти господарювання інших галузей економіки, отримані коштів за
виставленими претензіями, вважають іншим операційним доходом, оскільки їх облік доходів
регламентується П(С)БО 15.
Умови визнання доходів, облік яких здійснюється відповідно до П(С)БО 15 “Дохід”, також
відрізняються від доходів, що отримані від виконання будівельних контрактів. Так, згідно п. 8 даного
стандарту, доходи від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших активів визнаються у разі
наявності всіх наведених нижче умов: 1) покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності
на продукцію (товар, інший актив); 2) підприємство не здійснює надалі управління та контролю за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); 3) сума доходу (виручки) може бути достовірно
визначена; 4) є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод
підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені [17].
У свою чергу, згідно з п. 3 П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, доходи визнаються з урахуванням
ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту
може бути достовірно оцінений [7].
Важливе значення для обліку доходів має порядок розрахунку ступеня завершеності для
визначення доходу від виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для виробництва із
довготровалим (більше одного року) технологічним циклом.
З огляду на це, потрібно врахувати, що п. 137.3 ПКУ [19] передбачає для підприємств із
довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва, виконання робіт, надання
послуг, в яких договори не передбачають поетапного їх здавання, нарахування доходів здійснюється
відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг). При цьому, ступінь
завершеності визначають таким чином: за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому
періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у
звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які має бути надано.
Окрім цього, важливо вказати на відмінність між фінансовим та податковим обліком. Адже, як
зазначено у п. 11 П(С)БО 15 [17] можна встановлювати ступінь завершеності операцій із надання
послуг через вивчення виконаної роботи. У свою чергу, п. 4 П(С)БО 18 [7] теж називає вимірювання та
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оцінку виконаної роботи одним із методів оцінки ступеня завершеності робіт за будівельним
контрактом. Тобто, даний стандарт дозволяє використовувати такі три методи:
1) вимірювання та оцінка виконаної роботи;
2) співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за договором
підряду в натуральному вимірі (кв. м, куб. м, тонни тощо);
3) співвідношення фактичних витрат від початку виконання договору підряду до дати балансу
та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат договором. Однак, ПКУ про такі не згадує.
Таким чином, враховуючи вищезазначене, пропонуємо змінити метод у наказі про облікову
політику чи договорі (примітках до договору) для того, щоб не вести подвійний облік доходів.
Як свідчить практика, найчастіше використовують перший метод (вимірювання та оцінки
виконаної роботи). Однак, на нашу думку, саме третій метод (співвідношення фактичних витрат від
початку виконання договору підряду до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних
витрат договором) є найбільш точним та спроможним уникнути багатьох проблем. Причиною ж такої
ситуації є вимушене використання типової форми № КБ-2в.
Якщо на дату балансу існує імовірність того, що загальні витрати на виконання договору підряду
перевищуватимуть загальний доход за ним, тоді очікувані збитки визнають витратами звітного періоду
з виключенням фактичних витрат на виконання цього договору підряду до собівартості реалізації.
У свою чергу, до доходу від виконання договору підряду генпідрядник включає весь доход
(виручку) від робіт за договором підряду, а субпідрядник – доход (виручку) від виконання робіт за
договором субпідряду. При цьому,
вартість робіт, виконаних субпідрядниками, генпідрядники
включають до собівартості будівельно-монтажних робіт як “інші прямі витрати”, пов’язані з виконанням
договору підряду.
До доходу від виконання договору підряду підрядники включають також суму відхилень,
претензій та заохочувальних виплат. Окрім цього, кошти, одержані в результаті застосування
майнової відповідальності за порушення замовниками умов договору підряду, підрядники теж
відображають у складі доходу від його виконання.
Не визнають доходами аванси, одержані від замовників для фінансового забезпечення
виконання договору підряду. Ці суми підрядник відображає в складі зобов’язань, які зменшуються
після прийняття замовником виконаних робіт, визнання доходу та заліку заборгованостей.
Щодо документального оформлення виконання будівельно-монтажних робіт, то незважаючи на
зміни у чинному законодавсті та нову редакцію Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт від 31.12.2010 р № 573, залишається незмінним те, що реєстром обліку
виконаних будівельно-монтажних робіт у натуральному та вартісному вимірі є журнал обліку
виконаних робіт (форма № КБ-6). Дані цього журналу служать підставою для складання Акта
приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних будівельних
робіт та витрати (типова форма № КБ-3), які використовуються для розрахунків із замовником за
виконані будівельні роботи та складання звітності у будівництві.
Отже, враховуючи вищезазначене, пропонуємо типову форму № КБ-2в заповнювати за
фактичними показниками, оскільки саме такі показники відображатимуть найбільш точну інформацію.
Як відомо, на структуру доходів будівельних підприємств та організацій впливає система
ціноутворення, яка залежить від виконання будівельного контракту або договору підряду. Так,
зокрема, на визначення доходів і витрат протягом виконання договору підряду впливатиме те, як ці
договори поділяються в залежності від способу визначення ціни:
а) договір з фіксованою ціною – передбачає фіксовану (тверду) договірну ціну всього обсягу
2
робіт за договором підряду або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва (м ,
кількість місць тощо);
б) договір за ціною “витрати плюс” – передбачає договірну ціну як суму фактичних витрат
підрядника на виконання договору підряду та погодженого у договорі прибутку (у вигляді відсотка від
витрат або фіксованої величини) [20].
Потрібно врахувати, що кінцевий фінансовий результат за договором підряду з фіксованою
ціною може бути достовірно оцінений за наявності одночасно таких умов: 1) можливості достовірного
визначення суми загального доходу від виконання договору підряду; 2) ймовірного отримання
підрядником економічних вигод від виконання договору підряду; 3) можливості достовірного
визначення суми витрат, необхідних для завершення договору підряду, і ступеня завершеності робіт
за договором підряду на дату балансу; 4) можливості достовірного визначення та оцінки витрат,
пов’язаних з виконанням договору підряду, для порівняння фактичних витрат за цим договором
підряду з попередньою оцінкою таких витрат.
У свою чергу, кінцевий фінансовий результат в договорі підряду за ціною “витрати плюс”
передбачає такі умови: 1) ймовірне отримання підрядником економічних вигод від виконання договору
підряду; 2) можливість достовірного визначення витрат, пов’язаних з виконанням договору підряду,
незалежно від імовірності їх відшкодування замовником.
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У випадку, якщо кінцевий фінансовий результат за договором підряду не може бути оцінений
достовірно, то відповідно “дохід” визначають у сумі фактичних витрат від початку виконання договору
підряду щодо яких існує імовірність їх відшкодування; а “витрати” за договором підряду визнають
витратами того періоду, протягом якого вони були зазнані.
Варто також відмітити, що у разі відсутності імовірності відшкодування витрат дохід не
визнається [20].
Окрім цього, якщо у наступних звітних періодах не існує невизначеності, яка перешкоджала у
попередніх періодах отриманню достовірної оцінки кінцевого фінансового результату за договором
підряду, то дохід і витрати, пов’язані з виконанням цього договору, визнають згідно з п. 3 ПСБО 18
“Будівельні контракти”, як було зазначено вище.
У свою чергу, сума виплаченої неустойки (пені) та відшкодування збитків, завданих
невиконанням або неналежним виконанням підрядником умов договору підряду, відноситься до інших
операційних витрат та зменшує фінансовий результат будівельної організації.
Доцільно відмітити, що доходи та витрати за кожним окремим договором підряду відображають
у фінансовому обліку окремо.
Разом з тим, необхідно зазначити, що методика обліку доходів від здійснення спільної
діяльності без створення юридичної особи значною мірою залежить від організації обліку витрат
такого виду діяльності.
Питання класифікації доходів достатньо висвітлені у науковій літературі, тому розгляд різних
поглядів вчених щодо даного питання не є метою даної статті, адже коло наших інтересів –
класифікація доходів від спільної діяльності у будівництві.
З огляду на це, ми тільки узагальнимо запропоновані класифікації визнаних доходів у сучасній
економічній літературі (рис. 1).
Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)

Інші операційні доходи
ДОХОДИ

Фінансові доходи
Інші доходи
Надзвичайні доходи

Рис. 1. Схема класифікації визнаних доходів у фінансовому обліку
Аналіз економічних джерел дозволяє констатувати, що вищенаведена схема є найбільш
прийнятною для фінансового обліку, однак, вважаємо, що вона неповна, оскільки схема класифікації
визнаних доходів не виокремлює у собі такої групи доходів як “доходи від спільної діяльності”, що
пояснюється відсутністю у наукових джерелах їх об’єктивної оцінки.
Разом з тим, узагальнена класифікація доходів нездатна повністю задовольнити інформаційні
потреби користувачів, яким потрібна детальніша інформація за такими критеріями, що характеризують
вид та сферу його діяльності.
Таку науково-обгрунтовану класифікацію доходів будівельних організацій пропонує професор З.В.
Задорожний. Вчений використовує комплексний підхід до класифікації доходів та групує їх таким чином: 1)
за видами обліку; 2) за видами діяльності; 3) за можливістю контролювати; 4) за впливом на прийняття
рішень; 5) за процесом реалізації; 6) за видом виробництва; 7) за періодом формування доходів; 8) за
плановістю доходів; 9) за структурою доходу в будівельних контрактах; 10) за ступенем оподаткування
доходу; 11) за видом доходу; 12) за впливом інфляційних процесів; 13) за ступенем деталізації доходу; 14)
за періодичністю доходу. При цьому автор детально розписує вказані критерії, зокрема пропонує
згрупувати доходи будівельних організацій за видами діяльності від звичайної діяльності (чистий дохід;
інші операційні доходи; дохід від участі в капіталі; інші фінансові доходи; інші доходи відповідно до їх видів)
та надзвичайної діяльності (надзвичайні доходи за їх видами) [21, с. 97-100].
Класифікація доходів, що запропонована З.В. Задорожним є найбільш прийнятною, оскільки
розвиває ідеї вітчизняних вчених [22; 23; 24; 25] та, зокрема, виокремлює класифікацію визнаних
доходів відповідно до їх поділу за видами діяльності.
Дещо інший підхід до класифікації доходів пропонує Н.М. Ткаченко. На її думку, визнані доходи
класифікують за такими групами:
- група 1 “Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)” (рах. № 70);
- група 2 “Інший операційний дохід” (рах. № 71);
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- група 3 “Дохід від участі в капіталі” (рах. № 72);
- група 4 “Інші доходи” (рах. № 74);
- група 5 “Надзвичайні доходи” (рах. № 75) [26, с. 684-688].
Інші науковці, зокрема Г.В. Нашкерська, подає детальну класифікацію доходів відповідно до їх
поділу за видами діяльності, яку здійснює окремий суб’єкт господарювання (рис. 2). Також автор
зазначає, що такий підхід дає можливість оцінити вплив кожного суттєвого виду доходів на фінансовий
результат діяльності підприємства звітного періоду [27, с. 389-390].
ДОХОДИ
ВІД
НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОХОДИ
ВІД
ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Доходи
від
операційної діяльності

Доходи
від
фінансової діяльності
- від участі в капіталі

Доходи
від іншої
звичайної діяльності
- від реалізації фінансових
інвестицій

- інші фінансові доходи
Дохід
від
реалізації

- продукції, товарів, робіт,
послуг

- від реалізації необоротних
активів

Інші
операційні
доходи

- реалізація інших активів
- операційна курсова різниця

Рис. 2. Групування і зміст доходів за видами діяльності підприємства [27, с. 390]
Отже, можна стверджувати, що доходи суб’єктів господарювання можна класифікувати за
різними ознаками у залежності від мети, для досягнення якої необхідна така інформація.
Запропоновані цими науковцями класифікації виокремлюють таку групу доходів, як “Дохід від
участі в капіталі”, яка включає, у свою чергу, доходи від спільної діяльності, що обліковуються на
субрахуноку 722 “Дохід від спільної діяльності”, де узагальнюється інформація про доходи, що
пов’язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок
отримання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших
подій (наприклад, переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).
Підсумовуючи вищевказане, зазначимо, що для учасників спільної діяльності є актуальними
класифікації доходів за групами, наведеними З.В. Задорожним, Н.М. Ткаченко і Г.В. Нашкерською,
оскільки доходи від здійснення спільної діяльності зі створенням юридичної особи відображають як
дохід від участі в капіталі (рах. № 72 “Дохід від участі в капіталі”, субрах. № 722 “Дохід від спільної
діяльності”). Однак про доходи від спільної діяльності без створення юридичної особи вчені не
згадують. При цьому доходи у сумі, що відповідають частці учасника у спільній діяльності без
створення юридичної особи мають відображатися контрагентом загальною сумою у складі інших
операційних доходів (рах. № 71 “Інший операційний дохід” на відповідних субрахунках), що виділені
окремою класифікаційною групою (“Інші операційні доходи”) згаданими авторами.
Висновки з проведеного дослідження. Відсутність розуміння сутності доходів від спільної
діяльності без створення юридичної особи та особливостей її ведення негативно впливає на якість
інформації про фактичні витрати, доходи та фінансові результати такого виду діяльності, ефективність
її виконання на практиці та додає ще одну прогалину у теорії вітчизняного обліку. Отже, постає
нагальна потреба у визначені сутності доходів спільної діяльності.
Відповідно, на основі власних критичних напрацювань у цій сфері, зазначимо, що доходи від
спільної діяльності – це надходження економічних вигод (окрім внесків учасників), які виникають у
результаті фактів господарювання у межах спільної діяльності (як зі створенням, так і без створення
юридичної особи), наслідком яких є збільшення спільного майна контрагентів без зростання
(збільшення) зобов’язань у межах такої діяльності.
З огляду на те, що правильна класифікація за видами діяльності суб’єкта господарювання на
рахунках фінансового обліку є основою правильного рознесення тих чи інших доходів та витрат по
рядках звітності, зокрема Звіту про фінансові результати (форма № 2) та Звіту про рух грошових
коштів (форма № 3), враховуючи специфіку формування звітності про результати спільної діяльності
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на території України без створення юридичної особи і характерні особливості даного виду
господарювання, а також податкових розрахунків, пропонуємо використовувати класифікацію доходів,
яку зображено на рис. 3, що значно полегшить роботу оператора спільної діяльності та дозволить
максимально наблизити фінансовий облік та податкові розрахунки щодо спільної діяльності без
створення юридичної особи.
ДОХОДИ ВІД СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОХОДИ
ВІД
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНШІ ДОХОДИ

доходи від операцій оренди та/або лізингу
доходи від реалізації товарів (робіт,
послуг)

відсотки
роялті

інші операційні доходи

доходи від володіння борговими вимогами
сума безповоротної фінансової допомоги
суми безнадійної кредиторської заборгованості
суми поворотної фінансової допомоги
позитивне значення курсових різниць
суми страхового відшкодування
суми штрафів (неустойки, пені)
доходи, отримані при першому відступленні права вимоги
прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги

фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого
позивачем
вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)
суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості
дохід від виконання довгострокових договорів (більше 1го року) згідно
п.137.3 ст.137 “Порядок визнання доходів” ПКУ
дохід, визначений згідно зі ст. 146 “Визначення вартості об’єктів
амортизації” ПКУ
перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів
(робіт, послуг)
перерахунок доходів у випадку правочину недійсним
інші доходи

Рис. 3. Класифікація доходів від спільної діяльності без створення юридичної особи
(розробка автора)
Застосування запропонованої класифікації доходів спільної діяльності (рис. 3) дозволить
оптимізувати структуру доходів, забезпечити їх достовірний облік, визначити рентабельність окремих
видів продукції (робіт, послуг), здійснювати контроль за їх одержанням та отримувати детальнішу
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інформацію для аналізу діяльності учасників спільної діяльності без створення юридичної особи з
метою визначення напрямів підвищення прибутковості.
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Анотація
Розглянуто та обґрунтовано поняття “дохід” та “доходи від спільної діяльності”.
Узагальнено існуючі теоретичні підходи до класифікації доходів у сучасній економічній літературі.
Запропоновано класифікацію доходів від спільної діяльності без створення юридичної особи.
Ключові слова: будівництво, дохід, класифікація доходів, доходи від спільної діяльності.
Аннотация
Рассмотрены и обоснованы понятие “доход” и “доходы от совместной деятельности”.
Обобщенно существующие теоретические подходы к классификации доходов в современной
экономической литературе. Предложена классификация доходов от совместной деятельности
без создания юридического лица.
Ключевые слова: строительство, доход, классификация доходов, доходы от совместной
деятельности,
Annotation
Considered and grounded concept “profit” and “profits from joint ventyre”. The generalized existent
theoretical going is near classification of profits in modern economic literature. Classification of profits is
offered from joint ventyre without creation of legal entity.
Key words: construction, profit, classification of profits, profits from joint activity.
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ОПЦІОНИ ІЗ СИНГУЛЯРНОЮ ФУНКЦІЄЮ ВИПЛАТИ ЯК
ІНСТРУМЕНТИ ХЕДЖУВАННЯ ТА ОТРИМАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ
Постановка проблеми. В останні десятиліття швидкими темпами розвивається ринок похідних
фінансових інструментів (таз званий строковий ринок). Передусім це стосується ф’ючерсних
контрактів, які обертаються як на товарних, енергетичних, так і на фондових біржах. Перевагою цих
деривативів є те, що біржі гарантують їхнє виконання. Іншими представниками біржового строкового
ринку є опціони. На відміну від попередніх похідних інструментів, опціони, по-перше, обертаються
також на позабіржовому ринку, по-друге, існує широка гама їхніх різновидів, по-третє, вони
характеризуються асимеричним ризиком, що надає їм перевагу у стратегіях хеджування.
Найбільш відомими, очевидно, є стандартні опціони, які увійшли на організований біржовий
ринок у 1976 році. Однак протягом останніх трьох десятиліть вони розвинулися у багатьох напрямках,
в тому числі в напрямку утворення різних типів (так званих нестандартних опціонів), що дає змогу
використовувати їх до хеджування багатьох видів ризику через зайняття довгої позиції в опціонному
контракті. З іншого боку, емітети (коротка позиція в опціонному контракті), які виставляють опціони
розраховують на отримання опціонної премії, яка за сприятливих умов становитиме їхній
інвестиційний дохід. Серед нестандартних опціонів (які ще називають екзотичними) окрему групу
становлять опціони із сингулярною функцією виплати. Проблемою їхнього використання в різних цілях
є встановлення таких параметрів, які б задовільняли вимоги обох сторін опціонного контракту.
Розв’язання цієї проблеми дасть змогу підвищити ліквідність опціонів як на біржовому, так і
позабіржовому ринку, що своєю чергою сприятиме зниженню опціонної премії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику, пов’язану із цією групою
деривативів, зокрема їхнього оцінювання та принципу дії, досліджували Дж. Гулл [1], Р. Колб [2],
І. Нелькен [3], М. Онґ [4], А. Печтл [5], І. Прухніцка-Грабіас [6], К. Равінран [7], М. Рубінштейн [8],
П. Занґ [9] та інші. Однак застосуванню їх на практиці, на нашу думку, приділено ще замало уваги.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження групи опціонів із сингулярною
функцією виплати з метою їхнього практичного використання, а саме, вибору тих параметрів, на які
має вплив учасник трансакції на строковому ринку, а також врахування інших ринкових параметрів, які
мають безпосередній або посередній вплив на формування опціонної премії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Опціони із сингулярною функцією виплати
(singular payoffs options) – це похідні фінансові інструменти з наперед відомою сумою доходу або
нульовим доходом для утримувача опціону. Їхньою спільною рисою є відсутність неперервності (або
раптові стрибки) у функції виплати, тобто їхня функція виплати є сингулярною. У зв’язку з тим, що
функція виплати (тобто функція доходу для утримувача опціону) є порівняно простою, вони здобули
популярність передусім на позабіржовому ринку, де участь беруть не тільки професійні біржові гравці.
До групи опціонів із сингулярною функцією виплати зараховують:
- бінарні опціони (digital/binary, bet options, all-or-nothing options);
- опціони з умовною премією (contingent premium options);
- опціони з відступом (розривом, гепом) (gap options).
Проте усі ці різновиди бінарних опціонів характеризуються однією спільною рисою: вони або
приносять наперед визначену суму доходу, або не приносять доходу взагалі. Це означає, що на
відміну від більшості опціонів, сума виплати за опціоном не залежить від ціни (значення) базового
активу.
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Перша група з перелічених вище є найчисленнішою щодо кількості різновидів. Бінарні (або
двійкові) опціони ще відомі під назвою цифрові, або опціони закладу. Слово «bet» у дослівному
перекладі означає «заклад, спір, парі». Основним конструкційним елементом бінарних опціонів є
фіксований розмір платежу для їхнього утримувача, за умови, що цей дериватив у момент закінчення
терміну дії буде у позиції «в грошах» (in-the-money). Як уже зазначалося, немає істотного значення,
наскільки ціна ринкова базового активу відрізняється від курсу виконання опціону у день його
реалізації.
В основу звичайних бінарних опціонів покладено один базовий актив. Однак існує також підгрупа
бінарних опціонів, в основу яких покладено два базові активи. Такі називають кореляційними
бінарними опціонами, оскільки у формулах оцінювання враховується коефіцієнт кореляції між
базовими активами. Ці деривативи є значно еластичнішими у порівнянні зі звичайними бінарними
опціонами, а тому мають значно більший потенціал щодо практичного використання.
Деякі бінарні опціони, такі як «готівка або нічого» чи «актив або нічого» є значно простішими, з
огляду на функцію виплати, ніж стандартні опціони (plain vanilla options). А тому часто з’являються
пропозиції, розглядати їх як основні структурні блоки, з яких побудовано стандартні опціони.
Наприклад, А. Печтл [5] показав, що кінцеву виплату стандартного опціону можна подати як суму
виплат безмежної кількості бінарних опціонів. Хоч такий аргумент є цікавим з теоретичного точки зору,
однак він не знайшов практичного використання.
Бінарні опціони є найпростішими екзотичними опціонами, що стало причиною їхньої значної
популярності серед інвесторів. В обігу трапляються дві підгрупи бінарних опціонів:
- стандартні бінарні опціони (standard binary options);
- комплексні бінарні опціони (complex binary options).
Стандартний бінарний опціон діє на засадах «парі» між емітентом та покупцем опціону стосовно
формування ціни базового активу у майбутньому. Покупець бінарного опціону з правом купівлі (call
option) вважає, що курс базового активу у день погашення (європейський стиль виконання) або
протягом дії (американський стиль виконання) опціону буде вищим від ціни виконання опціону, а
покупець, який відкрив довгу позицію в опціоні продажу (put option), переконаний, що курс базового
активу буде нижчим від ціни виконання опціону. Своєю чергою, емітенти згаданих бінарних опціонів
мають цілком протилежні прогнози щодо формування цін базових активів у майбутньому. Найчастіше
виплата за бінарними опціонами обчислюється множенням ставки виплати на опціонну премію.
Бінарні опціони сьогодні належать до найпопулярніших на строковому ринку. Залежно від того, у
якому вигляді виплачується дохід за бінарним опціоном – у вигляді готівки чи у вигляді базового
інструменту, розрізняємо:
- бінарні опціону типу «готівка або нічого» (binary cash-or-nothing option);
- бінарні опціони типу «актив або нічого» (binary asset-or-nothing option);
- бінарні опціони типу «supershares».
У групі комплексних бінарних опціонів виділяємо такі підгрупи опціонів:
- амплітудний бінарний опціон (range binary option);
- опціон з мегапремією (mega-premium option);
- граничний бінарний опціон (boundary binary option);
- подвійний бінарний опціон (double-digital option або range binary option), який ще називають
коридорним бінарним опціоном (corridor binary option).
Для амплітудного бінарного опціону у контракті визначається інтервал, в якому може коливатися
ціна базового активу протягом терміну дії опціону. Якщо ціна базового активу не вийде за межі
визначеного інтервалу, то утримувач опціону отримає виплату, яка дорівнюватиме добутку ставки
виплати та опціонної премії. У протилежному випадку утримувач не одержить нічого. Амплітудні
бінарні опціони застосовуються як один із структурних елементів фінансового інструменту «range
floater», що у дослівному перекладі означає «цінний папір з діапазоном». «Range floater» – це
облігація, яка приносить дуже високі (вищі від ринкових) наперед відомі відсотки, якщо значення
певної базової змінної перебуває у визначеному інтервалі. У протилежному випадку, дохід з такого
інструменту буде значно нижчим від середнього доходу на ринку або взагалі дорівнюватиме нулю.
Для прикладу виберемо облігацію, на яку відсотки нараховуються кожного дня, згідно зі ставкою 7%
річних, за умови, що значення тримісячної відсоткової ставки LIBOR знаходиться в інтервалі від 4,4%
до 5,2%. Якщо ж у якийсь день ставка LIBOR вийде за межі визначеного інтервалу, наприклад,
становитиме 3,8%, то відсотки за цей день не нараховуватимуться.
Опціон з мегапремією – це складна опціонна стратегія, яка використовує амплітудні бінарні
опціони та бар’єрні опціони (barrier options). Інвестор продає два опціони з бар’єрами виходу з цінами
виконання на рівні верхньої та нижньої межі інтервалу коливань ціни базового активу, а отриману
премію інвестує в амплітудний бінарний опціон. Якщо протягом терміну дії опціонного контракту ціна
базового активу досягне одного з бар’єрів (верхнього чи нижнього), то бар’єрний опціон не принесе
інвестору жодного доходу, як і придбаний бінарний опціон. Натомість, якщо ціна базового активу не
вийде за межі інтервалу, дохід інвестора з цієї стратегії дорівнюватиме різниці між одержаним
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платежем за придбаним амплітудним бінарним опціоном та виплаченою сумою за виставленими
бар’єрними опціонами виходу.
Своєю чергою, виплата за граничним бінарним опціоном становитиме певну суму X, якщо
протягом життя опціону ціна базового активу досягне і нижньої, і верхньої межі визначеного інтервалу.
Якщо жодна з меж не буде досягнута, утримувач опціону отримає виплату на суму Y. Виплата не
належиться інвестору лише за умови, що протягом терміну дії опціону курс базового активу досягне
лише верхньої або лише нижньої межі встановленого інтервалу коливань.
Встановлення амплітуди коливань є конструкційними елементом і для подвійного бінарного
опціону. Сума кінцевої виплати для утримувача такого деривативу залежить від того, як довго курс
базового активу затримається у визначеному інтервалі (так званому «коридорі»). Щоденний приріст
суми кінцевої виплати залежатиме від ширини встановленого інтервалу. Якщо ціна базового активу
протягом усього терміну дії опціону перебуватиме у зазначеному інтервалі, то утримувач опціону
отримає максимально можливу виплату, яка багаторазово перевищуватиме суму сплаченої покупцем
опціонної премії. Подвійні бінарні опціони, аналогічно до двобар’єрних опціонів, мають дві межі, з яких
одна розташована вище від ціни виконання, а друга – нижче.
Найпростішим представником групи стандартних бінарних опціонів є опціон типу «готівка або
нічого». Якщо значення базового активу цього опціону перевищить (не перевищить) визначений
рівень, то певна сума готівки виплачується покупцю опціону купівлі (відповідно опціону продажу). У
протилежному випадку опціон втрачає свою вартість. Величина потенційної виплати для майбутнього
утримувача опціону визначається у момент укладання опціонного контракту. Виплата може мати
грошову або безгрошову форму. Якщо бінарний опціон має тип «готівка або нічого», то його емітент
зобов’язаний виплатити обумовлену в опціонному контракті грошову суму утримувачу опціону, за
умови, що опціон погашається «у грошах». Натомість у разі бінарного опціону типу «актив або нічого»
розрахунок між сторонами відбувається шляхом передачі базового активу власнику опціону. Отже,
виплата утримувача за описаними вище двома видами бінарних опціонів з правом купівлі у момент
їхнього виконання записується у такому вигляді:

ST > K ,
ST ≤ K ,

 w,

payoff call = 

 0,

(1)

де

ST

K
w

– курс виконання опціону;
– наперед визначена сума готівки або актуальна ринкова ціна базового активу.

– ринкова ціна спот базового активу на момент виконання опціону;

Для опціону типу «готівка або нічого», евентуальний дохід якого може становити 100 $, w =100
$, натомість для опціону типу «базовий актив або нічого» w дорівнюватиме ринковій ціні базового
активу на момент виконання опціону, оскільки за опціонами такого типу розрахунок здійснюється у
формі фізичної передачі базового активу від емітента опціону до його утримувача. Натомість дохід
утримувача за аналогічними бінарними опціонами з правом продажу має інший вигляд, а саме:

 w,
payoff put = 
 0,

ST < K ,
ST ≥ K .

(2)

Оцінювання таких деривативів можна здійснити за допомогою формул, наведених у [1, с. 241]:
- для європейського опціону з правом купівлі базового активу:



S 
1 2 
+
r
−
g
−
σ τ
 
2  
K 

CON call = we− rτ N  ln 
 

- для європейського опціону з правом продажу базового активу:
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 ,
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S 
1 2 
r
g
+
−
−
σ τ
 
2  
K 

CON put = we− rτ N − ln 
де

σ

 

τ



σ τ 

 ,

(4)

– термін до погашення опціону;
– імплікована змінність ціни (значення) базового активу;
– відсоткова ставка без ризику;

r
g – ставка доходу базового активу;
N {}
.
– функція стандартизованого нормального розподілу випадкової змінної;
S – ціна спот (значення) базового активу на момент погашення опціону.
Щоб вивести формули для оцінювання вартості опціону типу «базовий актив або нічого», як це
випливає з їх означення, у формулах (3) і (4) суму виплати w необхідно замінити на ціну базового
активу S , а відсоткову ставку без ризику r на дохідність базового активу
визначення ціни таких деривативів матимуть наступний вигляд [1, с. 245]:
− для європейського опціону з правом купівлі базового активу:



S 
1 2 
+
r
−
g
−
σ τ
 
2  
K 

AONcall = Se− gt N  ln 
 

S  
1 2 
 +  r − g − σ τ 
2  
K 

AON put = Se− gt N − ln 
 

Тоді формули для



σ τ + σ τ 

 ;

− для європейського опціону з правом продажу базового активу:

 

g.

(5)



σ τ − σ τ 

 .

(6)

На розмір опціонної премії опціонів із сингулярною функцією виплати впливає багато чинників,
серед яких можна виділити: термін дії опціонного контракту, частоту можливості його реалізації,
безризикову відсоткову ставку, дивідендну ставку, ціну виконання, змінність ціни базового активу, ціну
базового активу.
Розглянемо комплексні бінарні опціони на прикладі однодоларового подвійного бінарного
опціону. Утримувачу такого деривативу отримає виплату рівну 1,00$ за умови, що ціна базового
активу у момент погашення перебуватиме у проміжку, визначеному двома границями. За інших умов
опціон втрачає свою силу.
У середовищі припущень моделі Блека–Шоулса формули оцінювання таких фінансових
інструментів матимуть вигляд [3]:
− для європейського опціону з правом купівлі базового активу:
2 nυ

2


 b σ
− rτ
=e
 
n =−∞  a 

+∞

PDDcall
2υ

2 nυ

 b σ 2  a  σ 2
−   
S b

∑

 
 xn′′
 N  d 2bs + 
σ τ
 

S 
σ
+  r − g −
K 
2

2

ln
d 2bs =

σ τ


τ


 

 xn′  
 xn′   
 N  d 2bs + 
  − N  d 2bs |K =b + 
 
 σ τ  
 σ τ   
 




 xn′′
−
N

 d 2bs |K =b + 

 
σ τ


υ = r − g −σ 2 / 2

,
,
− для європейського опціону з правом продажу базового активу:
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2 nυ

σ2


b

= e− rτ
 
n =−∞  a 


 
 − xn′
 N  − d 2bs + 
σ τ
 

+∞

PDD put

∑

2υ

2 nυ

 b σ 2  a  σ 2
−   
S  b

 
 − xn′′
 N  −d 2bs + 
σ τ
 

xn′ = 2n (α − β )

b

α = ln   > 0
S
де

a



 − xn′′
  − N  −d 2bs |K =a + 

 
σ τ

xn′′ = 2α − xn′ = 2 (1 − n ) α + 2nβ

,





 − xn′
−
N

 −d 2bs |K = a + 

 

σ τ




   
 
   


  
 
  

,

,

a

,

β = ln   < 0
S




,

b

– верхня межа опціону;
– нижня межа опціону.

Існує інший спосіб визначення цін подвійних бінарних опціонів, який ґрунтується на використанні
функції густини з двома бар’єрами. Цю функцію впровадили та дослідили у 1965 році Д. Кокс та
Г. Міллер [10, с. 222].
Порівняльний аналіз бінарних опціонів зі стандартними опціонами показав, що більшість
ринкових факторів аналогічно впливають і на бінарні опціони. Однак зростання ціни базового активу
має значення лише до моменту, поки вона не перевищить ціну виконання опціону купівлі, або не
спаде нижче від ціни виконання опціону продажу. Подальше зростання або зниження ціни базового
інструменту не має значення, оскільки дохід інвестора, який зайняв довгу позицію в опціоні, не
зростатиме. Дохід за бінарним опціоном купівлі буде нульовим аж до моменту перевищення ринковою
ціною базового активу рівня ціни виконання, відколи буде дорівнювати додатній фіксованій величині.
Натомість, дохід бінарного опціону продажу, дорівнюватиме нулю до моменту, коли актуальна ціна
базового активу не впаде нижче від ціни виконання опціону. Саме тоді бінарний опціон продажу
набуде внутрішньої вартості, яка буде сталою додатною величиною. Тому для бінарного опціону є
важливим, щоб ціна базового активу на момент погашення сформувалася так, щоб він був «у
грошах».
На ціну бінарного опціону «готівка або нічого», окрім стандартних параметрів, впливає також
сума виплати. Залежність опціонної премії від суми виплати завжди має додатний характер, тобто у
міру зростання суми виплати зростатиме теж розмір опціонної премії. Однак динаміка зростання буде
вищою у разі формування курсу базового активу у такий спосіб, що його ціна буде вищою від ціни
виконання (опціон купівлі) або нижчою від ціни виконання (опціон продажу). Це означає, що чим
вищою є сума виплати, тим вищу ціну за опціон повинен заплатити покупець. Важливою є також
ширина інтервалу між ціною виконання і ціною базового активу. Для опціону купівлі, якщо ціна
виконання буде встановлена нижче від актуальної ціни базового активу, опціонна премія зростатиме у
міру зростання різниці між цими величинами (розширення інтервалу). Для опціону продажу, якщо ціна
виконання вища від актуальної ціни базового активу, то зростання різниці між цими величинами
позитивно впливатиме на ціну опціону. Під час порівняння цін опціонів «готівка або нічого» з цінами
стандартних опціонів виявилося, що вони можуть бути як вищими, так і нижчими від премії
стандартного опціону. Все залежить від суми встановленої виплати за опціоном «готівка або нічого».
За менших сум виплати ціна опціону купівлі буде вищою, тоді як опціонів продажу – нижчою від
стандартної опціонної премії. Тобто за вищих сум виплати спостерігається обернена залежність.
Загалом можна стверджувати, що чим вища грошова сума виплати передбачена бінарним опціоном,
тим дешевшим буде опціон купівлі і дорожчим – опціон продажу. Бінарні опціони можуть
використовуватися господарськими суб’єктами та фінансовими інституціями як з метою хеджування,
так і з метою отримання інвестиційного доходу. Перші з них зацікавлені у тому, щоб опціонна премія
була найнижчою, а тим самим нижчі витрати на стратегію хеджування. Натомість других більше
цікавить дохід від продажу опціонів, а тому кориснішою для них буде висока опціонна премія.
Знайдемо ціну опціону «готівка або нічого» виставленого на ціну акції, з фіксованою виплатою у
сумі 10 грн., з терміном дії півроку, якщо актуальна ринкова ціна акції становить 95 грн., ціна
виконання - 100 грн., відсоткова ставка без ризику - 6 %, дохідність акції становить 8 %, її змінність - 20
%. Підставляючи
отримуємо:

W = 10 , S = 95 , K = 100 , r = 0.06 , g = 0.08 , σ = 0.20 i τ = 0.5
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) (σ τ ) =

(

 S

d = ln + r − g − σ 2 2 
K




0.22  
ln 0.95 +  0.06 − 0.08 −
 0.5
2





(0.2

)

0.5 = −0.6457
.

На основі формул (3) – (4) отримуємо ціни (у грн.) опціонів купівлі та продажу:

CON call = W exp  − rτ  N ( d ) = 10 ⋅ exp  −0.06 ⋅ 0.5 ⋅ N ( −0.6457 ) =

10 ⋅ 0.9704 ⋅ 0.2592 = 2.5153
CON put = W exp  −rτ  N ( −d ) = 10 ⋅ exp  −0.06 ⋅ 0.5 ⋅ N ( 0.6457 ) =
10 ⋅ 0.9704 ⋅ 0.7408 = 7.1887

Дослідимо опціони «готівка або нічого» типу купівлі та продажу за інших параметрів, причому
відсоткова ставка без ризику залишається фіксованою. Сума виплати опціону становить 80 грн., ціна
базового активу - 95 грн., ціна виконання - 100 грн., дохідність базового активу - 8%, термін дії опціону
- 6 місяців. Як видно із проведених досліджень ціна опціону зростає як внаслідок зростання
відсоткової ставки без ризику, так і внаслідок зростання змінності базового активу (табл. 1, рис. 1).
Таблиця 1
Залежність ціни опціону «готівка або нічого» типу купівлі від змінності базового активу та
відсоткової ставки без ризику
Відсоткова ставка без ризику /
змінність

r = 0.02
r = 0.03
r = 0.04
r = 0.05
r = 0.06
r = 0.07
r = 0.08
r = 0.09
r = 0.10

σ = 0.05

σ = 0.10

σ = 0.15

σ = 0.20

σ = 0.25

0.81199

9.34651

16.3365

20.5367

23.1085

1.16585

10.4480

17.3347

21.3469

23.7643

1.64422

11.6319

18.3624

22.1684

24.4243

2.27805

12.8979

19.4180

23.0001

25.0880

3.10123

14.2448

20.4996

23.8410

25.7548

4.14906

15.6703

21.6054

24.6901

26.4241

5.45637

17.1714

22.7331

25.5461

27.0952

7.05496

18.7440

23.8806

26.4081

27.7676

8.97082

20.3829

25.0453

27.2748

28.4406

Рис. 1. Залежність ціни опціону «готівка або нічого» типу купівлі від змінності базового
активу та відсоткової ставки без ризику
Причому тут і всюди далі по вертикалі показано ціну опціону, а це означає, що у випадку
стохастичних змін відсоткової ставки без ризику їх необхідно враховувати при оцінюванні таких
опціонів. Як видно з отриманих результатів, суттєвий вплив на формування опціонної премії мають
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обидва параметри. Їхнє зростання приводить до збільшення опціонної премії, що є корисним для
емітентів опціонів і небезпечне для хеджерів.
Потім ми дослідили залежність ціни опціону «готівка або нічого» типу продажу від змінності
базового активу та від змін відсоткової ставки без ризику. Отримані результати (табл. 2, рис. 2)
свідчать про обернену тенденцію, тобто зростання відсоткової ставки без ризику та зростання
змінності призвело до здешевлення опціонів цього типу. Однак їх ціни є значно вищими від
аналогічних опціонів купівлі, а тому для інвестора опціони продажу є привабливішими інструментами з
точки зору отримання інвестиційного доходу. Натомість хеджери будуть уникати купівлі таких
фінансових інструментів з огляду на зростання витрат на стратегію управління ризиком.
Таблиця 2
Залежність ціни опціону «готівка або нічого» типу продажу від змінності базового активу та
відсоткової ставки без ризику
Відсоткова ставка /
змінність

r = 0.02
r = 0.03
r = 0.04
r = 0.05
r = 0.06
r = 0.07
r = 0.08
r = 0.09
r = 0.10

σ = 0.05

σ = 0.10

σ = 0.15

σ = 0.20

σ = 0.25

78.3920

69.8575

62.8675

58.6673

56.0955

77.6431

68.3609

61.4742

57.4620

55.0447

76.7717

66.7840

60.0535

56.2475

53.9916

75.7467

65.1269

58.6068

55.0247

52.9368

74.5344

63.3909

57.1360

53.7946

51.8809

73.0994

61.5781

55.6430

52.5584

50.8244

71.4068

59.6917

54.1300

51.3170

49.7680

69.4248

57.7358

52.5992

50.0717

48.7122

67.1275

55.7155

51.0530

48.8236

47.6578

Рис. 2. Залежність ціни опціону «готівка або нічого» типу продажу від змінності базового
активу та відсоткової ставки без ризику
Ціна базового активу становить 95 грн., ціна виконання - 100 грн., змінність базового активу 20%, відсоткова ставка без ризику - 6%, дохідність базового активу - 8%. Дослідимо залежність ціни
опціону типу купівлі від суми виплати та від терміну дії опціону. Отримані результати (табл. 3, рис. 3)
показують, що у міру зростання суми виплати за опціоном його ціна швидко зростає, що пов’язане зі
зростанням евентуальних витрат для емітента опціону. Внаслідок збільшення терміну дії опціону його
ціна теж зростає, хоч не так швидко. Зростання ціни опціону внаслідок зростання терміну його дії
можна пояснити зростанням непевності щодо майбутньої ситуації на ринку базового активу. Для
інвестора, яктй хоче зайняти коротку позицію у такому опціоні, більш вигідними будуть інструменти з
довшим терміном дії. Вища сума виплати також підвищує ціну опціону, оскільки зростає ризик
можливих витрат, пов’язаних з необхідністю розрахунку з утримувачем опціону.
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Таблиця 3
Залежність ціни опціону купівлі від суми виплати та терміну дії
Виплата /
термін дії
10 грн.

1 місяць

2 місяці

3 місяці

4 місяці

5 місяців

6 місяців

2.96226

3.31921

3.43748

3.48099

3.49132

3.48425

20 грн.

5.92452

6.63842

6.87496

6.96197

6.98264

6.96850

30 грн.

8.88678

9.95763

10.3124

10.4430

10.4740

10.4528

40 грн.

11.8490

13.2768

13.7499

13.9239

13.9653

13.9370

50 грн.

14.8113

16.5960

17.1874

17.4049

17.4566

17.4213

60 грн.

17.7736

19.9153

20.6249

20.8859

20.9479

20.9055

70 грн.

20.7358

23.2345

24.0624

24.3669

24.4392

24.3898

80 грн.

23.6981

26.5537

27.4999

27.8479

27.9305

27.8740

90 грн.

26.6603

29.8729

30.9373

31.3289

31.4219

31.3583

100 грн.

29.6226

33.1921

34.3748

34.8099

34.9132

34.8425

Рис. 3. Залежність ціни опціону «готівка або нічого» типу купівлі від суми виплати та
терміну дії
Потім ми дослідили аналогічний опціон, але з правом продажу. Залежність ціни такого опціону
від суми виплати та від терміну дії опціону показано у табл. 4 та на рис. 4.
Таблиця 4
Залежність ціни опціону «готівка або нічого» типу продажу від суми виплати та терміну
дії
Виплата /
термін дії
10 грн.

1 місяць

2 місяці

3 місяці

4 місяці

5 місяців

6 місяців

6.98786

6.58129

6.41364

6.3210

6.26178

6.2202

20 грн.

13.9757

13.1626

12.8273

12.642

12.5236

12.4404

30 грн.

20.9636

19.7439

19.2409

18.963

18.7853

18.6606

40 грн.

27.9515

26.3252

25.6546

25.284

25.0471

24.8808

50 грн.

34.9393

32.9064

32.0682

31.605

31.3089

31.1010

60 грн.

41.9272

39.4877

38.4818

37.926

37.5707

37.3212

70 грн.

48.9151

46.0690

44.8955

44.247

43.8325

43.5414

80 грн.

55.9029

52.6503

51.3091

50.568

50.0942

49.7616

90 грн.

62.8908

59.2316

57.7227

56.889

56.3560

55.9818

100 грн.

69.8786

65.8129

64.1364

63.210

62.6178

62.2020
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Рис. 4. Залежність ціни опціону «готівка або нічого» типу продажу від суми виплати та
терміну дії
Результати досліджень свідчать про позитивний вплив суми виплати на ціну опціону (вона
зростає) та негативний вплив терміну дії опціону (його ціна спадає). Отже, інвестору рекомендується
купувати опціони з невисокою сумою виплати, виставлені на довший термін дії. Така стратегія
інвестування може принести певний дохід, що компенсує втрати на ринку спот базового активу, при
незначних витратах на стратегію хеджування.
Висновки з проведеного дослідження. Як бачимо, на ціни опціонів з сингулярною функцією
виплати значний вплив мають зміни зовнішніх параметрів. Це означає, що інвестор, який планує
зайняти коротку або довгу позицію в такому опціоні повинен провести подібні дослідження з метою
вибору такого опціону, який би відповідав меті його використання. Причому, деякі параметри інвестор
може вибирати. До них належать: термін дії опціону Т, курс виконання опціону К; наперед визначена
сума готівки w . Регулюючи величину цих параметрів можна збудувати оптимальний інвестиційний
портфель або стратегію хеджування.
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Анотація
У статті проведено дослідження різних видів опціонів з сингулярною функцією виплати.
Особлива увага приділяється оцінюванню цих деривативів, а також дослідженню впливу вибраних
параметрів на величину опціонної премії. Таке дослідження є корисним як для інвесторів, які
використовують ці опціони з інвестиційною метою, так і для інвесторів, що намагаються
управляти ризиком.
Ключові слова: деривативи, опціонний контракт, функція виплати, сингулярна функція, ціна
виконання, термін дії опціону.
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Аннотация
В статье проведено исследование разных видов опционом с сингулярной функцией выплаты.
Особенное внимание уделяется оцениванию этих деривативов, а также исследованию влияния
выбранных параметров на величину опционной премии. Такие исследования полезны как для
инвесторов, которые используют эти опционы с инвестиционной целью, так и для инвесторов,
которые стремятся управлять риском.
Ключевые слова: деривативы, опционный контракт, функция выплаты, сингулярная
функция, цена исполнения, срок действия опциона.
Annotation
In this paper a study of different types of call option with a singular function of the payments carried
out. Particular attention is paid to the estimation of these derivatives, as well as to the influence of selected
parameters on the value of option premium. Such studies are useful for investors who use these options for
investment purpose, and for investors who want to manage risk.
Key words: derivatives, option contract, the payment function, the singular function, exercise price,
term of the option.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ –
ВИРОБНИКІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Постановка проблеми. Основною складовою сільськогосподарського виробництва в Україні
традиційно вважається зернове господарство, адже від реалізації зернових культур
сільськогосподарські товаровиробники отримують майже третину грошових надходжень. Так, в 2010
році цей показник ставив 36,8 %. Частка зернових у виручці від реалізації продукції рослинництва
складає близько 60 %. Цим підтверджується особливе значення ринку зерна для послідовного
зміцнення економіки сільськогосподарських підприємств, які розвивають зернову галузь.
Проблема реалізації продукції в ринкових умовах обумовлена наступними причинами:
недосконалістю ціноутворення, слабо розвиненою інфраструктурою, низькою ефективністю зв'язків в
ланцюгу «виробник – споживач», відсутністю необхідної інформації про стан ринку, недостатньою
державною підтримкою.
Ринкові відносини пов'язані зі створенням інфраструктури, що базується на різноманітті форм
збуту, розвитку конкуренції та комерції. Збут характеризується появою нових ринкових каналів.
Поступово відбувається переорієнтація товаровиробників на альтернативні канали. При недостатній
розвиненості інфраструктури багатоканальний збут і його різноманітні форми замінюються
реалізацією більшої частини продукції посередницьким структурам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-методичні питання ефективності зернового
виробництва, проблеми теорії й практики інтенсифікації галузі втілені в працях С. С. Бакая, В. І. Бойка,
М. Г. Лобаса, П. М. Рибалкіна, П. Т. Саблука, В. Ф. Сайка, А. І. Степанова, О. О. Сторожука, М. І. Щура
та ін. Питання організації й розвитку аграрного ринку, в тому числі ринку зерна, вивчали
П. І. Гайдуцький, О. В. Захарчук, З. П. Ніколаєва, П. Т. Саблук, В. П. Ситник, Л. М. Худолій,
О. М. Шпичак та інші вчені. Проте їхні праці були присвячені суто теоретико-методологічним
дослідженням формування ринку зерна.
Постановка завдання. Мета статті – здійснити оцінку сучасного стану реалізації зернових
культур сільськогосподарськими підприємствами та запропонувати рекомендації щодо їх покращення.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Ефективність
збутової
діяльності
сільськогосподарських товаровиробників в значній мірі залежить від інформованості його учасників
про стан як внутрішнього, так і зовнішніх зернових ринків. Як, свідчать результати опитування, майже
21% респондентів взагалі не володіють такою інформацією, 46% респондентів недостатньо
поінформовані, 26% поінформовані частково і лише 7% володіють достатньою інформацією.
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Лише 3% респондентів зазначили, що володіють інформацією про стан внутрішнього ринку
зернових, 25% володіють недостатньою інформацією, 56% поінформовані частково, 16% володіють
достатньою інформацією.
Однією з умов ефективної і вдалої співпраці в межах ланцюга постачання зерна є високий рівень
обізнаності всіх його учасників з вимогами партнерів та умовами співпраці з ними. В процесі пошуку і
організації нових каналів постачання дуже важливо володіти інформацією і вміти реагувати на
потреби ринку, що часто змінюються [1, c. 123].
Результати опитування показали, що майже 8% респондентів не володіють інформацією про
виробників, переробників, трейдерів та споживачів. Найкраще респонденти поінформовані про
виробників зерна: 38% володіють достатньою інформацією, 48% частково поінформовані і 14%
недостатньо поінформовані. Володіють достатньою інформацією про переробників зерна 28%
респондентів, 50% поінформовані частково і 22% недостатньо поінформовані.
Протягом останніх років відбулися певні трансформаційні зміни щодо каналів збуту та реалізації
вирощеного врожаю зернових культур сільськогосподарськими підприємствами України (рис. 1).
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Рис. 1. Структура збуту зернових культур сільськогосподарськими підприємствами
в 2010 р. (%)
Частково
регульованими
напрямками
продажу
зерна
сільськогосподарськими
товаровиробниками є реалізація його заготівельним організаціям, населенню, шляхом продажу та
видачі зерна в рахунок оплати праці. Частка цих каналів збуту зерна неухильно скорочується,
відповідно збільшується обсяг чисто ринкових напрямів реалізації зерна: за «іншими каналами збуту».
Це свідчить про чітко вираженому зсуві в структурі реалізації зерна до все більшого домінування суто
ринкового сегмента, навіть незважаючи на те, що ціни реалізації зерна заготівельним організаціям за
всі ці роки були значно вищими. Їх рівень був вищий і по окремих видах зерна. У роки ринкових
перетворень сталася втрата не тільки керованості, але і стабільності зернового ринку, виражена в
різкій динаміці ринкових цін на зерно та продукти його переробки, посилення спекулятивних тенденцій
в торгівлі ними, прихованому адміністративному обмеження ринкового руху зерна в окремих суб'єктах
[2, c. 84].
Основним каналом збуту для більшості сільськогосподарських товаровиробників України стало
реалізація за «іншими каналами збуту», оскільки за двадцятирічний період ринкових перетворень
біржова торгівля зерном не отримала належного розвитку в країні, то основний обсяг товарного зерна
реалізується за ринковими каналами збуту, минаючи біржі [3, c. 120]. Для цих каналів характерні
неорганізованість, кількісна та цінова інформаційна непрозорість, високі транзакційні витрати, слабке
використання принципів логістики [4, c. 29].
В певній мірі орієнтацію на вищеназваний канал сприяло і значно вищий рівень закупівельних
цін (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка закупівельних цін на зерно для сільськогосподарських підприємств (грн./т.)
В ланцюгу товароруху «виробник – споживач» зернотрейдери виконують декілька типових
завдань:
- формування товарних партій;
- транспортування зерна;
- очищення, сушіння та зберігання зерна.
Одним із головних негативних аспектів участі посередника на певному етапі каналу руху товарів
є те, що до вартості товару додається й маржа посередника. З однієї сторони, це може відобразитися
на продавцю, який недоотримує певну частину прибутку при продажу, тому посередник буде
намагатися знизити початкову ціну товару для одержання максимально можливого прибутку і в той
самий час зберігати конкурентоздатність товару. Спекулятивність дій посередників на ринку зерна
проявляється наприкінці маркетингового року, коли попит перевищує пропозицію і споживачі зерна
змушені закуповувати по завищених цін.
Позитивна роль посередників проявляється у підтримці так званої «ліквідності ринку»,
приймаючи на себе можливі ризики, які виникають в процесі товароруху від виробника до споживача.
Це по-перше. По-друге, позитивним аспектом участі посередників у процесі руху зерна, як для
покупця, так і продавця, є відсутність необхідності розвитку своєї транспортної структури й залучення
співробітників, які займалися б пошуком або продажем товару, також зникає необхідність у детальній
оцінці й мінімізації тієї самої додаткової вартості, що виникає в міру руху товару [5, c. 58].
Таким чином, посередники фактично є тою ланкою, що з'єднує продавця та покупця,
забезпечуючи всі умови для руху товарів. Це створює умови для концентрації зусиль
товаровиробникові на нарощування обсягів виробництва, що відповідає вимогам основних законів
ринку.
Як свідчать результати опитування, 21% респондентів володіють достатньою інформацією про
діяльність і вимоги трейдерів, частково поінформовані 41% і 38% поінформовані недостатньо.
Останнім часом на зерновому ринку спостерігається зменшення числа дрібних і середніх
незалежних посередників. Це відбувається у зв'язку з їхньою низькою конкурентоздатністю в
порівнянні з великими торгово-посередницькими й експортно-орієнтованими компаніями.
Більшість великих експортних компаній з метою оптимізації своєї роботи прагнуть до зменшення
кількості посередників на шляху руху зерна в порти. Одним варіантом такої оптимізації є перехід на
роботу за принципом нульового каналу розподілу, передбачає налагодження постійних партнерських
відносин з виробником зерна.
Більшість експортних компаній для зменшення незалежних посередників, що беруть участь у
процесі руху товару на регіональному рівні, розвивають мережу своїх представництв в основних
зернових регіонах України, шляхом створення представництва.
Для більшості суб'єктів господарювання основним документом, що підтверджує торгові угоди, є
договори купівлі-продажу зерна, зміст яких часто має довільну форму, створюючи тим самим певні
труднощі при вирішенні сторонами спірних питань. Частина зерна реалізується і без укладання
договорів, оскільки багато сільськогосподарські товаровиробники не мають власних зерносховищ і не
об'єднані в збутові кооперативи, що давало б їм можливість формувати великі товарні партії зерна
вищої якості, знижувати витрати обігу. Крім того, вони слабо оснащені зерноочисною і
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зерносушильною технікою, що не дозволяє їм у період збирання врожаю зернових культур доводити
зерно до базисних кондицій, а при можливості їх післязбиральної доробки, в умовах відсутності
біржової торгівлі зерном за стандартизованим контрактами - реалізувати його за ціною, що
відшкодовує додаткові витрати за підвищення якості зерна [6]. Це змушує їх основний обсяг товарного
зерна продавати в сезон збирання врожаю за зниженими цінами торговим посередникам або агентам
великих зернових компаній за готівковий розрахунок, не несучи при цьому витрат на транспортування
і доробку зерна.
На відміну від дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств, агрохолдингам доступні
різні варіанти продажу і страхування ризиків падіння цін на свою продукцію. Для того, щоб вигідно
реалізувати свою продукцію, необхідно мати власні потужності по зберіганню, що дозволить
дочекатися більш вигідної кон’юнктури ринку без втрат якості зерна і займатися трейдингом, тобто
скуповувати в дрібних сільськогосподарських товаровиробників врожай після збирання і реалізовувати
в період найвищих цін [7]. Все більше великих вітчизняних компаній-виробників зернових інвестують
кошти в будівництво елеваторів (рис. 3).
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Рис. 3. Елеваторні потужності по зберігання в розрізі компаній за 2010р. (млн. т.)
Ефективність збуту зернових сільськогосподарськими підприємствами залежить в значній мірі
від поінформованості про всі учасників товароруху від виробника до споживача. Всі учасники
опитування зазначили, що хотіли б знати більше про того чи іншого учасника (групу учасників)
зернового ринку. Показово, що майже 70% респондентів потребують більшої інформації про
партнерів, так чи інакше пов’язаних із реалізацією зерна – трейдерів (24%), кінцевих споживачів (23%)
та переробників (22%). Про виробників зерна бажають знати більше 17% респондентів, ще 12%
зацікавлені в інформації про діяльність державних органів.
Підвищення якості - найважливіший фактор зростання ефективності виробництва зерна. Високі
вимоги до якості зерна визначаються особливою цінністю цього продукту харчування, необхідністю
його тривалого зберігання.
Світовий досвід показує, що країни, що експортують високоякісну пшеницю, формують ці партії
виключно із зерна ярих, ціна якого завжди вище, ніж зерна озимих. Це стимулює виробника
застосовувати новітні досягнення науки: нові, більш високоякісні, стійкі до хвороб і шкідників сорти,
прогресивні технології [8, c. 81].
Тому важливо правильно організувати післязбиральну обробку і зберігання зерна. Слабка
технічна оснащеність господарств засобами лабораторного аналізу з визначення показників якості, в
деяких випадках їх повна відсутність, призводить до заниження показників якості. Дослідження зерна
на якість проводиться тільки при прийманні на хлібоприймальні пункти. Це не виключає помилок при
визначенні класності, тим більше що немає економічного механізму щодо стимулювання покупця в
правильності оцінки. З метою усунення непорозумінь між покупцем і виробником необхідним на
державному рівні є:
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- запровадження ліцензування діяльності щодо приймання, зберігання, переробки та реалізації
зерна та продуктів його переробки;
- внесення змін і доповнень до чинних стандартів з метою їх удосконалення та адаптації
державних стандартів України на основні сільськогосподарські культури до стандартів Європейського
Союзу;
- створення міжрегіональних лабораторій з арбітражного визначення якості зерна.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, в ринкових умовах проблема ефективності
полягає не тільки у зниженні витрат при виробництві зернових, а й збуту за вигідними для виробника
цінами. В даному випадку головну місію повинна виконати держава, шляхом відновлення механізму
заставних операцій із зерном, що забезпечить вартість кредитних ресурсів на рівні 6% річних, а
вартість заставного зерна - не більше 80% мінімальної інтервенційної ціни. Товаровиробнику
гарантується право в будь-який час повернути кредитні ресурси і плату за користування кредитом та
отримати назад заставлене зерно. У разі неповернення кредитних ресурсів до початку нового
маркетингового року заставне зерно переходить у власність Аграрного фонду.
Механізм функціонування форвардних контрактів «з дорученням» передбачає підтримку
сільськогосподарського товаровиробника шляхом його забезпечення необхідними фінансовими
ресурсами на період весняно-польових робіт через кредитування у розмірі 50% вартості форвардного
контракту без виплати відсотків за користування кредитом.
Бібліографічний список
1. Шпичак О. М. Аналіз і перспективи розвитку ринкової інфраструктури в Україні /
О. М. Шпичак, Л. М. Худолій. – К. : ІАЕ УААН, 1998. – 209 с.
2. Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність зернових на аграрному ринку / Н. Є. Голомша //
Економіка АПК. – 2009. – № 12. – C. 83-87.
3. Копитець Н. Г. Передумови формування ринкової системи збуту
та реалізації
сільськогосподарської продукції / Н. Г. Копитець // Економіка АПК. – 2004. – № 6. – С. 118-125.
4. Лузан Ю. Я. Збалансованість попиту та пропозицій на продовольчому ринку України /
Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 27-36.
5. Мамчур В. А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні / В. А. Мамчур //
Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 55-60.
6. Нікішина О. В. Стратегічні орієнтири розвитку зернового ринку України / О. В. Нікішина
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20110629/6_nikish.htm
7. Агроспикер: информационно-аналитическое издание о мировой конъюнктуре зернового и
масличного рынков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.agrospeaker.ru
8. Кириленко І. Г. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку / І. Г. Кириленко //
Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 79-84.
Анотація
Розглядаються проблеми реалізації продукції зернових культур сільськогосподарськими
підприємствами України. Особлива увага приділяється розкриттю ролі торгово-посередницьких
структур в ланцюгу товароруху від виробника до споживача.
Ключові слова: сільськогосподарський товаровиробник, зерно, ціна, канали збуту,
посередник.
Аннотация
Рассматриваются проблемы реализации зерновых культур сельскохозяйственными
предприятиями Украины. Особое внимание уделяется раскрытию роли торгово-посреднических
структур в цепи товародвижения от производителя к потребителю.
Ключевые слова: сельскохозяйственный товаропроизводитель, зерно, цена, каналы сбыта,
посредник.
Annotation
The problems of grain farms in Ukraine. Particular attention is given to reveal the role of trade and
intermediary structures in the chain of commodity circulation from producer to consumer.
Key words: agricultural producers, grain price, distribution channels, the mediator.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ В СИСТЕМІ
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ НА МЕЗОРІВНІ
Постановка проблеми. Молокопереробна галузь забезпечує населення продуктами
харчування першої необхідності водночас є однією з головних ланок агропромислового комплексу
України. Рівень розвитку даної галузі, значною мірою є відображенням стану економіки держави.
Молочні продукти займають важливе значення у забезпеченні здоров’я населення, оскільки мають в
своєму складі практично все, що необхідно організму, також молоко є основним супутнім компонентом
при виробництві різноманітних товарів харчової промисловості, зокрема, кондитерських виробів,
соусів, майонезу. Молокопереробна галузь України за своїм економічним потенціалом
характеризується прибутковим, експортно-орієнтованим, інвестиційно-привабливим середовищем
виробничо-економічної діяльності завдяки короткому періоду окупності вкладених інвестицій.
На вітчизняному ринку молока представлені великі міжнародні компанії, що пропонують
загальносвітові бренди (ТМ «President», «Danone», тощо), а також всеукраїнські (ТМ «Фанні»,
«Геркулес», «Віта», «Селянське», «Люстдорф» тощо) та регіональні виробники молока й продукції
його переробки (наприклад, ТМ «Айс», «Щодня», «Ласуня», «Моліс» та інші). Необхідність збереження
конкурентних позицій підприємств на мезорівні вимагає використання сучасних засобів брендменеджменту та позиціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем розробки та реалізації
системи бренд-менеджменту присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, серед
яких слід відзначити наступних: Д. А. Аакер, С. С. Велещук, Ф. Котлер, П. Темпорал [1], К. О. Тімонін
та інші. Так, Д. А. Аакер, С. С. Велещук, Ф. Котлер [2] досліджували складові системи брендменеджменту. Д. А. Аакер визначає позиції бренду, як частину ідентичності бренду і пропозиції
цінності, яка активно доводиться до відома цільової аудиторії засобами комунікації та показує його
переваги перед конкуруючими брендами [3, c. 97]. На думку С. С. Велещука, бренд-менеджмент – це
діяльність, що ґрунтується на стратегічній орієнтації підприємства та зорієнтована на забезпечення
прихильності споживачів, стійкості конкурентних, позицій та довготривалого успіху підприємства
розвиток та зростання вартості основного нематеріального активу підприємства капіталу бренда [4].
Одним з важливих етапів процесу бренд-менеджменту є визначення особливостей розробки
стратегії позиціонування торгівельної марки, що знайшло висвітлення в працях таких вчених, як
Ф. Котлер, Д. А. Аакер, Р. А. Фатхутдінов, А. О. Старостіна та інших. Однак, слід зазначити, що сучасні
вітчизняні ринкові умови характеризуються певною специфікою, тож розробки західних фахівців не
завжди можуть бути застосовані без її врахування, що й актуалізує мету даного дослідження.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка стратегії позиціонування в системі
бренд-менеджменту підприємств суб’єктів регіонального ринку молока в умовах загострення
конкуренції з брендами загальносвітового та всеукраїнського рівня.
Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснимо дослідження ринку молока та
молочної продукції на макро- та мезорівнях. Серед основних факторів, що стримують розвиток цього
ринку на макрорівні, слід виділити: скорочення поголів’я корів, низьку якість молока, застарілі
технології, невідповідність вітчизняних норм і вимог щодо якості молока європейським.
В 2010 р. частка молочної продукції в загальному випуску продукції харчової промисловості
скоротилась до 12,0% при загальному обсязі реалізованої продукції 23,1 млрд. грн. Як відомо,
ефективний розвиток молокопереробної галузі безпосередньо залежить від стану молочного
скотарства, у якому, на жаль, за останні роки спостерігаються негативні тенденції.
За даними Держкомстату України [5], у 1990 році у господарствах усіх категорій утримувалося 8
млн. 378 тис. корів, в тому числі, у сільгосппідприємствах було 6 млн. 191 тис. корів (74% від загальної
кількості), а в господарствах населення – лише 2 млн. 187 тис. (26%).
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Станом на 2011 р., у господарствах усіх категорій утримувалося вже тільки 2,7 млн. голів корів,
що на 2,2% менше, ніж у 2010 р. та на 68% менше, ніж у 1990 р. Зниження кількості молочного стада
(рис. 1) спостерігається як у приватному секторі, так й в сільськогосподарських підприємствах, де нині
зосереджено менше чверті корів. Причому в агроформуваннях поголів’я скоротилося майже
вдесятеро. Зазначені тенденції є наслідком втрати інтересу до утримання молочних тварин усіма
категоріями господарств через щорічне подорожчання кормів, паливо-мастильних матеріалів та
електроенергії, недосконалий механізм дотування сільськогосподарських товаровиробників за рахунок
повернення ПДВ та недостатню державну підтримку молочного тваринництва.

Рис. 1. Динаміка поголів’я корів в Україні 1990-2011 рр., тис. голів
Скорочення поголів’я молочної худоби, призводить до постійного зменшення обсягів
виробництва молочної сировини усіма категоріями господарств. Так, у 2011 році в Україні вироблено
молока в обсязі 45% від рівня 1990 року (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка виробництва молока в Україні 1990-2011 рр., тис. т. [5]
Для організованого ринку характерним є високий рівень переробки молока. Згідно даних IFCN
(International Farm Comparison Network), середній світовий показник частки надходження молока на
переробні підприємства від загального виробництва складає майже 60%. В розвинутих країнах він
перевищує 80%. Для прикладу, в країнах Європейського Союзу переробляється понад 95%
виробленого молока-сировини. В Україні частка переробленого молока все ще залишається значно
меншою порівняно навіть зі середньосвітовим показником. Зокрема, в 2010 р. на переробку надійшло
лише 42,1% виробленого молока, а решта була використана для власного споживання, прямого
продажу або втрачена [6, с. 30].
Зменшення обсягів виробництва молока-сировини спричинює посилення конкуренції серед
молокопереробних підприємств на ринку молочної сировини та зростання закупівельної ціни молока.
Ціноутворення на молоко і молочні продукти відзначається сезонними впливами. Так, пік зниження цін
на молоко в Україні відбувається у червні-серпні. Починаючи вже з вересня, у зв’язку зі зменшенням
надоїв, ціни ростуть і досягають свого максимуму в листопаді-грудні (рис. 3).
Великий вплив при ціноутворенні на ринку готової молочної продукції здійснюють посередники
закупівлі молока (сировини) і реалізації готової продукції. При закупівлі молока посередницькими
структурами його закупівельна ціна зростає приблизно на 15-20%.
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Рис. 3. Сезоні коливання цін на молоко 2009-2012 рр. в Україні, грн./т.
За аналізований період максимальна ціна на молоко-сировину в Україні склала 2989 грн./т., у
той же час мінімальна – 1972 грн./т., різниця у 2011 році становить 34 грн./т. Для Європи цей показник
складає 15 євро/т. (максимальна ціна– 330 євро/т.).
Враховуючи, що більшість українських молокопереробних підприємств не змогли пройти
відповідну міжнародну атестацію, то ринки ЄС залишаються для них проблемними. Тільки 10%
вітчизняної молочної сировини, яка надходить на переробку, європейські експерти вважають якісною.
На думку експертів, у довгостроковій перспективі спостерігатиметься тенденція до скорочення
кількості підприємств і посилення конкуренції на ринку молока-сировини та продукції його переробки.
Вступ України до СОТ відкрив дорогу іноземним виробникам. Великі компанії з іноземним капіталом
постійно збільшують контрольовану ними частку ринку, поглинаючи дрібних та великих конкурентів.
Так французька група «Lactalis» (ТМ «President») вже володіє Миколаївським молочним комбінатом,
компанією «Білосвіт Умань» і Павлоградським молочним комбінатом (ТМ «Фанні»).
Дослідження мезорівня ринку молока та продукції його переробки (наведене у табл. 1) виявило, що
в Запорізький області рівень споживання молока становить 52,71% від встановленої норми та є гіршим за
середньоукраїнський показник (55,89%). У відповідності з науково обґрунтованими нормами людина
повинна споживати 380 кг. молока на рік. Для порівняння: середньорічний показник споживання цього
продукту у Франції – 440 кг, у Німеччині – 430 кг, у Данії – 380 кг, в Австрії – 370 кг [7].
Таблиця 1
Динаміка ринку молока на макро та мезорівні за 1990-2009 рр.
Рік

Показники

Поголів’я корів,
тис. голів
Середній річний
удій від 1
корови, кг
Виробництво
молока,
тис. тонн

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Україна

8378

7531

4958

3635

3347

3096

2856

2736,5

Запорізька обл.

364,8

293,6

134,2

86,0

80,9

73,2

67,1

64,1

%

4,35

3,9

2,71

2,37

2,42

2,36

2,35

2,34

Україна

2863

2204

2359

3487

3652

3665

3793

4049

Запорізька обл.

2677

1606

1372

2759

3007

2699

2741

3049

%

93,5

72,87

58,16

79,12

82,34

73,64

72,26

75,30

Україна

24508

17274

12658

13714

13287

12262

11761

11610

Запорізька обл.

992

583

354

384

376

317

304

287

%

4,05

3,38

2,8

2,8

2,83

2,59

2,58

2,47

Враховуючи, сучасний стан та специфіку регіонального ринку молока та продукції його
переробки підприємствам-агентам мезорівня задля збереження власних конкурентних позицій
необхідно розробляти та впроваджувати власні стратегії позиціонування в системі їх брендменеджменту. Особливості розвитку ринку молока в Україні та Запорізькому регіоні свідчать про
неефективність використовуваних конкурентних стратегій вітчизняних підприємств, що вимагає нових
підходів та більшої уваги до стратегічних маркетингових рішень, пошуку нових шляхів підвищення
конкурентоспроможності українських молокопереробних підприємств, одним з основних чинників якої
є розробка ефективної стратегії позиціонування молочної продукції вітчизняного виробництва.
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На ринку молока Запорізької області представлена продукція провідних брендів міжнародного
та загальноукраїнського масштабів. Однак, в регіоні функціонують низка потужних виробників молока
та продукції його переробки, серед яких слід зазначити: ПАТ «Вільнянський маслозавод»,
ВАТ «Новомиколаївський
молокозавод»,
Державне
підприємство
Дослідне
господарство
«Соцземлеробство», ТОВ «Виробниче об’єднання «Моліс» тощо.
Для підвищення ефективності бренд менеджменту підприємств-агентів мезорівня необхідно
розробити рекомендації щодо вдосконалення стратегій їх позиціонування в системі їх брендменеджменту.
Бренд-менеджмент – це управлінська діяльність, щодо створення підтримки та розвитку бренда
[8]. Вона спрямована на досягнення стратегічних цілей і реалізацію довгострокових програм для
підтримки конкурентних переваг бренда, його позиціонування та підвищення лояльності споживачів.
При цьому, позиціонування товару являє собою комплекс заходів і прийомів, за допомогою яких у
свідомості цільових споживачів даний товар займає по відношенню до конкуруючих товарах власне,
відмінне від інших місце, включаючи формування конкурентоспроможної позиції і комплекс
деталізованого маркетингу.
Поставлено завдання розробити стратегію позиціонування в системі бренд-менеджменту для
підприємства, що діє регіональному ринку молока – ПАТ «Вільнянський маслозавод». Це
підприємство має диференційований асортимент пропонованої ринку продукції, займається
переробленням молока, виробництвом сиру, здійснює оптову торгівлю молочними продуктами,
яйцями, олією, тваринним маслом та жирами.
Розробка стратегії позиціонування для ПАТ «Вільнянський маслозавод» здійснювалася шляхом
виконання декількох етапів. На першому етапі проаналізовано ефективність поточних стратегій
позиціонування виробників молока на регіональному ринку. Для цього визначалися основні ознаки за
якими здійснювалося позиціонування молока. Вони розподілялися на кількісні та якісні. До кількісних ознак
віднесена: ціна, термін придатності та жирність пропонованого на регіональному ринку молока. Якісні
ознаки визначались за допомогою експертного аналізу, проведеного із залученням фахівців-аналітиків
ринку молока та продукції його переробки. При цьому, було визначено, що до основних якісних ознак
відносяться: маркування продукції, органолептика молока (смакові якості, колір, запах, щільність тощо),
його упаковка (зручність, екологічність, ергономічність тощо), стабільність пропонованої якості,
налагодженість системи комунікацій зі споживачем (система використовуваних маркетингових заходів зі
стимулювання збуту та комунікацій, а саме: реклама, PR, акції, купони, знижки, дегустації тощо),
ефективність організації збутової мережі (зворотній зв’язок з посередниками, наявність фірмових магазинів
та точок продажу, мерчандайзинг, представленість на «золотій полиці» тощо).
На одному сегменті ринку молока м. Запоріжжя представлені наступні торгові марки:
ТМ «Щодня» (Rainford), ТМ «Добрыня» (Геркулес), ТМ «Галактон» (Галактон), ТМ «Селянське»
(Люсторф), ПАТ «Вільнянський маслозавод». Побудована зведена таблиця факторів, що визначають
позицію кожного з конкурентів – виробників молока (табл. 2).
Таблиця 2
Основі ознаки за якими здійснюється позиціонування молока на ринку м. Запоріжжя
Ознака

ТМ «Щодня»

Вага, г. / ціна, грн.
Ціна, грн. за 1000 г.
Термін придатності, год
Жирність, %

950 / 7,85
8,26
3
2,5

Комплексний
показник якості
у т.ч.
Маркування
Органолептика
Упаковка
Стабільність якості
Система комунікацій зі
споживачем
Логістика, організація
збутової мережі

ТМ
«Добрыня»

ТМ
«Галактон»

Кількісні показники
900 / 9,20
950 / 7,38
10,22
7,77
2
7
2,7
2,5
Якісні показники

ТМ
«Селянське»

ПАТ
«Вільнянський
маслозавод»

900 / 7,90
8,78
45
2,6

1000 / 8,00
8,0
3
2,6

1

21

20

19

22

16

0,1
0,3
0,1
0,2

4
4
4
5

5
3
4
4

4
5
3
4

5
5
4
5

4
4
4
4

0,2

3

2

2

3

1

0,1

4

4

3

3

0

На основі наведеного у табл. 2 розрахунку побудована карту позиціонування конкурентіввиробників молока, що діють на ринку м. Запоріжжя (рис. 4).
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10

ТМ «Добрыня»
ТМ «Селянське»

9
ТМ «Щодня»

8
ТМ
7 «Галактон»
6
20
17
15
10
Термін придатності ,
діб

5

2

16

19

20

21

22
Якість

2,5
2,6

2,7
Жирність, %
ТМ «Щодня»;

ТМ «Селянське»

ТМ «Галактон»;

ТМ «Добрыня»;

ТМ «ПАТ «Вільнянський маслозавод»
Рис. 4. Карта позиціонування конкурентів-виробників молока,
що діють на ринку м. Запоріжжя
Карта позиціонування наглядно демонструє вади існуючої стратегії позиціонування в системі
бренд-менеджменту ПАТ «Вільнянський маслозавод» на ринку молока в м. Запоріжжя. Аналізуючи
результати, можна зробити наступні висновки щодо ефективності стратегії позиціонування:
− молоко ПАТ «Вільнянський маслозавод» позиціонується як молоко, що має досить низьку ціну
у порівнянні з найближчими конкурентами, якщо перерахувати її, враховуючи об’єм пакування (на
відміну від конкурентів підприємство пакує молоко об’ємом 1 літр);
− термін придатності споживання характеризується як один з найкращих показників серед
аналогів, представлених на даному сегменті ринку;
− жирність молока, як кількісний показник, знаходиться на середньому рівні у порівнянні з
аналогічною продукцією на ринку м. Запоріжжя.
Розрахунок комплексного показника якості виявив, що у свідомості цільових споживачів молоко
ПАТ «Вільнянський маслозавод» займає по відношенню до конкуруючих товарів невідповідне місце,
що потребує корекції поточної стратегії позиціонування в системі бренд-менеджменту компанії.
Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження запропонувані
наступні заходи щодо вдосконалення стратегії позиціонування в системі бренд-менеджменту
ПАТ «Вільнянський маслозавод».
По-перше, потрібна реалізація систематичних діагностичних досліджень ринку молока на
мезорівні.
Наступним кроком є формування у свідомості цільових споживачів відповідного позитивного
іміджу пропонованої продукції, тобто слід більш активно використовувати заходи системи комунікацій
зі споживачем. Так, при проведенні дослідження виникла проблема, що більше половини місцевих
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споживачів не обізнані щодо існування та високого якісного рівня молока, пропонованого
підприємством. Тому, компанія повинна розробити та реалізувати систему інтегрованих
маркетингових комунікацій, які включають у себе заходи реклами, PR, розпочати проведення
різноманітних акцій, впровадити в практику купони та знижки. Окрему увагу менеджменту
ПАТ «Вільнянський маслозавод» слід звернути на проведення дегустацій у місцях найбільшого
скупчення людей, магазинах, які пропонують його продукцію кінцевим споживачам.
Подальшого вдосконалення потребує також упаковка молока. Компанії доцільно було б
реалізувати інноваційно-інвестиційний проект щодо впровадження нової технологічної лінії з
пакування виробленої продукції в більш міцну, зручну та привабливу для споживача картонну тару. Це
дозолить підвищити ефективність стратегії позиціонування молока за рахунок використання ширшої
кольорової гами упаковки, особливостей оформлення, дизайнерських прийомів, адже кожен споживач,
в першу чергу, звертає увагу на зовнішній вигляд товару.
Покращити позиції торгівельної марки ПАТ «Вільнянський маслозавод» на ринку можна також за
рахунок вдосконалення логістичного забезпечення його діяльності, а саме укладання довготермінових
контрактів з надійним оптовими та роздрібними посередниками, здатними забезпечити відповідні
умови транспортування та зберігання.
Впровадження запропонованих заходів дозволить ПАТ «Вільнянський маслозавод» підвищити
ефективність реалізації стратегії позиціонування в системі бренд-менеджменту пропонованої
молокопродукції на мезорівні.
Перспективи подальшого дослідження полягають у визначенні ключових елементів рекламної
підтримки пропонованої підприємством продукції та розробці ефективної системи маркетингових
комунікацій підприємств-виробників молока на мезорівні.
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Анотація
У статті проаналізовано сучасний стан ринку молока на макро- та мезорівні. Визначено
особливості реалізації стратегії позиціонування в системі бренд-менеджменту молокопродукції на
ринку м. Запоріжжя та запропоновано основні напрямки її вдосконалення.
Ключові слова: позиціонування, стратегія, бренд-менеджмент, молокопродукція, мезорівень.
Аннотация
В статье проанализировано современное состояние рынка молока на макро- и мезоуровне.
Определены особенности реализации стратегии позиционирования в системе брендменеджмента молокопродукции на рынке г. Запорожья и предложены основные направления ее
совершенствования.
Ключевые слова: позиционирование, стратегия, бренд-менеджмент, молокопродукция,
мезоуровень.
Annotation
The article analyzes the modern milk market at macro- and mesolevels. The peculiarities of carrying
out of the strategy of dairy products brand management system at the market of Zaporizhya are defined and
main approaches of its improvement are presented.
Key words: positioning, strategy, brand management, dairy products, Mesolevel.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. Підвищення еколого-економічної ефективності господарської
діяльності та реалізації планів сталого розвитку сільських територій набуває важливого значення для
забезпечення ефективного функціонування аграрного сектора економіки, який займає одне з
провідних місць у системі національного господарства. Зростає питома вага внеску даного сектора у
валовий внутрішній продукт країни, формування державного бюджету, експортний потенціал держави,
що сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства, збільшенню
його
частки
у
загальносвітових
обсягах
виробництва
стратегічно
важливих
видів
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. За оцінками фахівців, зростання ВВП за
рахунок аграрного сектору економіки ефективніше сприяє зменшенню бідності населення, ніж
зростання ВВП за рахунок інших галузей економіки, що набуває особливо важливого значення у
періоди кризових економічних явищ.
Тому однією з визначальних складових політики системних аграрних перетворень має стати
формування ефективної екологічно спрямованої маркетингової інфраструктури аграрного ринку, що
забезпечить сталий розвиток аграрного сектора економіки. У зв’язку з цим все більше значущими
стають питання стосовно поетапного запровадження моделювання екологічно орієнтованої
маркетингової стратегії в сільськогосподарських підприємствах при застосуванні сукупності показників,
які відповідають меті збалансованого й обґрунтованого бачення економічної, екологічної та соціальної
ефективності господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам наукових розробок та практичному
застосуванню екологічного маркетингу присвячені праці провідних вітчизняних і зарубіжних ученихекономістів, зокрема вагомий теоретичний внесок здійснили: Г. Армстронг, А. Войчак, С. Гаркавенко,
С. Ілляшенко, В. Кардаш, Ф. Котлер, А. Старостіна, С. Харічков та інші. Питанням практичного
впровадження системи екологічного маркетингу в сфері аграрного господарювання приділяли увагу:
В. Андрійчук, О. Варченко, Й. Завадський, В. Зіновчук, Д. Карич, С. Кваша, І. Соловйов, Ю. Туниця та інші.
Незважаючи на те, що з питань еколого-економічного прогнозування є велика кількість наукових
публікацій, методи та методики прогнозування результатів діяльності сільськогосподарських
підприємств з реалізації планів стратегічного маркетингу й досвід такого роду досліджень в країні
практично відсутні. Особлива складність даного виду прогнозування полягає в тому, що дослідники
вирішують проблему багатокритеріального вибору, яка сама по собі є однією з ключових економічних
проблем. Сутність проблеми полягає в тому, що при оцінці ефективності прийнятих рішень
доводиться враховувати не один, а сукупність критеріїв (показників, індикаторів, факторів), які далеко
не завжди мають формалізований характер, що стосується, перш за все, екологічної сфери й охорони
навколишнього середовища.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних основ
моделювання системи екологічного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система управління природокористуванням, що
сформувалась на даний час в Україні, через надмірну розрізненість природоохоронних функцій по
різних міністерствах та відомствах не відповідає сучасним вимогам господарювання
сільськогосподарських підприємств і є серйозним фактором зниження екологічної безпеки. Тому
назріла необхідність дослідження теоретико-методичних засад моделювання системи екологічного
маркетингу, що орієнтується на нові екологічні потреби, які виникають в результаті екологічної кризи
чи погіршення якості навколишнього середовища, вирішуючи тим самим ряд проблем та завдань
трансформаційної економіки країни, цільовими орієнтирами якої є якість життя, рівень економічного
розвитку, екологічна стабільність та безпека.
Приступаючи до аналізу аспектів моделювання системи екологічного маркетингу в
сільськогосподарських підприємствах, необхідно визначити ряд ключових понять даного процесу.
Основними принципами моделювання є: 1) встановлення мети моделі, 2) виділення обмеженої
кількості факторів, які здійснюють принципові зміни в даній системі; 3) встановлення характеру
взаємозв’язку між виділеними факторами; 4) встановлення принципу множинності зв’язків між
факторами і виділення провідних й основних зв’язків, які визначають характер розвитку та зміни даної
системи.
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Для моделювання еколого-економічних процесів в літературі пропонується сукупність
спеціальних моделей і методик, включаючи матричні моделі, моделі оптимального планування,
економіко-статистичні моделі, імітаційні моделі, сіткові моделі та ін. [4, с. 128]. Для оцінки потенціалу
складних еколого-економічних систем одним з найбільш поширених методів моделювання є метод
математичного моделювання.
Під економіко-математичною моделлю розуміється «методика доведення до повного опису
процесу отримання, обробки вихідної інформації та оцінки вирішення розглянутої задачі в досить
широкому класі випадків» [1, с. 50]. Сутність математичного моделювання полягає в заміні вихідного
об’єкта його математичною моделлю і подальшому вивченні моделі за допомогою обчислювальнологічних алгоритмів [6, с. 718]. Наприклад, стосовно оцінки еколого-економічного потенціалу аграрного
підприємства як залежної змінної може виступати еколого-економічний стан, незалежні ж змінні будуть
представлені макроекономічними показниками, що впливають на формування еколого-економічного
стану шляхом внутрішнього і зовнішнього впливу. Однак цей метод пізнання використовується в
моделюванні еколого-економічних систем при наявності достатньої кількості вихідної інформації про
об’єкт моделювання і лише в сукупності з іншими методами.
Багатофакторність екологічних явищ і процесів, значна взаємодія між елементами екологічної
системи й складний характер екологічних зв’язків сучасних сільськогосподарських підприємств,
наявність суб’єктивного фактора, цілеспрямованість екологічно орієнтованих систем та інші
особливості екологічних явищ і процесів обумовлюють суттєву відмінність екологічних моделей як
інструменту пізнання від моделей, що використовуються в природничих та технічних науках.
Одночасно своєрідність моделей, що застосовуються для пізнання еколого-економічних систем,
багато в чому обумовлена специфікою цілей, завдань й способів самого дослідження. Моделі,
виступаючи засобом вивчення екологічно орієнтованої системи, часто використовуються й для
вирішення управлінських завдань [2, c. 39].
Оскільки система екологічного маркетингу на сільськогосподарському підприємстві має великий
ступінь інформаційної невизначеності, при розробці такої моделі ми пропонуємо, не виключаючи
застосування економіко-математичних методів, використовувати модель планування, в процесі якої:
визначаються об’єкт (об’єкти) моделювання; проблемна ситуація; цілі екологічних змін; існуючі
обмеження для реалізації цілей; проводиться аналіз переконань, відносин, ціннісних уявлень та
поведінкових проявів певної суспільної групи; оцінюються варіанти здійснення комунікацій з даними
суспільними групами, доведення до них планованих заходів; розробляється система екологічного
маркетингу і створюється організаційна структура, яка реалізує й контролює його виконання.
Пропонуємо виділити десять етапів моделювання системи екологічного маркетингу в
сільськогосподарських підприємствах (рис. 1).

Етапи моделювання
Етап 1. Ідентифікація об’єкта
моделювання

Етап 6. Аналіз отриманих
результатів

Етап 2. Аналіз проблемної
ситуації

Етап 7. Прийняття рішень та
розробка цільових програм

Етап 3. Визначення мети
моделювання

Етап 8. Впровадження
програм

Етап 4. Визначення існуючих
обмежень

Етап 9. Перевірка
ефективності програм

Етап 5. Визначення методів
моделювання

Етап 10. Складання
екологічного звіту

Рис. 1. Етапи моделювання системи екологічного маркетингу в сільськогосподарських
підприємствах
Етап 1. Ідентифікація об’єкта моделювання системи екологічного маркетингу (впровадження
системи якості продукції, система охорони праці та здоров’я працівників; розвиток соціально-
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екологічної інфраструктури; охорона навколишнього середовища і т. д.).
Етап 2. Аналіз проблемної ситуації, що склалася в даному об’єкті моделювання (в якості
проблеми можна розглядати об’єктивно існуючі несприятливі факти в тих чи інших сферах
життєдіяльності аграрних підприємств, зокрема виклики конкурентного середовища, політичні,
економічні, соціальні, екологічні ризики).
Етап 3. Визначення мети моделювання системи екологічного маркетингу (підвищення якості своєї
продукції, встановлення взаємовигідних й довгострокових відносин між усіма зацікавленими сторонами:
керівництвом, споживачами, органами державної влади, інвесторами, акціонерами, постачальниками,
партнерами, громадськими організаціями, експертами та іншими учасниками) (рис. 2).

Екологічна складова
- органи державної влади;
- місцеві органи влади;
- експертно-сертифікаційні
організації;
- населення;
- громадські організації.
Економічна складова
- менеджмент організації;
- інвестори;
- акціонери;
- органи державної влади;
- місцеві органи влади;
- споживачі;
- постачальники та партнери.

Соціальна складова
- персонал;
- сім’ї працівників;
- органи державної влади;
- місцеві органи влади;
- населення;
- громадські організації;
- ВНЗ.

Рис. 2. Основні категорії зацікавлених сторін процесу розробки системи екологічного
маркетингу
Етап 4. Визначення існуючих обмежень системи екологічного маркетингу (при розробці та
реалізації системи екологічного маркетингу до обмежувальних дій вітчизняного бізнесу відносяться дві
групи факторів: зовнішні та внутрішні).
Етап 5. Визначення методів моделювання, які вибираються в залежності від особливостей
поставленої задачі, змісту об’єкта моделювання (наприклад, застосування математичних методів в
економічному аналізі базується на методології економіко-математичного моделювання господарських
процесів, де усі економіко-математичні методи (завдання) поділяються на дві групи: оптимізаційні
рішення по заданому критерію і неоптимізаційні, тобто рішення без критерію оптимальності) [5, с. 48].
Етап 6. Аналіз отриманих результатів – залежить від методів збору та обсягу даних, змісту
отриманої інформації (вибір конкретного методу залежить, в першу чергу, від характеру дослідницьких
завдань, тобто від того, на які питання необхідно отримати відповідь, тому, незалежно від того, які
статистичні методи й моделі збирається використовувати дослідник, першим кроком в аналізі даних
завжди є побудова частотних розподілів для кожної змінної, що вивчається).
Етап 7. Прийняття рішення та розробка цільових програм і стратегій для досягнення
поставлених екологічно орієнтованих цілей (наприклад, кінцевою формою стратегічного плану
маркетингу є система програм, узгодження яких дає набір завдань на концентрацію ресурсів й
«екологічне замовлення» з урахуванням особливостей регіону, тому саме цільове програмування
може стати головним інструментом реалізації екологічно орієнтованої маркетингової політики
підприємства).
Етап 8. Впровадження програми, проекту, рішення (впровадження програми зазвичай
складається з послідовних стадій (етапів), які розробляються фахівцями з маркетингу й
затверджуються керівництвом агропідприємства).
Етап 9. Прогнозування результатів та перевірка екологічної ефективності реалізованої
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програми, проекту, рішення (прогнозування і оцінка ефективності державної екологічної політики
здійснюється, як правило, з використанням системи статистичних та соціально-екологічних показників,
що включає поряд з приватними, інтегральні показники, які узагальнюють об’єктивні та суб’єктивні
компоненти екологічної ситуації; але в міру того, як принципи корпоративної екологічної
відповідальності стають елементом довгострокового корпоративного планування, виникає
необхідність оцінки отриманих результатів та їх суспільного розповсюдження, для чого розробляються
відповідні методики прогнозування і оцінки).
Етап 10. Складання екологічного звіту, який є публічним інструментом інформування акціонерів,
співробітників, партнерів і загалом суспільства про те, як та якими темпами сільськогосподарське
підприємство реалізує закладені у своїй місії або стратегічних планах розвитку цілі економічної
стійкості, екологічної стабільності й соціального благополуччя (звіт може бути представлений у вигляді
відповідного тематичного розділу річного корпоративного звіту або у вигляді окремого документа, що
описує діяльність підприємства в екологічній і соціальній сферах, тобто звіт про сталий розвиток).
Наявність у звіті виявлених причин досягнення екологічної результативності дозволяє обґрунтувати
відповідні дії керівництва щодо поліпшення або підтримання певного рівня такої результативності.
Керівництво сільськогосподарських підприємств, відповідно до моделі вирішення управлінських
завдань, аналізує систему управління з певною періодичністю, щоб забезпечити її актуальність,
адекватність та ефективність. Завдання аналізу полягає в оцінці ступеня виконання завдань
екологічної політики, в числі яких: забезпечення екологічної безпеки виробництва, підтримка
безконфліктного існування суспільства як інтегрованої системи та ін. Таким чином, в центрі моделі
системи екологічного маркетингу розміщені суб’єкти аграрного ринку, інтереси яких взаємопов’язані і
взаємообумовлені: економічні, екологічні та соціальні інтереси споживачів, бізнесу, держави та членів
суспільства.
Запропонована модель системи екологічного маркетингу орієнтована на виконання екологічно
орієнтованої місії бізнесу. Тому, прогнозуючи майбутні дії (як позитивні, так і негативні)
сільськогосподарські підприємства повинні робити обґрунтовані оцінки, що відображають розуміння
можливого характеру, величини і сфери дії. Хоча подібні оцінки мають прогнозний характер, вони
представляють важливу інформацію для прийняття рішень, відповідаючи меті збалансованого й
обґрунтованого бачення економічної, екологічної та соціальної результативності.
Прогнози носять імовірнісний характер і, на відміну від планів, зазвичай не визначають
конкретних шляхів та необхідних за обсягом коштів (ресурсів) для здійснення намічених
перспективних цілей [8, с. 196]. Тому прогнозування стає невід’ємною складовою всієї системи
суспільно-екологічних відносин, починаючи з функціонування господарюючих суб’єктів і закінчуючи
суспільством в його глобальному масштабі [3, с. 45].
Визначення найбільш бажаних рішень істотно ускладнює правильність оцінки аналізованих
об’єктів (систем, проектів) при застосуванні декількох критеріїв так як вони, як правило, є
суперечливими. Суперечливість критеріїв полягає в тому, що застосування кожного з них призводить
до різних висновків щодо оптимальності прийнятих рішень. Таким чином, при прогнозуванні
результатів діяльності сільськогосподарського підприємства з реалізації системи екологічного
маркетингу виникає необхідність вирішення завдань багаторівневості і багатокритеріальності, до
основних етапів рішення яких належать:
- визначення рівнів прогнозування;
- визначення необхідних параметрів прогнозування;
- визначення ефективності прийнятих рішень;
- узгодження рішень, що відносяться до кожного рівня;
- вибір результуючого компромісного рішення.
В процесі систематизованого науково-обґрунтованого прогнозування результатів діяльності
сільськогосподарських підприємств фактично має місце розвиток методології прогнозування як
сукупності методів, прийомів і способів мислення, що дозволяють на основі аналізу ретроспективних
даних, екзогенних й ендогенних зв’язків об’єкта прогнозування, а також їх вимірювань в рамках даного
явища або процесу вивести судження певної достовірності щодо його майбутнього розвитку. Тому,
сутність пропонованої нами методики багаторівневого прогнозування показників реалізації планів
екологічно орієнтованого стратегічного маркетингу сільськогосподарських підприємств полягає в
наступному.
При вирішенні різних завдань прогнозування визначається набір рівнів аналізу. В якості
зазначених рівнів можуть виступати: рівень регіону, галузевий рівень, рівень групи
сільськогосподарських підприємств, рівень підприємства, рівень підрозділу, рівень бізнес-одиниці,
група менеджерів і т.п. (рис. 3).
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Рівень підрозділу
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агропідприємства

Рівень групи
сільськогосподарськ
их підприємств

Галузевий рівень

Рівень регіону

Рівні аналізу при вирішенні задач прогнозування

Цілі прогнозування: економічні, екологічні, соціальні
Рис. 3. Рівні та цілі прогнозування результатів реалізації планів екологічного маркетингу
сільськогосподарського підприємства
Формування цілей прогнозування на кожному рівні аналізу. Ці цілі можуть мати економічний,
екологічний, соціальний, інноваційний та інший характер. У загальному випадку для кожного рівня цілі
прогнозування будуть різними, а також матимуть суперечливий характер. Тому потрібно узгодження
рішень, прийнятих на кожному з рівнів.
Визначення засобів досягнення цілей прогнозування для кожного рівня. Наявність різних цілей,
що відносяться до різних рівнів, зажадає використання різних керованих факторів для рівня аналізу.
Формування критеріїв ефективності прийнятих рішень на кожному рівні прогнозування. При
формуванні критеріїв ефективності розглядаються такі ситуації:
- на кожному рівні аналізу використовуються однакові критерії, проте їх зміст є різним;
- на кожному з рівнів знаходять застосування різні критерії.
Застосування різних критеріїв для різних рівнів у загальному випадку призводить до різних
висновків щодо ефективності прогнозованих рішень. Це обумовлює необхідність визначення
компромісних схем для визначення кращих альтернатив.
Визначення зовнішніх керівних факторів, що надходять від вищих рівнів аналізу. В якості таких
факторів для сільськогосподарських підприємств можуть бути, наприклад, сигнали, що надходять від
регіональних або місцевих органів влади (нормативні, законодавчі та інші матеріали).
Визначення інформаційних сигналів, які надходять від нижніх рівнів. Зазначені сигнали являють
собою інформацію про рішення, що приймаються на нижчих рівнях. До них можна віднести: вибір
стратегій, моделей та методів прогнозування, використовувані ресурси, очікувані результати
прогнозування і т. ін. В даному випадку особливу увагу хотілося б звернути на регресійні методи
прогнозування, які мають важливе прикладне значення в короткостроковий період та
використовуються для дослідження форм зв’язку, встановлюючи якісні співвідношення між
випадковими величинами досліджуваного випадкового процесу. Основною перевагою регресійного
методу варто вважати його універсальність, широкий вибір функціональних залежностей, можливість
включення в статистичну модель в якості самостійної змінної фактора часу [7, с. 108].
У таких моделях залежна змінна у представляється у вигляді функції:

f (x, y ) = f (x1 ,...x k , y1 ,... y p ),
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де x1,…xk – незалежні змінні;
y1,…yp – параметри.
Мета такої моделі – встановлення взаємозалежностей між досліджуваними параметрами,
наприклад, між показниками екологічної політики сільськогосподарських підприємств і екологоекономічними показниками.
Побудові моделі прогнозування передує змістовний аналіз екологічної та маркетингової політики
сільськогосподарського підприємства; обґрунтування теоретичних припущень, які є вихідними для
складання прогнозу; вирішення питання про вибір показника, що характеризує його найбільш повно,
визначення показників, що впливають на хід розвитку основного показника; вибору періоду
попередження прогнозу. Оптимальний горизонт прогнозування задається окремо для кожного
показника на основі змістовного судження про його стабільність з урахуванням статистичної
варіативності даних. При цьому кожен показник відображає конкретний процес й повинен кількісно
вимірюватися. Якість моделі визначається її адекватністю досліджуваному процесу і точністю.
Адекватність характеризується наявністю певних статистичних властивостей, а точність – ступенем
близькості до факту.
Зв’язок між залежною змінною Y (t) і t незалежними факторами можна охарактеризувати
функцією регресії

Y (t ) = f ( X 1 , X 2 ,..... X m ) ,

яка показує яким буде середнє значення змінної Y,

якщо змінні X візьмуть конкретне значення. Ця обставина дозволяє застосовувати модель регресії і
для аналізу, і для прогнозування. Множинна кореляція і регресія визначають форму зв’язку змінних,
виявляють тісноту їх зв’язку та встановлюють вплив окремих факторів. Для отримання надійних оцінок
у модель не слід включати занадто багато факторів. Їх число не повинне перевищувати однієї третини
обсягу наявних даних.
Встановлення залежностей критеріїв ефективності від керуючих та інформаційних сигналів.
Узгодження рішень, прийнятих на кожному рівні аналізу, необхідність якого обумовлена наявністю
суперечливих критеріїв, які використовуються на різних рівнях аналізу.
Запропонована методика прогнозування результатів стратегічного планування маркетингу
передбачає її відповідність певній системі вимог, відповідаючи яким, дана методика надаватиме
достовірну інформацію, що сприятиме максимізації прибутку сільськогосподарських підприємств,
зменшенню впливу екологічних ризиків, задоволенню споживчих потреб при збалансованому
використанні ресурсів навколишнього природного середовища та врахуванні екологічних потреб
суспільства.
Висновки з проведеного дослідження. В умовах ринкової економіки саме потреби споживачів
виступають основним об’єктом уваги виробників та формують попит, зокрема на аграрному ринку,
забезпечуючи тим самим конкурентні переваги суб’єктам господарювання та підвищуючи
ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. При цьому, поряд із задоволенням
суспільних потреб, гостро стоїть проблема забруднення довкілля, оскільки антропогенне
навантаження на природне середовище досягло критичного рівня, тому об’єктивно виникла
необхідність врахування екологічних потреб суспільства в цілому та забезпечення екобезпеки при
функціонуванні сільськогосподарських підприємств зокрема, чому сприятиме поетапне запровадження
моделювання та прогнозування системи екологічного маркетингу в аграрній сфері господарювання.
Таким чином, можна стверджувати, що сформульовані етапи моделювання системи
екологічного маркетингу на підприємствах аграрного сектора, спрямовані на реалізацію екологічно
орієнтованої стратегії господарювання сприятимуть покращенню стану довкілля, забезпечуватимуть
раціональне використання природно-ресурсного потенціалу країни та зростання ефективності
функціонування сільськогосподарських підприємств, що відіграватиме важливу роль для подальшого
розвитку й поглиблення теоретико-методологічних і практичних засад екологічного маркетингу в
сільськогосподарських підприємств та збалансованого розвитку сільських територій.
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Анотація
Обґрунтовано теоретико-методичні основи моделювання системи екологічного маркетингу
в сільськогосподарських підприємствах на основі реалізації ключових етапів методики
багаторівневого прогнозування показників реалізації планів екологічно орієнтованого
стратегічного маркетингу.
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Аннотация
Обоснованы теоретико-методические основы моделирования системы экологического
маркетинга в сельскохозяйственных предприятиях на основе реализации ключевых этапов
методики многоуровневого прогнозирования показателей реализации планов экологически
ориентированного стратегического маркетинга.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
КАТЕГОРІЇ «ЛОГІСТИКА»
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку логістики, початок якої збігся з початком XXI
століття, можна назвати періодом глобалізації, так як остання є однією з основних тенденцій розвитку
всієї економіки, виступаючи стимулятором інноваційних бізнес-процесів. Глобалізація бізнесу,
загострюючи конкуренцію, стимулює розвиток ресурсного потенціалу фірм з метою всебічного
підвищення конкурентоспроможності. У глобальній логістичній системі всі ресурси стають
«інформаційно-просторово-часовими».
Логістична інтеграція виступає багатовимірним процесом побудови логістичних систем. Цей
процес відбувається за різними напрямами і не в абстрактній ринкової моделі підприємницької
діяльності, а в просторі конкретних господарських зв'язків. Завжди є ініціатор побудови такої системи фірма, в якій на стратегічному рівні управління логістика сприймається як конкурентна стратегія
розвитку. Тільки за такої умови можуть починатися пошуки варіантів використання логістичного
підходу в побудові стратегії фірми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам теорії і практики логістики
присвячено праці таких вітчизняних учених, як О. М. Азарян, В. Н. Амітан, Л. В. Балабанова,
Г. І. Брітченко, М. Ю. Григорак, М. С. Дороніна, А. Г. Кальченко, Є. В. Крикавський, Р. Р. Ларіна,
В. Є. Ніколайчук, М. А. Окландер, В. Л. Пілюшенко, О. М. Тридід, Н. І. Чухрай, О. О. Шубін та ін.
Вагомий внесок зробили такі науковці СНД, як Б. А. Анікін, А. М. Гаджинський, Е. А. Голіков,
Л. Б. Міротін, , А. І. Семененко, В. І. Сергєєв і фахівці інших зарубіжних країн, зокрема, Д. Бауерсокс,
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Дж. Бушер, Д. Клосс, Дж. Хескетт та ін. Основна увага цими науковцями приділяється загальній теорії
та особливостям транспортної, складської й виробничої логістики.
Проте, питання дослідження логістики постійно перебуває у центрі уваги, а тому потребує
всебічного теоретико-методологічного вивчення.
Постановка завдання. Мета статті – узагальнити теоретико-методологічні підходи до
трактування категорії «логістика» та запропонувати авторське її бачення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Потреба в конкретному теоретичному апараті та
практичному інструментарії логістики залежить від ряду факторів, що визначають рівень розвитку
продуктивних сил, технологій, політичної обстановки, зрілості ринкових відносин, що склалися на
певному історичному етапі. Можливість і темпи розвитку логістичних підходів у вітчизняному бізнесі не
можна розглядати у відриві від наявної на сьогоднішній момент соціально-економічної, політичної
обстановки в Україні. Принципові труднощі, які мають місце на шляху розвитку логістики в Україні,
можуть бути сформульовані наступним чином:
1) високий рівень монополізму у найважливіших галузях економіки, соціальна напруженість у
багатьох прошарках суспільства не сприяють просуванню у вітчизняному бізнесі принципово нових
для більшості підприємців логістичних ідей;
2) тривалий час у вітчизняній економіці недооцінювалася роль сфери обігу (постачання і збуту
продукції), яка на Заході займає ключову позицію в логістиці. Історично в нашій країні розвиток сфери обігу
набагато відставав від виробничої сфери, особливо в організації збуту товарів і послуг. Сфера обігу
характеризувалася уповільненим просуванням товарів від виробників до споживачів, високим рівнем
незадоволеного попиту, низькою надійністю і недостатнім рівнем якості обслуговування споживачів.
Україна нині значно відстає навіть від середнього світового рівня в розвитку інфраструктури
економіки. Тут можна вказати на наступні негативні моменти:
- нераціональний розвиток структур ринкової інфраструктури (відсутність виваженої стратегії
розвитку систем дистрибуції товарів промисловості та торгівлі, недостатня кількість облаштованих
товарних ринків на велико- і середньооптових рівнях);
- низький рівень розвитку сучасних систем електронних комунікацій, електронних мереж, систем
зв'язку і телекомунікацій;
- слабкорозвинута транспортна інфраструктура, насамперед якість автомобільних доріг;
недостатня кількість і низький технологічний рівень вантажних автомобільних та митних терміналів;
- відсутність практично на всіх видах транспорту сучасних транспортних засобів, що
відповідають світовим стандартам; високий ступінь фізичного і морального зносу рухомого складу
транспорту;
- низький рівень розвитку виробничо-технічної бази складського господарства, вада сучасного
технологічного обладнання з вантажопереробки продукції; слабкий рівень механізації і автоматизації
складських робіт;
- слабкий розвиток промисловості з виробництва сучасних таропакувальних матеріалів і т.п.
Зазначені фактори і негативні моменти в значній мірі гальмують упровадження логістики в
українську економіку, а подолання їх неможливе в короткий термін.
Нині існує декілька підходів до визначення поняття логістики. Більшість з них пов'язують це
поняття з матеріальними та інформаційними потоками.
Дослідники виділяють два підходи до визначення економічної сутності логістики. У першому
логістика ототожнюється з певною сферою господарської діяльності - зокрема, з суспільним
виробництвом, тобто, з «... матеріальним виробництвом або реальним сектором і галузями його
виробничої інфраструктури: матеріально-технічним забезпеченням та збутом, транспортом, зв'язком,
складуванням» [1, с. 46]. Причому, прихильники цього підходу особливо обумовлюють особисту
природу і зміст традиційних видів діяльності, які надають їм вимоги ринкової економіки і власне
логістичні методи управління. Визнаючи нову якість змісту та результати традиційних
інфраструктурних видів діяльності під впливом логістики, науковці відзначають вразливість подібної
точки зору: зокрема, «незрозуміло, які саме перетворення в традиційних видах діяльності, особливо
безпосередньо пов'язані із застосуванням власне науково-методичного апарату логістики, дають
право вважати цю діяльність вже «логістичною». Нечіткість критеріїв перетворення об'єктивно
обумовленої реальної діяльності (виробництва, транспортування, зберігання, вантажнорозвантажувальних робіт, різного роду послуг) в «логістичні процеси» [2, с. 96]. При такому
трактуванні логістики її суспільно-економічна природа нічим не відрізняється від традиційного поняття
виробничої і матеріальної інфраструктури, що проявляється у вигляді матеріально-технічного
постачання, збуту та оптової торгівлі, забезпеченні створення кінцевого продукту, а також їх
доведення до кінцевих споживачів. Це досягається шляхом відновлення єдності та безперервності
технологічно обумовлених процесів зі створення кінцевого продукту, які роз'єднані внаслідок
суспільного поділу праці в просторі та часі.
Той факт, що форми і зміст цієї діяльності змінюються під впливом різноманітних агентівфакторів цивілізації і, в першу чергу, управління, не змінює загальну сутність та економічну природу
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цієї діяльності настільки, що вона з повним правом трансформується в логістику. Проте, як і будь-яка
суспільно корисна діяльність, вона не може здійснюватися без чіткого управління, що забезпечує
виконання логістичними структурами своїх основних функцій.
В зв’язку з цим, трактування поняття «логістика» не має єдиного визначення. Широке і
неоднозначне тлумачення сутності логістики обумовлюється наступними основними причинами:
- історично невеликим тимчасовим періодом застосування логістики в сфері економіки;
- наявністю значної кількості функціональних і ресурсних напрямів в логістиці;
- міждисциплінарним характером логістики і поєднанням в ній економічних і інженерно-технічних
дисциплін;
- використання в професійній мові логістики великої кількості термінів з різних галузей знань;
- нечітким розумінням і перекладом термінів логістики в різних країнах;
- існуванням у світі різних національних шкіл і течій в логістиці, наприклад американської,
японської, європейської школи.
Логістика є відносно молодою і такою, що стрімко розвивається, економічною наукою, в зв'язку з цим
її понятійний апарат і термінологія постійно уточнюються, доповнюються і наповнюються новим змістом.
Нині нараховується понад 40 різних визначень поняття «логістика». При цьому не існує єдності
думок у трактуванні логістики: від практичного (з позиції бізнесу) викладу її сутності як інтегрального
інструменту менеджменту, що використовується для управління матеріальними і/або сервісними
потоками, до нового наукового напрямку, який розглядає наскрізну організаційно-аналітичну
оптимізацію економічних потоків.
Специфічні особливості використання логістичного інструментарію в економіці розкриває
сучасне трактування логістики, засноване на двобічному підході до визначення її змістовної основи. У
сфері економіки логістика може розглядатися двояко: з одного боку, як сукупність засобів і методів
раціональної організації товароруху в підприємницькій діяльності, з іншого - як методологія управління
економічними потоковими процесами в складних господарських системах.
У першому аспекті сутність логістики характеризується інтеграцією таких напрямків у
підприємницькій діяльності, як транспортування і доставка матеріальних ресурсів, їх складування і
передпродажна підготовка, зберігання і управління запасами товарно-матеріальних цінностей, фінансове
забезпечення та інформаційне обслуговування матеріальних потоків. При цьому у використанні
логістичного інструментарію переслідується мета постачання необхідних товарів в необхідній кількості та
асортименті, за узгодженою ціною, в потрібний час і місце за оптимальними маршрутами і з мінімальними
витратами, а засобом досягнення розглядається оптимізація (раціональна організація) руху матеріального
потоку і супутніх йому інформаційного і фінансового потоків.
У іншому аспекті логістика постає як методологія процесу організаційно-аналітичної оптимізації
складних економічних систем, до яких відносяться виробничо-комерційні, торгово-закупівельні та інші
господарські системи. Отже, логістика як методологія управління процесами в економіці
використовується перш за все для оптимізації функціонування складних господарських систем.
Багатоаспектний, двоєдиний підхід до визначення сутності логістики фіксує рівень використання
її інструментарію. У першому випадку рівень обмежується економічними потоками конкретного
підприємства. У іншому випадку сфера застосування логістичного інструментарію охоплює всі
процеси господарюючого суб'єкта, у тому числі і його трансакційні відносини (зовнішні і внутрішні
трансакції), у зв'язку з чим значно розширюється склад керованих об'єктів логістики. Крім
матеріального, інформаційного і фінансового потоків, до них відносяться також потоки нематеріальних
активів, енергетичних і трудових ресурсів, які в тій чи іншій мірі використовуються в бізнесі або мають
істотний вплив на його розвиток.
Понятійний апарат логістики ще більш ускладнився з появою логістичної концепції «управління
ланцюгами поставок». Враховуючи, що з наукових позицій логістика представляє собою методологію
процесу наскрізної організаційно-аналітичної оптимізації складних господарських систем, це дає підставу
розглядати «управління ланцюгами поставок» в якості однієї з концепцій ресурсозбереження в логістиці.
При цьому, по-перше, логістика одночасно ототожнюється з процесом управління процесами
руху певних цінностей, а семантичний зв'язок логістики з управлінням у визначеннях може приймати
різні форми. Логістика, на думку В. І. Сергєєва, це «... інтегральний інструмент менеджменту, який
сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу» [1, с. 38].
Тобто, по суті, логістика є елементом менеджменту. З іншого боку, на думку В. М. Стаханова, логістику
слід розглядати як один з ринкових інститутів, що тісно пов’язаних з інфраструктурним комплексом
економіки: «Як ринковий інститут, логістика ідентична маркетингу, менеджменту, фінансів та іншим
інститутам ринкової економіки» [3, с. 90].
По-друге, найчастіше об'єктом управління логістики виступають товарно-матеріальні потоки в
сфері виробництва та обігу, а також фінансові, інформаційні та інші потоки, які забезпечують і
описують зміни просторово-часового положення матеріальних ресурсів. Іноді як для об'єкта
управління виділяють економічні потоки, під якими розуміють все різноманіття ресурсів і продуктів
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економічної системи. «Поєднання економічних інтересів учасників (ланок) логістичних систем не
обмежується оптимізуванням і раціоналізацією матеріальних потоків, а вимушено стосується потоків
фінансових ресурсів та інформації, пов'язаних з процесом фізичного розподілу товарів. Все це
дозволяє говорити, що об'єктом логістичних зусиль є економічні потоки, що виникають в процесі
фізичного розподілу товарів і послуг» [3, с. 90-91].
У той же час, самі потоки одночасно є і результатом управління, тобто, результатом взаємодії
певних елементів продуктивних сил. Одним із завдань логістики є формування потоків як найбільш
адекватної та ефективної форми кругообігу економічних ресурсів виробництва і суспільства в цілому.
По-третє, мета логістичного управління полягає в оптимізації потоків за трьома критеріями:
максимізації прибутку, рівня і якості обслуговування та мінімізації сукупних витрат. Відповідно до точки
зору В. М. Стаханова, різноманіття поглядів на економічну природу логістики можна умовно звести в
дві групи: технократичні та інституційні [4, с. 89-90].
Технократичний підхід припускає, що корисний ефект логістики проявляється в поєднанні
техніки і технологій при проектуванні, створенні, функціонуванні і розвитку систем фізичного розподілу
товарно-матеріальних цінностей. Представники даного підходу «розглядають логістику як різновид
операційних або технологічних систем, коли акцентується увагу на логістичних ланцюгах фізичного
руху товарно-матеріальних цінностей [5, с. 120]. При цьому логістичний потенціал представляється у
вигляді корисного ефекту сполучення технологій виробництва, розподілу, обміну та споживання на
всьому шляху руху матеріально-речових цінностей від вихідної сировини до готового продукту» [6,
с. 90]. В рамках даного підходу, по суті, визнається вплив технології, а об'єктом оптимізації виступає
фізичний товарно-матеріальний потік.
Другий підхід акцентує увагу на поєднанні економічних інтересів учасників систем розподілу.
Причому природа резервів поєднання або оптимізації економічних інтересів виходить за межі
технології і враховує не тільки техніко-технологічні особливості товарно-матеріального руху. У процесі
оптимізації особливе значення надається організаційно-економічним і соціально-психологічним
інструментам [7, с. 192]. Крім того, інституційний підхід передбачає суттєве розширення меж через
визначення логістики, як об'єкта управління і, відповідно, оптимізацію в рамках інституційного підходу
пропонується розглядати економічний потік, який представлений системою взаємопов'язаних товарноматеріальних, фінансових та інформаційних потоків. Таким чином, в рамках інституційного підходу
об'єкт логістики і оптимізаційний інструментарій суттєво ширший і багатший, отже, багатоваріантність
рішень більша. Це, на думку В. М. Стаханова, дозволяє істотно підвищити роздільну та оптимізаційну
здатність логістики як інструменту управління бізнес-процесами [8, с. 121].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, нині можна відзначити і більш широкий підхід до
логістики, який, окрім вищеназваного, включає аналіз ринку постачальників і споживачів, координацію
попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг, а також гармонізацію інтересів учасників процесу руху
товарів. У цьому випадку багато функцій маркетингу переходять до логістики.
Найбільш зручним для вітчизняної практики можна вважати наступне визначення: логістика - це
наука про планування, контроль і управління транспонуванням, складуванням та іншими
матеріальними і нематеріальними операціями, які проводяться в процесі доведення сировини,
матеріалів і покупних виробів до виробничого підрозділу підприємства; управління матеріальними
потоками при внутрішньозаводській переробці сировини, матеріалів і напівфабрикатів, а також
доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, включаючи
передачу, зберігання і обробку відповідної інформації.
Принципова відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками від
традиційного управління полягає в наступному - при логістичному підході управління здійснюється
шляхом інтеграції окремих ланок ланцюга товароруху в єдину систему, здатну адекватно реагувати на
обурення зовнішнього середовища, причому інтеграція охоплює всі ланки: технологію, економіку,
методи планування і управління матеріальними й інформаційними потоками.
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Анотація
Здійснюється аналіз теоретико-методологічних підходів до трактування поняття
«логістика». Обґрунтовано методичні підходи щодо ототожнювання поняття «логістика» та
«управління матеріальними потоками». Запропоновано авторське трактування поняття
«логістика».
Ключові слова: логістика, матеріальні потоки, управління, інструментарій.
Аннотация
Осуществляется анализ теоретико-методологических подходов к трактовке понятия
«логистика». Обоснованы методические подходы к отождествление понятия «логистика» и
«управление материальными потоками». Предложено авторское определение понятия
«логистика».
Ключевые слова: логистика, материальные потоки, управления, инструментарий.
Annotation
The analysis of theoretical and methodological approaches to the interpretation of the concept of
«logistics». Methodical approach to equate the term «logistics» and «material management». The author
interpretation of the concept of «logistics».
Key words: logistics, material flows, management tools.
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МИТНА ЛОГІСТИКА СУБ′′ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
Постановка проблеми. Сучасне правове поле у сфері митного регулювання характеризується
надзвичайно великою кількістю законодавчих актів, що постійно змінюються, а також наявністю
численних протиріч у цих актах. Одночасно з цим, митні та інші органи використовують досить
ефективний набір інструментів для виявлення підприємств, що мінімізують податки, в тому числі і
митні платежі. Закріплення на законодавчому рівні механізмів стягнення з суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) несплачених податків, а також штрафних санкцій суттєво
підвищує митні ризики, що виникають в ході здійснення зовнішньоекономічних операцій.
Невиявлені вчасно митні ризики можуть стати причиною суттєвого зменшення для підприємства
запланованого прибутку від зовнішньоекономічних операцій, зниження його конкурентоспроможності,
виникнення відповідальності за несплату податків, невиконання договірних зобов’язань. Ключові зміни
в питаннях митної вартості та захисту прав декларантів, введення інституту уповноважених
економічних операторів, пост-аудит та інші питання зумовлюють пошук і застосування ефективних
форм і схем організації зовнішньоекономічної діяльності. Саме тому особливо актуальними сьогодні є
питання управління матеріальними, інформаційними, сервісними та фінансовими потоками при
здійсненні ЗЕД та оптимізація переміщення товарів через митний кордон України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою логістики займалося багато
дослідників. Зокрема такі вчені, як: Гаджинський А. М., Гордон М. П., Неруш Ю. М., Окландер М. А.,
Кальченко А. Г., Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Ніколайчук В. Є. та багато інших, зробили вагомий
внесок у вивчення проблеми логістичної діяльності. Дослідженням теоретичних та практичних аспектів
використання основних інструментів логістики у практичній діяльності підприємств при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій приділяли увагу такі вчені, як: Омельченко В. Я., Промислов Б. Д.,
Ніколайчук В. Є., Кузнєцов В. Г., Бланк І. А., Алесинска Т. В., Захаров К. В., Бочарніков В. П.,
Ліповський В. В., Захаров А. Л., Циганок А. В. та ін. Однак у наукових дослідженнях недостатньо уваги
приділяється митним аспектам логістичної діяльності суб’єктів ЗЕД.
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Постановка завдання. Метою написання статті є визначення терміну «митна логістика
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності» та характеристика його як економічної категорії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток сучасних засобів транспорту,
інформаційних систем, систем зв'язку та телекомунікації відкриває значні можливості для швидкого
розповсюдження інформації, технологій, товарів і фінансових ресурсів. Сучасна економіка від ринку
виробника переходить до ринку покупця. Здатність виробника, посередника враховувати індивідуальні
споживчі потреби з виробництвом, наданням послуг, торгівлею і системою планування є вирішальним
фактором в конкурентній боротьбі вітчизняних підприємств, що здійснюють ЗЕД.
Застосування засад логістики в ЗЕД підприємств гарантує вирішення проблем забезпечення
матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами, поставок товарів з одночасною
оптимізацією витрат та підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій. Це безпосередньо
пов’язано із завданнями прогнозування, оцінки ризиків ЗЕД, оптимізації поставок і запасів, з
проблемами інформаційного та фінансового забезпечення, опрацювання питань митного оформлення
та митного контролю тощо.
ЗЕД повинна здійснюватися суб’єктом господарювання як з дотриманням податкового,
валютного та цивільного законодавства, так і законодавства України з питань державної митної
справи. Слід відмітити, що введення в дію нової редакції Митного кодексу України [4] суттєво
вплинуло на організацію ЗЕД підприємства. Зокрема, значно обмежено можливість проведення
безпідставних переоглядів товарів, перероблено з максимальним урахуванням положень Податкового
кодексу України положення щодо строків перевірок, які проводяться митними органами (пост-аудит),
передбачено запровадження дієвої системи управління ризиками при здійсненні митного контролю,
яка є основою митного контролю, а також запроваджено інститут уповноваженого оператора
економічної діяльності та врегульовано його статус, встановлено процедури отримання, призупинення
та відкликання такого статусу. Однак багато інших питань спрощення митних формальностей ще
недостатньо опрацьовані.
Основною метою застосування митної логістики суб’єктами ЗЕД є вирішення питань, пов’язаних
з здійсненням державної митної справи митними органами при переміщенні товарів через митний
кордон України за зовнішньоекономічними операціями підприємств з метою їх прискорення та
здешевлення здійснення.
При здійсненні митних процедур у суб’єктів ЗЕД найбільш часто виникають такі основні
проблеми:
- попадання суб’єкта ЗЕД під профілі ризику у автоматизованій системі аналізу і управління
ризиками програмно-інформаційний комплекс «Інспектор-2006», з подальшим прийняттям митним
органом заходів з мінімізації ризиків;
- попадання контракту або конкретної поставки товарів за контрактом під профілі ризику у
автоматизованій системі аналізу і управління ризиками, з подальшим прийняттям митним органом
заходів з мінімізації ризиків;
- відмова митного органу від прийняття контракту та (або) документів для митного оформлення;
- заборона митним органом ввезення товарів, транспортних засобів в Україну або вивезення
товарів, транспортних засобів з України;
- затримка митного оформлення з додатковими витратами на зберігання товарів на складах
тимчасового зберігання, переоформлення документів, поділ товарної партії на окремі товари за їх
видами та (або) найменуваннями тощо;
- огляд товарів, транспортних засобів, пред’явлених митному органу з додатковими витратами
на навантаження-вивантаження товарів, відновлення товарного виду розкритих упаковок тощо;
- зміна митним органом заявленого суб’єктом ЗЕД коду товарів, транспортних засобів за
Українською класифікацією товарів ЗЕД зі збільшенням нарахованих митних платежів;
- коригування заявленої митної вартості товарів, транспортних засобів зі збільшенням
нарахованих митних платежів;
- вимога митного органу про подання суб’єктом ЗЕД додаткових документів;
- відмова митного органу від надання суб’єкту учаснику ЗЕД тарифних пільг (преференцій);
- відмова митного органу від надання учаснику ЗЕД пільг з ПДВ;
- призупинення випуску товарів при їх імпорті в Україну без дозволу правовласника товарних
знаків на товарах;
- конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх
предметів порушень митних правил;
- штраф за порушення митних правил;
- документальні перевірки дотримання законодавства, які здійснюють митні органи після випуску
товарів, з донарахуванням митних платежів.
Наукові джерела з митної логістики суб’єктів ЗЕД майже відсутні, якщо не враховувати праці
Стаханова Д. В., Стаханова В. М. [10], Коцан Н. М.,
Горба К. М. [3], Смирнова І. Г. [9],
Самолаєва Ю. М. [8], Пономарьової Н. В. [7] Однак, вченими розглядається лише мезорівень (рівень
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митного органу), макрорівень (інституційне середовище державної митної справи), в окремих працях –
мегарівень (міжнародне митне середовище (рівень інтеграції держав)) та метарівень (глобальне
митне середовище) здійснення логістичної діяльності.
Як відомо, основний принцип і метод логістики полягає в пошуку оптимальних керівних впливів
на економічні об'єкти при заданих умовах їх функціонування. Пошук оптимальних керівних впливів
містить у собі формалізацію цілей економічної діяльності (побудову цільових функцій критеріїв
оптимізації) або завдання відносин переваги в інтервалі можливих результатів.
На сьогодні у науковій літературі немає єдиного визначення власне логістики підприємства.
Поняття «логістика» охарактеризовано у багатьох працях вітчизняних та закордонних вчених. Так, у
статті [1] Верхоглядової Н. І., Іваницької Т. Є. проаналізовано трактування та виділено 3 підходи до
поняття «логістика»: управлінський, економічний та змішаний, і зазначено, що варто додати до
супутніх потоків сервісний потік. Караченцева І. О., Кметик Л. М. [2] на основі наукометричного аналізу
запропонували власне визначення логістики як «науки про планування, організацію, управління,
контроль, транспортування, складування та оптимізацію матеріальних та відповідних їм фінансових,
інформаційних, транспортних, енергетичних, людських потоків, які супроводжують виробничокомерційну діяльність фірми та спосіб підвищення її конкурентоспроможності у мікро-, мезо- або
макроекономічних системах».
Крикавський Є. у Економічній енциклопедії (за ред. Мочерного С. В.) дає визначення логістики
підприємства як «галузі теорії логістики, що вивчає закономірності та особливості впровадження
логістичних концепцій у діяльність підприємств».
Омельченко В. Я., Козарук А. Я. у [5] використовують поняття «логістика зовнішньоекономічної
діяльності», під яким розуміють розробку і управління системою, що контролює матеріальні та
інформаційні потоки до, через та з підприємства, що здійснює ЗЕД.
На основі узагальнення трактувань понять «логістика», «логістика підприємства», «логістика
зовнішньоекономічної діяльності» та врахування особливостей здійснення державної митної справи
можна зробити висновок, що під митною логістикою суб’єкта ЗЕД слід розуміти теорію і практику
управління матеріальними, а також супутніми інформаційними, фінансовими, сервісними та іншими
потоками, які пов’язані з необхідністю дотримання вимог державної митної справи при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій підприємствами задля забезпечення їх конкурентоспроможності на
внутрішньому та зовнішніх ринках.
Митна логістика підприємства актуальна за таких умов:
1. у процесі виробництва чи надання послуг використовуються підприємством імпортні товари,
сировина (імпортні операції);
2. суб’єкт здійснює торгово-посередницькі та інші зовнішньоекономічні операції з
нерезидентом-юридичною особою (лізингові, інвестиційні та ін.);
3. підприємство виходить на зовнішні ринки (експортні операції).
Конкретні умови здійснення ЗЕД суб’єктами господарювання впливають на вибір оптимальної
технології переміщення товарів, транспортних засобів, сировини через митний кордон України.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, митна логістика суб’єкта ЗЕД, як науковий
напрям, може допомогти підприємству відповісти на запитання: «Як мінімізувати митні ризики та
підвищити ефективність зовнішньоекономічної операції?». Митна логістика суб’єкта ЗЕД є
підсистемою логістики підприємства. Вона ще недостатньо відображена у наукових дослідженнях.
Розв’язання досліджуваної проблеми допоможе підприємству вирішити одночасно дві задачі:
ефективний контроль над витратами, пов’язаними з митним оформленням, з метою їх зменшення;
досягнення високої якості забезпечення процесів постачання, виробництва, збуту та післяпродажного
обслуговування задля досягнення рівня конкурентоспроможності суб’єкта ЗЕД.
Подальші наукові розвідки пов’язані із змістовим наповненням складових митної логістичної
діяльності суб’єктами ЗЕД.
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Анотація
В статті обґрунтовано необхідність здійснення митної логістичної діяльності на рівні
підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Розглянуто сутність економічної
категорії «митна логістика суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності». Визначені умови, за яких
дана діяльність дозволить забезпечити високий рівень ефективності діяльності підприємства.
Ключові слова: митна логістика суб’єкта ЗЕД, зовнішньоекономічні операції, логістика,
логістика зовнішньоекономічної діяльності.
Аннотация
В статье обоснована необходимость осуществления таможенного логистической
деятельности на уровне предприятий - субъектов внешнеэкономической деятельности.
Рассмотрена сущность экономической категории «таможенная логистика субъекта
внешнеэкономической деятельности». Определены условия, при которых данная деятельность
позволит обеспечить высокий уровень эффективности деятельности предприятия.
Ключевые слова: таможенная логистика субъекта ВЭД, внешнеэкономические операции,
логистика, логистика внешнеэкономической деятельности.
Annotation
The article substantiates the need for customs logistics activities at the enterprise level - the subjects
of foreign economic activity. The essence of economic categories «customs logistics of the subject of foreign
economic activity». The conditions under which the activity will ensure a high level of performance of the
company.
Key words: Customs logistics of the trade, foreign trade, logistics, logistics of foreign trade activities.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ
ЗРОСТАННЯ РИЗИКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ВТРАТ
Постановка проблеми. Особливості проходження демографічних процесів є надзвичайно
важливими у визначенні рівня соціально-економічного становища будь-якої країни, оскільки
відображають взаємозв’язок досягнутого рівня суспільного розвитку із кількісними та якісними
характеристиками її населення. Посилення негативних тенденцій у проходженні глобальних
демографічних процесів призвело до значних трансформацій у трактування й функціонування сім'ї як
соціального інституту.
Демосоціальна сфера нашої держави також перебуває під впливом вищезгаданих процесів.
Перманентна диференціація сімей за доходами в сторону зростання частки сімей з мінімальним
достатком, збільшення кількості неповних сімей, зростання кількості позашлюбних народжень, погіршення
соціального здоров'я на фоні різкого скорочення чисельності населення та зменшення середньої
тривалості життя лише загострюють актуальність вищезгаданої проблематики і є впливовими факторами
формування втрат демографічного потенціалу. Посиленню негативної дії вищезгаданих чинників сприяє
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послаблення ролі інституту сім'ї як головного осередку сучасного суспільства, що, на нашу думку, є
важливим чинником формування ризику демографічних втрат у сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики інституту сім'ї тривалий
час перебуває в полі зору науковців: її соціальні аспекти вивчалися Л. Морганом, Ф. Енгельсом,
М. Ковалевським,
Ф. Ле Пле,
Б. Малиновським,
О. Контом,
Е. Дюркгеймом,
П. Сорокіним,
Г. Спенсером та ін. Тенденції розвитку сучасної сім'ї як соціального інституту аналізуються у працях
Е. Берджеса, У. Гуда, Дж. Готтмана, М. Вагнера, Х. Локка, В. Лутца, Т. Парсонса, Е. Гіденса, П. Бергер,
Б. Бергер та ін. Різноманітні аспекти функціонування сім'ї, зокрема в нових соціально-економічних
умовах, досліджують російські вчені А. Антонов, С. Голод, М. Мацковський, В. Медков,
Н. Римашевська, Г. Сілладзе, А. Харчев. Серед українських дослідників проблематику сучасної сім'ї
вивчають О. Балакірєва, Г. Дворецька, Т. Кузьменко, Н. Лавриненко, А. Ноур, В. Пилипенко, Л. Чуйко,
Ю. Якубова та ін.
Поряд з цим, на сучасному етапі досліджень існує значна кількість досліджень, в основі яких
покладено прагнення обмежити процес наростання негативних явищ у різних сферах суспільного
життя. Зокрема, демографічний вектор ризикологічних досліджень прослідковується у роботах
О. Грішнової, Ф. Заставного, Н. Левчук, Е. Лібанової, О. Малиновської, В. Новікова, О. Осауленка,
С. Пирожкова, О. Позняка, О. Рудницького, У. Садової, Л. Семів, З. Служинської, В. Стешенко,
А. Хомри, Л. Шевчук та інших вчених. Водночас питання розробки теоретико-методологічних основ
дослідження ризику демографічних втрат є практично недослідженою площиною і знаходиться лише
на початку свого становлення.
Постановка завдання. Мета нашого дослідження полягає у вивченні трансформаційних змін
сучасного інституту сім'ї у контексті зростання ризику демографічних втрат та тенденцій їх впливу на
розвиток демографічної ситуації у межах Львівської області. В якості інформаційної бази дослідження
використані дані Державної служби статистики України та Головного управління статистики у
Львівській області.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, сім’я відіграє надзвичайну роль у
життєдіяльності суспільства - забезпечує можливість його існування шляхом фізичної та
соціокультурної зміни поколінь. Без сім’ї неможливе відтворення населення, його соціалізація, що, в
свою чергу, робить неможливим утворення всіх інших соціальних інституцій.
Сім'я як соціальний інститут – прийнята суспільством форма спільного життя чоловіка та жінки,
пов'язана з продовженням роду, в т. ч. правила утворення сім'ї, норми взаємовідносин у сім'ї, розподіл
рольових обов'язків та прав, система символів, в яких суспільство фіксує свої уявлення, пов'язані з
цією сферою життя. Таким чином, сім’я, включаючись у ціннісно-нормативну систему суспільства,
виступає як соціальний інститут, своєрідний ціннісно-нормативний комплекс, за допомогою якого
регулюється й контролюється поведінка членів сім’ї, визначаються їхні соціальні ролі та статуси. Саме
рівень розвитку сім’ї разом з характером праці зумовлюють суспільний порядок, за яким живуть люди
в різних державах, за різних історичних умов [2; 6].
Водночас функціонування сім’ї є результатом специфічних соціальних процесів, що
відбуваються в суспільстві і сім’я виступає у якості проміжної ланки між суспільством та індивідом.
Соціально-економічні умови життєдіяльності сім'ї проектуються на її взаємовідносини із середовищем,
а морально-етичні принципи сім’ї формують особистісну ідентифікацію усіх її членів.
До основних функції сучасної сім'ї найчастіше відносять: репродуктивну, виховну, господарськопобутову, економічну, первинного соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусну,
дозвіллєву, рекреаційну, емоційну, сексуальну, соціального захисту [1; 3].
Значення та специфіка функціонування інституту сім'ї у будь-якому регіоні відображається на
показниках шлюбно-сімейної структури його населення, що, в свою чергу, здійснює прямий вплив на
формування демографічної ситуації та ризику демографічних втрат у його межах. Розподіл населення
за шлюбним станом відображає не тільки динаміку таких демографічних процесів, як шлюбність і
розлучуваність, а також дозволяє визначити тенденції зміни в майбутньому процесів народжуваності,
смертності, міграції.
Зменшення кількості офіційно укладених шлюбів, збільшення кількості розлучень, зростання
частки дітей народжених жінками, які не перебували в зареєстрованому шлюбі, та низка ін. негативних
явищ – це наслідки руйнування усталених морально-етичних засад функціонування сім’ї та родини у
сучасному житті. Дезорганізація життя, посилення конфліктності, зловживання шкідливими звичками,
депресії, алкоголізм та ін. на початкових етапах часто мають сімейне підґрунтя. Як зазначає
Т. Кузьменко [7], дисфункції сім'ї проявляються в економічній, правовій та моральній незахищеності
сім'ї, зниженні її ролі у соціалізації та вихованні дітей, загостренні проблем бездоглядності дітей та
зростання рівня правопорушень, в т. ч. серед неповнолітніх.
Важливими статистичними показниками ролі сім'ї у суспільстві є кількість офіційно укладених
шлюбів та розлучень.
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Аналізуючи динаміку кількості шлюбів протягом 1990-2011 рр., слід відмітити загальне
скорочення кількості укладених шлюбів в Україні: якщо у 1990 р. їх реєструвалось 493 тис. од., то у
2011 р. – 350 тис. од. [8]. Як показано на рис. 1, динаміка показників шлюбності Львівської області
відповідає загальнодержавним тенденціям.
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Рис. 1. Динаміка шлюбності населення України та Львівської області у 1990-2011 рр., на
1000 осіб наявного населення
Джерело : складено за [4; 5]
У 2011 р. у Львівській області було зареєстровано 18 957 шлюбів, що у розрахунку на 1000
населення становить 7,5 [4]. Переважна частка шлюбів фіксувалася у міських поселеннях області і
становила 13 372 шлюби (8,7 одиниць на 1000 населення), в той час як у сільській місцевості – 5 585
шлюбів (5,6 ‰). У порівнянні із 2009 р., коли реєструвалось 17 963 шлюбів і коефіцієнт шлюбності
становив 6,9 ‰, відбулось зростання кількості укладених шлюбів на 5,5 %.
Аналізуючи динаміку шлюбності у регіоні протягом 1991-2011 рр., слід зазначити, що у
порівнянні з 1991 р. кількість зареєстрованих шлюбів зменшилась на 20,8%, а коефіцієнт шлюбності –
із 8,6 у 1991 р. до 7,5 у 2011 р. Протягом досліджуваного періоду кризовим був 2000 р., коли
реєструвалась найменша кількість шлюбів – 15 110, а коефіцієнт шлюбності встановився на рівні 5,7
шлюбів на 1000 населення.
У 2011 р. у Львівській області було зареєстровано 2098 розлучень, а коефіцієнт розлучуваності
встановився на рівні 0,8‰ [4]. У порівнянні із загальнодержавними показниками величина цього
показника є суттєво меншою і частково пояснюється більшим значенням родинних цінностей та
релігійністю населення Західного регіону (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка розлучуваності населення України та Львівської області у 1990-2011 рр., на
1000 осіб наявного населення
Джерело : складено за [4; 5]
У порівнянні із 2009 р., коли фіксувалося 5904 розлучення, а коефіцієнт розлучуваності становив
2,3 ‰, та 2010 р. (5023 і 2,0‰), в області відбулося суттєве зниження кількості розірваних шлюбів.
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Переважна частка розлучень традиційно фіксувалася у міських поселеннях області і становила 77,8%
від їх загальної кількості, в той час як у сільській місцевості – 22,2%. Протягом досліджуваного періоду
найбільша кількість розлучень фіксувалась у 2000 р., коли реєструвалось 8076 розлучень, а
коефіцієнт розлучуваності встановився на рівні 3,0 ‰. Наростання кризових явищ у суспільстві, які
фіксувалися у цей час, призвели до зростання нестабільності у сім’ях. Переважна частка розлучень,
як і шлюбів, фіксувалася у міських поселеннях області і становила 72,2% від їх загальної кількості, в
той час як у сільській місцевості – 21,8%.
Опосередкований вплив на шлюбно-сімейну структуру регіону здійснює міграційна активність
його населення, яка, окрім внесення змін у статевовікову структуру та чисельність населення в
районах прибуття і вибуття мігрантів, трансформує показники шлюбності і розлучуваності. Суттєвим
фактором впливу на стабільність сімейного життя є трудова міграція, особливо міждержавна.
Вплив соціального інституту сім’ї, що часто підсилюється іншими соціальними інститутами
(освіта, релігія, наука та ін.), на формування ризиків демографічних втрат є надзвичайно важливим,
оскільки саме його функціонування є відображенням рівня усвідомленого сприйняття програм
соціальних механізмів окремими суспільними осередками, що, в свою чергу, позначається на
особливостях проходження демографічних явищ і процесів.
Взаємозв’язок сім’ї із формуванням демографічної ситуації можна прослідкувати на прикладі
формування ризиків демографічних втрат. Зокрема, за чисельністю осіб, що піддаються ризику, ризики
демографічних втрат бувають індивідуальні (задаються суб’єктом ризику), групові (відображають
демографічну поведінку соціальних груп) і масові (стосуються переважної частини населення).
Вірогідність настання негативних наслідків прояву індивідуальних ризиків демографічних втрат
залежить від моделі демографічної поведінки кожного конкретного індивіда, яка формується під впливом
особистісних переконань, способу життя, професії, стану здоров’я та ін. чинників. Зазначимо, що на цьому
рівні значення сім’ї, морально-етичні засади її функціонування мають вирішальне значення, оскільки діяти
у кожному окремому випадку індивід буде, виходячи із власного розуміння ситуації і тих моделей
поведінки, які є домінуючими у його оточенні. Незважаючи на суб’єктивність та значну розосередженість
таких ризиків у суспільстві, сумарний ефект від їх проявів може суттєво позначитись на демографічній
ситуації в регіоні та спричинити появу демографічних втрат його населення.
Подібні шляхи формування спостерігаються і у групових ризиків демографічних втрат, однак їх
вплив на демосоціальне середовище регіону є значно суттєвішим, оскільки більша кількість осіб
залучається до такого ризику. Серед прикладів групових ризиків демографічних втрат можна назвати
існування у суспільстві угрупувань, відомих як «чайлдфрі».
Найбільший вплив на демографічну ситуацію та формування демографічних втрат в регіоні
здійснюють масові ризики, які об’єднують великі кількості людей, внаслідок чого протистояти їх
негативному впливу дуже важко і практично неможливо. Зазначимо, що масові ризики перебувають
під впливом індивідуальних та групових ризиків у межах певних територій. Прикладом таких ризиків
можна назвати: ризик загального скорочення населення, ризик загального зростання смертності
внаслідок погіршення здоров’я населення, ризик загального зменшення народжуваності в результаті
зміни способу життя та ін.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, послаблення позицій інституту сім’ї у сучасному
суспільстві має далекоглядні наслідки і є вагомим чинником формування демографічних втрат.
Суспільство, змінюючи традиційні ціннісні орієнтації сім’ї, ризикує безповоротно змінити не тільки
кількісно-якісні демографічні параметри, але й стикнутись у майбутньому із значними труднощами у
соціокультурній сфері. Адже відбувається руйнування морально-етичних норм головного осередку
сучасного суспільства, замінюються ключові принципи його функціонування, що є суттєвою загрозою
для його майбутнього.
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Анотація
Окреслено роль інституту сім'ї у суспільному житті. Визначено особливості впливу сім'ї на
формування ризиків демографічних втрат. Охарактеризовано специфіку трансформаційних змін
сучасного інституту сім'ї у контексті зростання ризику демографічних втрат та тенденцій їх
впливу на розвиток демографічної ситуації у межах Львівської області. Проаналізовано динамічні
зміни населення досліджуваного регіону за шлюбним станом.
Ключові слова: сім'я, шлюбність, розлучуваність, демографічна ситуація, ризик
демографічних втрат.
Аннотация
Очерчена роль института семьи в общественной жизни. Определены особенности влияния
семьи на формирование рисков демографических потерь. Охарактеризована специфика
трансформационных изменений современного института семьи в контексте роста риска
демографических потерь и тенденций их влияния на развитие демографической ситуации в
пределах Львовской области. Проанализированы динамические изменения населения исследуемого
региона за брачным состоянием.
Ключевые слова: семья, брачность, разводность, демографическая ситуация, риск
демографических потерь.
Annotation
The role of institute of a family in public life is outlined. The features of influence of family on formation
of risks of demographic losses are defined. The specific of transformation changes of modern institute of a
family in a context of growth of risk of demographic losses and tendencies of their influence on development
of a demographic situation within the Lvіv area is characterized. The dynamic changes of the population of
the studied region behind a marriage condition are analysed.
Key words: family, marriage, divorce, demographic situation, risk of demographic losses.
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БУДІВНИЦТВО ЕЛЕВАТОРІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Постановка проблеми. Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють
вирощуванню зернових культур і дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно, в обсягах,
достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. Зернове
господарство України є стратегічною і найбільш ефективною галуззю аграрного сектора економіки.
Однак існує ряд проблем щодо розвитку інфраструктури для ефективного використання урожаю.
Сучасний стан ринку зернових культур та продовольства характеризується досить повільним
формуванням інфраструктури, яка була б здатна забезпечити скорочення втрат продукції, поліпшити її
якість та сприяти формуванню ринкових цін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування стратегії розвитку
інфраструктури аграрного ринку в контексті агропромислової інтеграції досліджувались такими
вченими, як: В. Андрійчук, В. Бойко, В. Власов, Ю. Воскобійник, П. Гайдуцький, А. Гальчинський,
В. Геєць, Я. Жаліло, В. Збарський, М. Калінчик, С. Кваша, І. Кириленко, Ю. Лузан, Л. Молдаван,
О. Нікішина, О. Петриков, С. Пирожков, І. Романенко, П. Саблук, О. Шпикуляк, О. Шпичак та ін. Проте
невирішеними залишаються ряд питань, пов’язаних з формуванням інфраструктури аграрного ринку.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз інфраструктури зернового ринку України,
визначення сучасних тенденцій його розвитку та перспектив збільшення елеваторних потужностей
для зберігання продукції .
Виклад основного матеріалу дослідження. Інфраструктура зернового ринку представляє
собою систему організаційних структур, основною функцією яких є забезпечення здійснення обмінних
процесів в економіці. За умови її розвиненості, сільськогосподарське виробництво орієнтується не на
ринки збуту, а на природно-кліматичні умови, які найкраще йому відповідають, – це дозволяє
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одержувати максимальну кількість високоякісної продукції зернових культур при мінімальних витратах
[5, с. 28-29].
Зерновий ринок преставляє собою систему товарно-грошових відносин, що виникають між його
суб’єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах вільної
конкуренції, вибору напрямів реалізації продукції та визначення цін, а також державного контролю за
якістю [10]. Основні суб’єкти інфраструктури ринку зерна представлені на рис. 1.

СУБ’ЄКТИ РИНКУ ЗЕРНА

Виробництва зерна: сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства,
особисті господарства населення.
Зберігання зерна: елеватори, хлібоприймальні бази, борошномельні та комбікормові
підприємства.
Державного регулювання ринку: Аграрний фонд, Аграрна біржа, інші суб’єкти
державних заставних закупівель зерна.
Організації торгівлі: біржі, оптові ринки, міські та сільські ринки, магазини роздрібної
торгівлі, ярмарки, аукціони, виставки
Фінансово-розрахункового обслуговування: банки, кредитні спілки, розрахунковоклірингові установи України та страхові організації
Транспортно-логістичної системи: залізничний, автомобільний, водний, повітряний
транспорт.

Рис. 1. Основні учасники ринку зерна
Джерело : власні дослідження
Слід зазначити, що зерновий комплекс є основою для розвитку внутрішнього ринку зерна,
хлібобулочної, борошно-круп’яної промисловості, спиртової, кондитерської, комбікормової,
виробництва біоетанолу та інших галузей [6]. В окремих випадках, від господарського току до кінцевої
реалізації процес руху зерна акумулює в собі від 3 до 22 суміжних або побічних виробництв, які
відбиваються на вартості кінцевого продукту [4].
В останні роки, виробництво зерна та його експорт в Україні зросли до рекордних рівнів, що
вимагає певних змін у побудові системи зберігання врожаю та його транспортування. Мережа
існуючих зерносховищ та елеваторів не задовольняє потреби сьогодення (табл. 1). Більшість з
наявних елеваторів перебувають у незадовільному стані та потребують реконструкції. Постає
нагальна необхідність модернізації наявних та будівництва нових потужностей для зберігання зерна.
Таблиця 1
Наявність та місткість зерносховищ, 2012 р.

Області (регіони)

1
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Ів.-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська

Загальна
кількість,
од
2
710
1451
535
1522
889
587
89
1654
242
1030
1397
976

Несертифіковані склади (зерносховища)
з них місткістю:
від 500
від 1000
від 3000
понад
до 500
до 1000
до 3000
до 5000
5000
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
3
4
5
6
7
249
278
106
49
28
436
430
473
96
16
353
97
64
14
7
677
381
341
98
25
294
233
289
59
14
194
342
47
4
31
27
21
6
4
715
550
328
49
12
150
42
42
7
1
242
274
448
43
23
820
357
144
60
16
436
229
245
44
22
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Загальна
місткість,
тис. тонн
8
1096
1948
448
1859
1010
536
310
1600
192
1563
1185
1424
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продовження табл. 1
1
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Всього

2
686
1141
1988
1564
449
511
502
1317
1019
1082
1087
233
1124
23785

3
498
505
1109
709
131
164
212
466
440
571
315
125
430
10272

4
97
368
465
443
166
67
127
532
328
291
470
68
335
6997

5
67
238
327
324
106
163
130
249
221
182
263
34
323
5175

6
22
28
82
65
22
74
29
49
30
23
27
6
22
1008

7
2
2
5
23
24
43
4
21
15
12
14
333

8
412
1029
1900
1734
580
981
691
1329
950
1095
1242
203
993
26308

Джерело : адаптовано [8; 9].
Економічна ефективність експлуатації елеватора, як комерційного проекту, є ключовим
фактором, що визначає прийняття рішення про будівництво нових потужностей. Виходячи з досвіду
провідних аграрних країн світу, обсяг потужностей для якісного зберігання зерна повинен
перевищувати обсяг урожаю на 15-20 % [1]. За оцінками УкрАгроКонсалт, враховуючи подальший
розвиток виробництва зернових та олійних культур, Україна потребує будівництва нових
високотехнологічних елеваторів сумарною потужністю до 20 млн. т. [3].
До будівництва власних елеваторних потужностей спонукає і ціновий фактор. Аналізуючи ринок
зерна, можна сказати, що ціни під час та після жнив є найнижчими і продавати в цей період - значить
недоотримати прибуток. Зберігати на елеваторі досить дорого. Мінімальна плата за зберігання 13
грн./т. в місяць для зерна державного продовольчого резерву, на інших же елеваторах ціна за
зберігання значно вища і досягає до 20 грн./т. в місяць. Якщо ж ще врахуємо доочистку та
досушування зерна ми отримаємо значну суму (табл. 2).
Таблиця 2
Вартість зберігання 1 тони зерна на елеваторі, грн.
Стаття витрат
Прийом 1т.
Зберігання 1т.
Очищення (за 1 % забруднення)
Досушування (1 % вологості)
Доставка 1т. (на 50 км).
Всього
Джерело: власні дослідження

1
8
18
6
9
25
65

Тривалість зберігання, місяці
3
4
5
8
8
8
53
71
89
6
6
6
9
9
9
25
25
25
83
100
118

6
8
107
6
9
25
136

Зважаючи на подорожчання послуг щодо зберігання продукції, наразі характерною тенденцією є
розбудова власної інфраструктури. Провідні позиції на даному ринку займає ТОВ СП «Нібулон», що
обумовлено низкою факторів: наявність власних посівних площ, валовий збір урожаю з яких сягає
понад 100 тис. т. зернових; об’єктивна потреба України в експорті зерна; транзитні потоки вантажів з
Росії та Казахстану; застаріла вітчизняна портова інфраструктура. В результаті реалізації
інвестиційного
проекту
товариством
був
побудований
високотехнологічний
сучасний
перевантажувальний термінал для зернових та олійних культур, потужності та технічна оснащеність
якого створюють можливість відвантаження до 20 тис. т зерна на добу.
ТОВ СП «Нібулон» має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України,
побудовані елеватори загальною місткістю близько 2 млн. т., а також власний перевантажувальний
термінал у Миколаєві. З 2009 р. воно реалізує проект, що передбачає введення в експлуатацію 17
елеваторів і річкових терміналів, створення флоту з 57 самохідних і несамохідних суден (у тому числі
14 буксирів) загальним дедвейтом 200 тис. т. Підприємство є одним з найбільших вітчизняних
виробників і експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник).
Новим видом зберігання зерна серед інтегрованих підприємств, що дозволяє мінімізувати
енергоскладову, є зберігання зернових у багатошарових поліетиленових «рукавах». Лідируючі позиції
серед інноваційних методів зберігання зернових займає ТОВ «А.Т.К.», де запроваджено технологію
герметичного зберігання зерна у великих поліетиленових мішках («big bags»), в які можна засипати до
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200 тис. т. зерна. Технологія зберігання в поліетиленових мішках «big bags» надає ряд переваг, в
порівнянні зі звичайним способом. По-перше, це ціна, адже вартість зберігання 1 тонни зерна на
елеваторі обходиться в 14-16 дол. США, а такої ж кількості у мішках – 4-6 дол. США. По-друге, це
можливість зберігання урожаю у мішках на власній території, не втрачаючи коштів на оренду та
доставку [2; 7]. Запровадження інновацій інтегрованими підприємствами дає їм змогу займати
лідируючі позиції у зберіганні, логістиці та експорті зернових культур.
Висновки з проведеного дослідження. Інфраструктура зернового ринку є однією з основних
передумов його стабільного функціонування, від розвитку якої залежить як ефективність діяльності
окремих господарських суб’єктів, так і реалізація стратегічних цілей держави в сфері аграрної політики
та продовольчої безпеки. Основними напрямами удосконалення інфраструктури є модернізація
наявних та будівництво нових елеваторних потужностей. Зазначені дії сприятимуть оптимізації
системи маркетингу та каналів збуту продукції для всіх суб’єктів ринку.
Зростання виробництва та експорту зерна в Україні вимагає певних змін у побудові системи
зберігання врожаю та його транспортування. Досвід діяльності ТОВ СП «Нібулон» показав
ефективність розбудови власної інфраструктури для зернового господарства. Необхідно активно
залучати інновації, прикладом яких є запровадження технології герметичного зберігання зерна
інтегрованими підприємствами у поліетиленових мішках.
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Анотація
Вивчено та проаналізовано сучасні тенденції агропромислової інтеграції. На прикладі
інтегрованих підприємств розглянуто особливості розбудови інфраструктури для зберігання
зернових культур. Розроблено рекомендації щодо використання альтернативних методів
зберігання продукції зернових культур.
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Аннотация
Изучены и проанализированы современные тенденции агропромышленной интеграции. На
примере интегрированных предприятий рассмотрены особенности развития инфраструктуры
для хранения зерновых культур. Разработаны рекомендации по использованию альтернативных
методов хранения продукции зерновых культур.
Ключевые слова: агропромышленная интеграция, инфраструктура, элеваторы, зерновые
культуры, эффективность, экспорт.
Annotation
Studied and analyzed the current trends of agricultural integration. In the case of integrated enterprise
features considered infrastructure for storing grain. Recommendations for use of alternative methods of
storage crops.
Key words: agriculture integration, infrastructure, elevators, grain, efficiency, export.
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Харчова промисловість є основною переробною ланкою
агропромислового комплексу, що забезпечує переробку сільськогосподарської сировини. Це складна
за структурою та розміщенням основних центрів галузь господарського комплексу України. За період
ринкового реформування економіки в харчовій промисловості, як і в інших галузях, відбувалися певні
зміни, які не завжди мали позитивний ефект. Обумовлені вони були наслідками планової економіки низьким технологічним рівнем виробництва за високого ступеня використання основних засобів,
неконкурентоспроможністю вітчизняної продукції на зовнішньому ринку та незавершеністю ринкових
реформ, які проводились без урахування специфіки харчової промисловості. Тому на сьогодні гостро
постає питання підвищення економічної ефективності розвитку підприємств харчової промисловості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових літературних джерел з
досліджуваної проблеми показало, що суттєві пропозиції практичного характеру з проблем
використання трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості розглядаються в багатьох
наукових працях, таких як: Арефєвої О. В [1], Говорушко Т. А. [2], Горбоноса Ф. В. [3], Гуцала В. О.
[10], Іваницької Г. Б. [3], Ільїної С. Б. [4], Костецької Н. І. [5], Макаренко І. О. [5], Мягких І. М. [1],
Непочатенко О. О. [7], Павленчика Н. Ф. [3], Пашнюка Л. О. [9], Пістуна М. Д. [10], Пляскіної А. І. [11],
Провотар Н. І. [10], Рябенької М. О. [7], Скопенко Н. С. [13], Хопчан М. І. [5], Черевка Г. В. [3],
Шевчук Л. Т. [16], Шило В. П. [4], Якимчука Т. В. [17]. Проте, на сучасному етапі господарювання
промислового комплексу України багато аспектів цієї важливої проблеми вимагають подальших
поглиблених досліджень, з метою економічної ефективності розвитку підприємств харчової
промисловості.
Постановка завдання. Метою дослідження даної статті є аналіз стану трудового потенціалу
підприємств харчової промисловості України, умови діяльності вітчизняних виробників харчових
продуктів та виявлення основних проблем забезпечення трудовим потенціалом підприємств цієї галузі
для ефективного господарювання в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Харчова промисловість України є стратегічно
важливою, оскільки підприємства цієї галузі формують продовольчу безпеку країни, забезпечують
населення необхідними продовольчими товарами, витрати на споживання яких складають понад 60 %
загальних грошових витрат населення [17, с. 162].
Ефективне функціонування та інтенсивний розвиток підприємств харчової промисловості
можливий за умов існування системи стабільного забезпечення продовольчою сировиною, наявності
сучасної матеріально-технічної бази підприємств, випуску конкурентоспроможної продукції, відносного
зростання платоспроможного попиту споживачів. На особливості розміщення центрів харчової
промисловості впливають сировинний та споживчий фактори. Залежно від ступеня впливу цих
факторів, галузі харчової промисловості можна поділити на групи:
− галузі, що орієнтуються на джерела сировини і переробляють малотранспортабельну
сировину та мають високі норми витрат цієї сировини (цукрова, спиртова, маслоробна, консервна,
крохмале-патокова, олійно-жирова промисловість);
− галузі, що тяжіють до місць споживання готової продукції (хлібопекарська, кондитерська,
макаронна, пивоварна та молочна);
− галузі з одночасною орієнтацією на сировину і споживача (борошномельно-круп'яна, м'ясна,
виноробна, тютюнова, лікеро-горілчана) [5; 7].
Можливості підприємств галузі ми оцінимо за допомогою матриці SWOT-аналізу (табл. 1).
Перспективи підприємств харчової промисловості достатньо великі. На ринку України харчової
продукції присутні досить сильні конкуренти. З позицій споживача - це позитивно, оскільки конкуренція
примушує підприємства рухатися вперед, розширюючи асортимент і покращувати якість [12].
Стратегічний аналіз середовища має на меті оцінку слабких і сильних сторін підприємства і за
його допомогою здійснюється постійний і безпосередній вплив на функціонування господарської
системи. SWOT-аналіз також має декілька зрізів, стан яких в сукупності визначає трудовий потенціал
підприємства, тобто його здатність виконувати поставлену перед ним задачу під час реалізації
працівниками своїх здібностей і можливостей у процесі діяльності [6, с. 96; 16, с. 122].
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Таблиця 1
Матриця SWOT-аналізу харчової промисловості в Україні
Можливості

Сильні сторони

1. Розширення товарного асортименту.
2. Підвищення конкурентоспроможності продукції.
3. Заходи щодо стимулювання збуту, рекламні
зусилля.
4. Можливість виходу на зовнішній ринок.
5. Зацікавленість
закордонних
партнерів
у
співробітництві.
Загрози

1. Близькість до ринків збуту.
2. За ціною та якістю продукція може конкурувати з
аналогами.
3. Обсяги
виробництва
продукції
забезпечені
замовленнями.

1. Нестабільність законодавчої бази.
2. Кліматичні чинники і стихійні лиха.

1. Високі
вимоги
до
якості
сировини,
накуповується.
2. Застаріле обладнання.
3. Недостатня
кількість
власних
засобів
реконструкції основних виробничих цехів.

Слабкі сторони
що

для

Особлива роль підприємств харчової промисловості визначається соціальним значенням
продукції, що випускається. Галузева структура харчової промисловості України досить розвинена [10,
с. 55]. Провідними галузями є м'ясна, молочна, олійно-жирова, борошномельно-круп'яна,
хлібопекарська, цукрова, кондитерська та спиртова, що представлені понад 22 тис. великими,
середніми і малими підприємствами різних форм власності, які виробляють майже 20 % від
загального обсягу промислової продукції [7; 13, с. 105].
Загальний обсяг реалізованих харчових продуктів за січень-травень 2012 р. наведено на рис. 1
[8; 13, с. 105].
продукція
хлібопекарської галузі;
6,60%

продукція
м"ясопереробної галузі;
2,30%

олійно-жирова галузь;
9%

молочні продукти та
морозиво; 3,70%

Рис. 1. Загальний обсяг реалізованих харчових продуктів
за січень-травень 2012 р., %
Аналізуючи рис. 1, ми можемо сказати, що обсяги випуску реалізованих харчових продуктів за
січень-травень 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р., збільшились на 0,7%.
На підприємствах з виробництва олії та жирів приріст продукції становив 9%, молочної
промисловості – 3,7%. Водночас відбулося зменшення обсягів випуску продукції у хлібопекарській
галузі на 6,6%, м’ясній промисловості – на 2,3 %. За І квартал 2012 р. кількість прибуткових
підприємств галузі склала 55,0% (торік – на 52,3%).
На ефективність роботи та розміщення виробничих потужностей впливає структура ринків праці,
можливість залучати висококваліфіковані кадри, наявність енергетичних і фінансових ресурсів,
зручність транспортного сполучення тощо.
Визначивши середній розмір підприємств за чисельністю працюючих у харчовій промисловості
за регіонами (табл. 2) ми можемо говорити, що в регіональному розрізі з урахуванням вимог
Господарського кодексу України за показником чисельності підприємства будуть тяжіти більшою
мірою до середніх (14 областей, м. Севастополь і Автономна Республіка Крим) [2, с. 70; 8].
Оцінка використання трудового потенціалу підприємства, а саме на підприємствах харчової
промисловості, вимагає застосування системи показників зайнятості населення як рівня трудової
участі населення, що відображає частку працездатного населення, залученого в різні форми та види
економічної діяльності, розподіл робочої сили за галузями та сферами господарювання; фондо- й
енергоозброєність робітників; організацію трудового процесу, що визначається розміщенням та
використанням робочої сили безпосередньо на робочих місцях [16, с. 123] (табл. 3) [14].
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Таблиця 2
Середній розмір підприємств харчової промисловості за показником чисельності у регіонах
(областях) України на період до 2015 р.
Регіони (області)

Кількість підприємств, од.

Чисельність працюючих,
осіб

1
АР Крим
м. Київ
м. Севастополь

2
412
590
51

3
31400
22000
2738

Середня чисельність
працюючих на одному
підприємстві, осіб
4
76
37
54

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
Україна (в загалі)

423
178
698
748
227
331
350
253
367
656
570
515
287
460
325
213
245
289
547
216
281
698
177
233
10341

35800
12400
31700
35900
18300
8600
17700
9900
23500
14900
22000
23800
11900
24100
29300
10500
19400
18700
32300
12500
21600
24500
9500
18900
543838

85
70
45
48
81
26
51
39
64
23
39
46
41
52
90
49
79
65
59
58
77
35
54
81
53

області

Таблиця 3
Економічна активність населення України за 2000-2011 рр.
Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

В середньому, тис. осіб
У % до населення відповідної вікової групи
У віці 15-70 років працездатного віку, тис. осіб
22830,8
63,2
22426,5
62,3
22231,9
61,9
22171,3
61,8
22202,4
62,0
22280,8
62,2
22245,4
62,2
22322,3
62,6
22397,4
63,3
22150,3
63,3
22051,6
63,7
22056,9
64,3

Найбільшу чисельність економічно-активного населення мають відповідно ті області, які мають
найбільшу кількість населення і високу частку працездатних людей.
В Україні економічно активне населення становить 21,19 млн. осіб, в їх структурі переважають
працездатні люди – 89,1 %, незначну частку становлять зайняті особи старшого віку (9,7 %) та підлітки (0,1
%), з яких 18,9 млн. осіб або 91,6 % були зайняті економічною діяльністю, а решта 2,29 млн. осіб –
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відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) – класифікувалися як безробітні [15, с. 202].
Ринок праці посідає центральне місце серед інших ринків. Основу ринку становлять дві головні
дійові особи: роботодавці та наймані працівники. Принципова різниця між ними полягає у відношенні
їх до засобів виробництва. Власниками засобів виробництва є роботодавці, а особи, які не мають на
знарядь, ні предметів праці, але володіють здібностями до праці, – це наймані працівники. Вони
пропонують свою робочу силу за певну плату, а роботодавці представляють попит на неї та
оплачують її. Отже, на ринку праці, як і на інших ринках, мають місце пропозиція, попит та ціна у
вигляді заробітної плати (табл. 4) [14].
Таблиця 4
Попит та пропозиція робочої сили в Україні
(січень-грудень, 2007 р. – січень-травень, 2012 р.)
Потреба підприємств у працівниках на заміщення
вільних робочих місць та вакантних посад, тис. осіб
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
175,0
86,5
65,4
68,5
182,6
78,5
65,9
72,9
194,6
84,5
73,1
92,3
194,7
85,1
76,6
89,5
205,6
85,3
80,2
95,0
207,2
76,2
79,7
90,5
201,8
72,3
81,2
89,0
197,5
72,8
87,4
93,2
198,6
74,2
84,6
87,3
177,5
77,5
81,2
82,1
136,8
75,4
74,0
73,2
91,1
65,8
63,9
59,3

Місяць
2007 р.
177,7
174,4
194,6
200,7
212,4
214,8
211,1
218,1
213,3
207,4
195,3
169,7

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

2012 р.
63,9
64,6
78,1
79,3
86,2
-

Пропозиція робочої сили визначається сукупністю різних факторів: рівнем зарплати, освіти,
профспілкового захисту, релігією, податковою системою тощо.
Попит на робочу силу визначається потребою підприємців мати необхідну кількість та якість
найманої робочої сили для випуску продукції та технічною оснащеністю виробництва. Ціни на товари
споживчого ринку безпосередньо впливають на рівень і оплату робочої сили. Все це зумовлює
перелив капіталу, зміну в попиті і пропозиції робочої сили, появу безробіття та ін., що дуже часто
ускладнює відносини між економічними суб’єктами.
За останніми статистичними даними Державної служби статистики України, потреба промислових
підприємств у працівниках постійно змінювалась. Для визначення потреби промислових підприємств у
працівниках потрібно з'ясувати під впливом яких чинників вона формується. Оскільки підприємство є
відкритою соціальною системою, його потреби в персоналі обумовлюються стратегією розвитку
підприємства, на яку впливає велика кількість як внутрішніх, так і зовнішніх чинників (табл. 5) [14].
Таблиця 5
Потреба промислових підприємств у працівниках за 2006-2012 рр.

у % відповідно
до 2011 р.

тис.осіб

тис.осіб

у % відповідно
до 2011 р.

тис.осіб

у % відповідно
до 2011 р.

2012 р.
(січеньберезень)

тис.осіб

2011 р.
(січеньгрудень)

у % відповідно
до 2011 р.

у % відповідно
до 2011 р.

2010 р.
(січеньгрудень)

тис.осіб

2009 р.
(січеньгрудень)

у % відповідно
до 2011 р.

2008 р.
(січеньгрудень)

тис.осіб

добувна
8,0
переробна 41,7
виробництво
та
розподілення 6,1
електроенергії,
газу та води

2007 р.
(січеньгрудень)

у % відповідно
до 2011 р.

Напрям
промисловості

тис.осіб

2006 р.
(січеньгрудень)

59,7
88,6

8,0
42,8

99,7
102,7

2,5
16,5

30,8
38,6

0,8
12,1

32,2
73,0

1,5 180,6
13,7 113,9

1,3
13,0

92,2
94,3

1,9
15,7

88,3
84,7

115,4

6,6

107,9

4,5

68,9

1,8

39,2

2,0

2,3

113,4

2,4

76,2
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Економічна криза набула соціального характеру у 2008 р. Було звільнено 77,4 тис. працівників
[14]. Чисельні скорочення вплинули на рівень доходів населення. Знижена купівельна спроможність
населення сприяла хоча й помірному, проте зниженню обсягів реалізованої продукції харчових
підприємств у натуральному вираженні. Частина споживачів відмовилась від дорогих видів харчових
продуктів, надавши перевагу дешевшим. Все це в поєднанні зі зростаючою дебіторською
заборгованістю знизило платоспроможність підприємств та їхню здатність до самофінансування
необхідних проектів з удосконалення діяльності [17, с. 166].
Якщо ми проаналізуємо потребу харчової промисловості, лише за січень-березень 2012 р., то ми
бачимо, що попит та пропозиція робочої сили за цей період буде складати у сумі 206,6 тис. осіб,
потреба у працівниках харчової промисловості - 15,7 тис. осіб, а на інші види діяльності – 190,9 тис.
осіб – це свідчить про складну ситуацію на ринку праці, яка вимагає спеціальної підготовки і
кваліфікації працівників. Робітники, які прагнуть працювати, самі вирішують скільки їм прийдеться
працювати і яку заробітну плату вони отримуватимуть. Якщо збільшується продуктивність праці
робітника – то неодмінно збільшується і його дохідність. Також при зростанні продуктивності праці
виробники можуть скорочувати тривалість робочого часу, що для робітника є не дуже добрим
(скорочується плата за роботу), а виробник економить гроші на виплату заробітної плати [3].
На сьогоднішній день праця робітника дуже низько оцінюється. Це насамперед пов’язано із
розвитком економіки та низькою продуктивністю праці працівників. Ми вважаємо, що негативна дія
обмежень трудового потенціалу підприємств харчової промисловості може бути знижена за умови
збільшення інвестиційних надходжень у економіку країни, відродження підприємств цієї галузі у
певних регіонах (14 областей України, м. Севастополь і Автономна Республіка Крим), покращення
рівня добробуту працівників галузі, що буде спонукати до підвищення рівня професійнокваліфікаційної мобільності. Вищий рівень заробітної праці у працівників харчової промисловості
(порівняно із середньо-ринковим) буде сприяти зниженню плинності кадрів, а отже формуванню
стабільного трудового колективу і зростанню ефективності робочої сили. За умови зниження плинності
персоналу роботодавець має змогу скоротити витрати на наймання і навчання персоналу, спрямувати
вивільнені кошти на розвиток виробництва, що, у свою чергу, буде сприяти підвищенню
конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, харчова промисловість посідає важливе місце в
промисловому комплексі України. Вона забезпечує населення харчовими продуктами, значну частину
працездатного населення робочими місцями, робить суттєвий внесок у бюджет країни, сприяє
надходженню іноземних інвестицій. Харчова промисловість потребує застосування дієвих заходів з
боку держави і самих підприємств, які сприятимуть збереженню продовольчої незалежності, позицій
на внутрішньому ринку та використанню нових технологій.
Недосконалість соціально-економічного механізму господарювання трудовим потенціалом
підприємств харчової промисловості негативно позначаються на функціонуванні виробників харчової
промисловості. Внаслідок цього простежується стабільний спад обсягів виробництва продукції галузі,
зниження фондовіддачі та продуктивності праці, висока ресурсоємність продукції, застарілість
матеріально-технічної бази тощо. За таких умов актуалізуються проблеми подальшого розвитку та
раціонального використання наявного трудового потенціалу підприємств харчової промисловості, а
також оцінки й пошуку шляхів підвищення ефективності функціонування виробників даної галузі.
Так, в організації трудового потенціалу підприємств харчової промисловості на сучасному рівні в
усіх ланках системи потрібно побудувати кадрові служби і спеціальні підрозділи, які б були оснащені
сучасною технікою і де б працювали компетентні працівники, які володіють специфічним методичним
інструментарієм для вирішення своїх соціальних проблем.
Основний зміст діяльності цих служб повинен полягати в:
− забезпеченні підприємств харчової промисловості робочою силою високої якості (набір,
прийом, профорієнтація та перепідготовка, проведення атестацій і оцінка рівня кваліфікації,
звільнення тощо);
− управлінні умовами праці (удосконалення організації і стимулювання праці, дисципліна,
інформація, захист, забезпечення техніки безпеки);
− соціальному управлінні (стосунки в середині і поза межами колективу, соціальні виплати,
розгляд скарг);
− документаційному кадровому обслуговуванні потреб працівника і адміністрації;
− управлінні службами забезпечення (охорона, транспорт, санітарно-медична і ремонтна
служби, служба соціального житла тощо);
− управлінні програмами (оплати праці, службового просування, підвищення кваліфікації
тощо).
Ми також вважаємо, що економічна ефективність підприємств харчової промисловості
управління трудовим потенціалом буде передбачати максимальне використання наявних ресурсів
шляхом використання працівників за принципом економічної витрати обмежених ресурсів. Цей
принцип реалізується за найбільш сприятливого співвідношення між результатом праці і масштабом
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його використання та при найбільш сприятливому співвідношенні між результатами праці персоналу і
витратами на персонал (економічність праці). Соціальна ефективність реалізується у вигляді
виконання очікувань, потреб та інтересів працівників.
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Анотація
У статті розглянуто сучасний стан використання і перспективи розвитку трудового
потенціалу підприємствами харчової промисловості України. Визначено основні проблеми, з якими
зіткнулися підприємства цієї галузі під впливом фінансової кризи. Запропоновано можливі шляхи
щодо покращення існуючої ситуації.
Ключові слова: харчова промисловість, харчові продукти, трудовий потенціал
підприємства, трудові ресурси, попит і пропозиція робочої сили, матриця SWOT-аналізу.
Аннотация
В статье рассмотрено современное состояние использования и перспективы развития
трудового потенциала предприятиями пищевой промышленности Украины. Определено основные
проблемы, с которыми столкнулись предприятия этой отрасли под воздействием финансового
кризиса. Предложены возможные пути относительно улучшения существующей ситуации.
Ключевые слова: пищевая промышленность, пищевые продукты, трудовой потенциал

299

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

предприятия, трудовые ресурсы, спрос и предложение рабочей силы, матрица SWOT-анализа.
Annotation
In the article the modern state of the use and prospect of development of labour potential is considered
by the enterprises of food industry of Ukraine. Certainly basic problems into which the enterprises of this
industry ran under act of financial crisis. Possible ways are offered in relation to the improvement of existent
situation.
Key words: food industry, food products, labour potential of enterprise, labour resources, demand and
supply of labour force, matrix of swot-analysis.
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ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В
ПРОЦЕСІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Однією зі складових маркетингового забезпечення інноваційної
діяльності є адаптація та використання маркетингового інструментарію в процесі комерціалізації
інновацій. Результати інноваційної та науково-технічної діяльності, в силу своєї радикальної
інноваційної природи, можуть мати невизначене (або відсутнє) маркетингове середовища,
несформований попит та інші бар’єри. Основоположною гіпотезою статті є положення, про те, що
маркетинг є ефективним інструментом комерціалізації інновацій. Комерціалізація розглядається як
процес
трансформації
інтелектуального,
науково-технічного
потенціалу
інноватора
в
конкурентоспроможний товар на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науково-практичній літературі з інноваційного
менеджменту вибірково розглянуто використання маркетингового інструментарію в інноваційній
діяльності. Маркетингові аспекти створення та формування попиту на інновацію дістали розвитку в
працях О. В. Васильєва, А. І. Павленка, В. П. Баранчеєва та інших авторів. Певні аспекти маркетингу
інноваційного проекту в галузі комерціалізації інновацій розглянуло в працях А. А. Румянцева,
В. Л. Попова, А. П. Мухіна та В. Ш. Каганова [7]. Використання маркетингового аналізу в інноваційній
діяльності найбільш повно зосереджено в працях С. М. Ілляшенко [2-5]. Останнім часом маркетингові
дослідження як інструмент комерціалізації науково-технічної продукції перебувають у центрі уваги
науковців. Тому вивчення питання використання різних інструментів маркетингу відповідно до процесу
комерціалізації інновацій є цілком на часі.
Постановка завдання. Метою статті є розробка та адаптація маркетингового інструментарію в
процесі комерціалізації інновацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поетапне здійснення інноваційної діяльності
вимагає прийняття важливого управлінського рішення, а саме – вибір форм та методів комерціалізації
інновації. На думку автора, створення аналітичної основи для прийняття зваженого рішення по
комерціалізації інновації входить до компетенції інноваційного маркетингу.
Інтеграція процесів комерціалізації науково-технічної продукції, етапів маркетингової та
інноваційної діяльності призвела до виокремлення певного маркетингового інструментарію в процесі
комерціалізації інновацій. Дослідницький інтерес представляє адаптація маркетингового
інструментарію відповідно до особливостей науково-технічної продукції з врахуванням логічної схеми
комерціалізації інновації. Наприклад, специфіка попиту на інновації потребує використання
специфічних підходів до організації та здійснення маркетингового дослідження, чи функціональна
невизначеність певної інноваційної розробки вимагає пошуку базового ринку для інновації. Для
забезпечення аналітичної послідовності та зваженості в прийнятті управлінських рішень паралельно
до використовуваного інструментарію буде наведено його можливі результати (рис. 1).
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Використання маркетингового інструментарію
Проведення SWOT-аналізу,пошук маркетингових
можливостей впровадження інновації

Результати аналізу

Можливі маркетингові загрози та можливості, оцінка
ризику, стратегічне бачення ринкового середовища

Пошук потенційного та визначення базового ринку
для інновації
Визначена функціональна відповідність потребам
споживачів певної галузі. Проведена сегментація.
Використання адаптованого ринкового
технологічного портфельного аналізу

Проведення маркетингового дослідження з оцінки
ринкового потенціалу перспективної інновації

Оцінено стратегічні бізнес одиниці (інновації) та
стратегічні зони господарювання компанії.

Визначені ринкові показники попиту на інновації,
дослідженні основні потреби споживачів, тощо.

Вибір форм та методів комерціалізації результатів науково-технічної діяльності

Рис. 1. Поетапне використання маркетингового інструментарію в процесі комерціалізації
інновації
Джерело : авторська розробка
Використання маркетингового інструментарію спроможне створити зважену основу для
управлінського рішення в процесі комерціалізації інновацій шляхом аналізу ринкового середовища,
сегментації, проведення портфельного аналізу та маркетингового дослідження. В результаті, інновації
як стратегічна бізнес-одиниця набуває ринкових характеристик та показників. Наприклад, інвестування
в масове виробництво інновацій буде ґрунтуватися на аналізі маркетингового середовища та
відповідних результатах маркетингових досліджень. Відповідно, це зменшить інвестиційну
невизначеність й забезпечить отримання фінансових результатів інноваційної діяльності.
Необхідно зазначити, що запропоноване поетапне використання маркетингового інструментарію
в процесі комерціалізації інновації спроможне оптимізувати інноваційну діяльність. Це стосується
випадків, коли інноваційна діяльність здійснювалась на основні інженерного підходу без орієнтації на
ринкові умови. Надалі буде продемонстровано використання адаптованого маркетингового
інструментарію в запропонованій раніше поетапності.
Пошук маркетингових можливостей впровадження інновації.
Пошук маркетингових можливостей впровадження інновації відбувається за рахунок аналізу
маркетингового середовища, SWOT та перехресного аналізу. Головною умовою реалізації цього кроку
комерціалізації є існування сформованого ринкового середовища.
Нестабільне маркетингове середовище характерне для більшості ринків, на яких функціонують
результати інноваційної та науково-технічної діяльності в умовах неточної й неповної ринкової інформації.
Для адаптації методики SWOT-аналізу до існуючих умов маркетингового середовища рекомендується
використання методики аналізу ринкових факторів [5]. Зокрема, запропоновано використовувати
коефіцієнти впевненості для оцінки ймовірного характеру впливу чинників (характеристик) зовнішнього і
внутрішнього середовища господарювання (межа змін - від -1 до +1), а також правила їх комбінування для
розрахунку інтегральної оцінки впливу всього комплексу чинників [2].
Значення коефіцієнтів упевненості слід визначати на підставі наявних статистичних даних про
минулі періоди господарювання – якщо їх умови порівняні, чи методом експертних оцінок – у
протилежному випадку, а також при відсутності досвіду роботи.
Комбінування оцінок ступеня впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на
можливість реалізації конкретного варіанта розвитку ринкових можливостей варто виконувати за
такими правилами розрахунку коефіцієнтів впевненості:
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При комбінації свідчень з коефіцієнтами +1 і -1 вважається, що К0 = +1. Отриманий результат
(сумарний чи підсумковий коефіцієнт упевненості К0) характеризує ступінь впевненості в успішній (чи
неуспішній) реалізації конкретного варіанта розвитку ринкових можливостей за даної комбінації
характеристик зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання.
Для зручності аналізу шкала значень коефіцієнта впевненості трансформована в табл. 1, що
дозволило привести у відповідність значення К0.
Таблиця 1
Шкала значень коефіцієнта впевненості та можливі шляхи її реалізації
Значення підсумкового
коефіцієнта впевненості
К0= -1

Висновки про можливість реалізації варіанту розвитку
Реалізувати не можна. Умови відсутні

-1< К0≤-0.8

Умов для реалізації практично немає

-0.8< К0≤-0.6

Умов для реалізації майже немає

-0.6< К0≤-0.3

Більше свідчень «проти», ніж «за»

-0.3< К0<0.3

Ситуація невизначеності

0.3 ≤ К0<0.6

Можливості реалізації незначні

0.6 ≤ К0<0.8

Є всі умови для реалізації

0.8 ≤ К0<0.1

Практично напевно можна реалізувати

К0 = 1

Є всі умови для реалізації. Повна впевненість в успіху.

Таким чином, використовуючи запропоновану таблицю, можна здійснювати вибір варіантів
розвитку ринкових можливостей, прийнятних з огляду на зовнішні умови і особливості конкретного
підприємства, які сприяють чи перешкоджають переходу на інноваційний шлях розвитку.
В випадку відсутності ринкового середовища для інноваційної розробки використовують такі
специфічні методи, як [6; 8; 9]: прогнозування майбутніх потреб і запитів споживачів, змін мотивації їх
поведінки (відповідно до ринкової трансформації економіки України); ситуаційне й імітаційне
моделювання поведінки споживачів у наш час і в майбутньому (наприклад, при аналізі можливостей
конверсійного використання технологій, що використовуються у військовій сфері); аналіз тенденцій
розвитку науково-технічного прогресу, зміни інших складових середовища господарювання [4].
Пошук потенційного та визначення базового ринку для інновації.
Головним завданням цього етапу є саме процес вибору функціональних напрямків
комерціалізації певного науково-технічного доробку, відбору ринкових сегментів, для яких відмінні
техніко-економічні, технологічні показники складатимуть економічну, виробничу важливість. Через
відсутність практичного механізму вибору напрямків комерціалізації науково-технічної розробки,
запропонований дієвий алгоритм з використанням маркетингового інструментарію. Для визначення
відповідності інноваційного технологічного рішення науково-технічної розробки виробничим
особливостям різних споживачів скористаємось моделлю макросегментації базового ринку (рис. 2).
Функції

Споживачі

Технології
Рис. 2. Напрямки макросегментації базового ринку
Певні ринкові сегменти(споживачі) потребують конкретних, особливих виробничих рішень
(функції). Ці функції можуть реалізовуватись за допомогою певних технологій. Цю традиційну модель
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макросегментації ринку доцільно використовувати при визначенні виробничих рішень, які можуть бути
вирішені за допомогою інноваційних технологій. Побудова певних фігур такого виробничотехнологічного зв’язку допоможе ідентифікувати ринковий сегмент, більш точно охарактеризувати
його потреби в інноваційних рішеннях.
Оскільки модель макросегментації є своєрідним морфологічним ящиком варіантів поєднання
потреб, функцій та технологій, то за допомогою методів комбінаторики можливо побудувати важливий
функціонально-технологічний взаємозв’язок (табл. 2).
Таблиця 2
Функціонально-технологічний взаємозв’язок
Технологічне виконання функцій
Функція

1

2

3

4

5

6

F1
F2
F3
Вибір можливих напрямків комерціалізації інновації можливий з використанням наступної схеми
(рис. 3) [7]. Використання цієї схеми спроможне доповнити запропоновану раніше модель
макросегментації.
Результат інноваційної діяльності
Етап №1

Функція (дія)
№1

Функція (дія)
№2

Функція (дія) N

Визначення дій, які задані
результатом.

Етап №2

Ступінь прояву

Ступінь прояву

Ступінь прояву

Визначення ступеню
прояву

Етап №3

Товар 1

Етап №4

Переваги та
недоліки:
1.а;
2.б.

Переваги та
недоліки:
1.а;
2.б.

Переваги та
недоліки:
1.а;
2.б.

Пріоритет 1

Пріоритет 2

Пріоритет 3

Етап №5

Товар 2

Товар N

Можливості реалізації в
товарній формі.

Пошук переваг та
недоліків варіантів

Вибір пріоритетів
комерціалізації

Рис. 3. Вибір пріоритетів комерціалізації інновації в результатах інноваційної діяльності
Джерело : удосконалено й доповнено автором за [7]
Після складання переліку функцій (дій) певного результату інноваційної діяльності необхідно
оцінити ступінь їх прояву (використавши своєрідний коефіцієнт корисної дії). На підставі отриманих
результатів проводиться оцінка потенційних переваг та недоліків інновації, які можуть бути реалізовані
в товарній формі й привести до створення перспективних конкурентоспроможних товарів.
Використання адаптованого ринкового-технологічного портфельного аналізу.
Портфельний аналіз ставить за мету дати оцінку товарно-ринковим можливостям компанії та
взаємозв’язку між окремими видами її діяльності. Головні суб’єкти такого аналізу – стратегічні бізнес
одиниці та стратегічні зони господарювання (ведення ринкової діяльності) компанії.
Існуючі на сьогодні методики проведення портфельного аналізу передбачають стратегічний
аналіз господарських одиниць за наступними напрямками:
− «Зростання ринку/Частка ринку»(BCG);
− «Привабливість ринку/Конкурентна позиція»(McKinsey);
− «Привабливість технологій/Існуючі ресурси»(W. Pfeiffer й інші);
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− Інші методики.

A

D

низька

середня

висока

висока

C
середня

висока

B

C

Агресивна
стратегія НДДКР

середня

висока

Відносна позиція технології

низька

Пріоритет ринку

A
низька

Відносна ринкова позиція

Захисна стратегія
НДДКР

середня

Привабливість технології

C

D
B

низька

висока

B

середня
низька

Привабливість ринку

Використання традиційних методик аналізу (BCG, McKinsey та інші) можливе в разі, коли
інновації мають модифікуючий чи покращуючий характер. Радикальний інноваційних характер
науково-технічної продукції, значна ринкова та інвестиційна невизначеність призведе, в такому
випадку, до отримання помилкових результатів на основі недостовірних та неповних даних.
Враховуючи особливу інноваційну природу науково-технічної продукції, доцільним кроком буде
використання технологічних портфельних матриць. На відміну від традиційних портфельних матриць,
технологічні портфельні матриці сфокусовані не стільки на стратегічних господарських одиницях, як
на технологіях, котрі втілені в принципах функціонування чи використання інновацій.
Актуальним є використання об’єднаних ринково-технологічних методів портфельного аналізу, які
в дозволяють в стратегічному відношенні оцінити динаміку технологічного розвитку. При цьому, окремі
групи товарів повинні бути розглянуті як по ринковим, так й по технологічним критеріям (рис. 4).
Отримані раніше результати маркетингового середовища становлять достатню складову ринковотехнологічного портфельного аналізу.

Селективна
стратегія НДДКР
D

A
низька

середня

висока

Пріоритет технології

Рис. 4. Комбінований ринково-технологічний портфельний аналіз [10]
Спільне погодження структури критеріїв та оцінка цих критеріїв підрозділами НДДКР і маркетингу
є важливою складовою стратегії розвитку окремих товарних груп, підвищуючи при цьому ймовірність
знаходження вірних рішень. Загалом користь від такого аналізу є значно більшою, ніж некритичне
копіювання пропонованих стандартних стратегій та традиційних методів аналізу.
Проведення маркетингового дослідження по оцінці ринкового потенціалу перспективної
інновації.
Значна ринкова невизначеність та вплив виявлених характеристик науково-технічної продукції
сприяють особливому стратегічному місцю маркетингових досліджень в комерціалізації інновації.
Стратегічне значення маркетингових досліджень пояснюється необхідністю чіткої відповідності
інноваційного продукту (його характеристик) потребам споживачів. Потреби споживачів науковотехнічної мають технологічний характер й незначна невідповідності навіть декількох показників
погіршить споживацьку цінність інновації. Важливо також наголосити на економічній доцільності
інвестицій в інноваційну діяльність через потребу в значних фінансових ресурсах та виробництві
конкурентоспроможних інноваційних товарів.
Створення та розробка інновацій, які базуються на новітніх досягненнях науки та техніки,
результатах НДДКР вносять певну специфіку в маркетингові дослідження через наступні фактори:
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− науково-технічні інновації можуть створювати нові потреби, які до цього не існували й не
вирішувались ні одним з існуючих методів та товарів;
− інновації можуть створювати нові потреби, які раніше задовольнялися за допомогою інших
товарів.
В більшості випадків, потреби споживачів науково-технічної продукції мають приховані потреби
(розпізнані та приховані). Розроблення нової технології повинно здійснюватись на основі
маркетингових досліджень з оцінкою потреб споживачів. Існування прихованих потреб вимагає певних
заходів по формуванню потреб в науково-технічній продукції
Практичний досвід в галузі маркетингових досліджень призводить до висновку, що на сьогодні
не існує чітких підходів до оцінки ринкового попиту на інновації, зокрема науково-технічну продукцію.
Зазначені методи можуть ефективно використовуватись та давати потрібні результати. Важливим при
цьому залишається індивідуальний дослідницький підхід до інноваційного проекту, розробка власної
методики дослідження, вибір відповідних методів. Потреби в модифікації маркетингового
дослідницького апарату не виникає, залишається лише потреба в його адаптації під особливості
конкретної інновації.
Основними цілями маркетингового дослідження по аналізу попиту на певну науково-технічну
інновацію (переважно товарної форми на промисловому ринку) є:
1. Дослідження виробничо-технологічних особливостей споживачів. Аналізуються способи
вирішення існуючих виробничих задач, в сфері яких може функціонувати інновація. В разі дослідження
латентних потреб споживачів аналізується певний набір виробничих операцій, в сфері яких можуть
знаходитися потенційні інноваційні можливості.
2. Дослідження умов, при яких споживачу доцільно буде використовувати запропоновані
інновації (ринкові, фінансові, виробничі, технічні фактори та інші).
3. Аналіз низки внутрішніх факторів для складання загальної оцінки потенціалу споживача.
В результаті проведення останнього етапу аналізу формується основа з прийняття стратегічного
рішення щодо майбутніх форм та методів комерціалізації інновацій. Зваживши основні ринкові
можливості й загрози, проаналізувавши стратегічні зони господарювання й відповідні бізнес-одиниці,
провівши дослідження попиту для перспективних інновацій, ми отримуємо можливість прийняття
зваженого й ґрунтовного рішення.
Висновки з проведеного дослідження. Запропонована схема комерціалізації науковотехнічної продукції з використанням маркетингового інструментарію сприяє трансформації науковотехнічного заділу в конкурентоспроможний товар на ринку. Відповідно до специфічної інноваційної
природи науково-технічної продукції було запропоновано адаптований маркетинговий інструментарій.
Варто зазначити, що запропонована схема комерціалізації інновацій отримала практичне
впровадження в інноваційній діяльності й дозволила сформувати аналітичну маркетингову основу
комерціалізації інновацій.
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Анотація
В статті запропоновано використання адаптованого маркетингового інструментарію в
процесі комерціалізації науково-технічної продукції. Проведено адаптацію маркетингового
інструментарію відповідно до особливостей науково-технічної продукції з врахуванням логічної
схеми комерціалізації інновації. Це сприяє формуванню зваженої аналітичної основи прийняття
управлінських рішень в інноваційній діяльності.
Ключові слова: маркетинговий інструментарій, комерціалізація інновацій, науково-технічна
продукція.
Аннотация
В статье предложено использование адаптированного маркетингового инструментария в
процессе
коммерциализации
научно-технической
продукции.
Проведено
адаптацию
маркетингового инструментария в соответствии с особенностями научно-технической
продукции и учетом логической схемы коммерциализации инновации. Это способствует
формированию взвешенной аналитической основы принятия управленческих решений в
инновационной деятельности.
Ключевые слова: маркетинговый инструментарий, коммерциализация инноваций, научнотехническая продукция.
Annotation
The paper suggested using customized marketing tools in the process of commercialization of R&D
products. Adaptation of the marketing tools according with features of scientific and technical products, and
considering logic of commercialization of innovation. It promotes a balanced analytical basis for
marketing decision in innovation.
Key words: marketing tool, commercialization of innovation, R&D products.
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СИНХРОНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ АВТОМОБІЛІВ У
ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Послідовність постачання на складальну лінію комплектуючих виробів
для складання автомобілів різних моделей (модифікацій, комплектацій) визначається, виходячи з
цілей, що ставляться перед процесами управління виробничою логістичною системою
автоскладального підприємства. Цих цілей дві: вирівнювання виробничого навантаження кожної
операції на лінії та підтримання постійної швидкості відбору комплектуючих виробів складальним
конвеєром.
В умовах, коли реальне виробництво стикається з конфліктом між необхідністю урізноманітнити
продукцію, що виробляється, та збалансованістю виробничої логістичної системи, необхідні
інструменти, що дозволяють це протиріччя усунути.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним процесом в сучасному
автомобілебудуванні є складанні автомобілів. Управлінню цим процесом присвячені роботи багатьох
вітчизняних та закордонних вчених, зокрема Б. М. Базрова [1], В. І. Бережного, О. В. Бережної [2],
Я. Мондена [3], О. В. Клевліна [4], В. В. Клепікова [1], Є. В. Крикавського [5], Г. Н. Мельникова [6],
С. Г. Мітіна [7], Уільяма Оучі [8], О. В. Таратинова [1] та багатьох інших.
Вченими розроблено багато практичних рекомендацій щодо управління процесом складання
автомобілів, проте питання синхронізації процесів складання є не достатньо розглянутим, а, отже,
потребує детального вивчення та адаптації на вітчизняних підприємствах автомобілебудування.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка інструментів синхронізації складання
автомобілів у логістичній системі автомобілебудівних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення мети нами представлено
організаційно-економічне обґрунтування формування виробничого графіку складання різних
модифікацій автомобілів, що створена на базі «Методу досягнення мети» та призначена для реальної
системи управління виробництвом. Цільова установка даного методу має наступний зміст:
оптимальний графік складання – це такий графік, коли всі комплектуючі вироби використовуються на
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складальному конвеєрі рівномірно, тобто з постійною частотою та обсягами використання. Такий
підхід дозволяє не тільки мінімізувати коливання використання комплектуючих виробів кожного виду
на лініях головного складального конвеєру, але і спростити процеси взаємодії з постачальниками.
Для досягнення першої мети – вирівнювання виробничого навантаження - необхідно враховувати,
що максимальна тривалість операції з кріплення деталі чи вузла при складанні має відповідати
визначеному нормативу часового циклу. В результаті, якщо деталі з відносно великими циклами операцій,
що вимагаються для їх кріплення, будуть надходити на складальну лінію одночасно з іншими деталями,
вони будуть викликати затримку складання та навіть можуть призвести до зупинки конвеєрної лінії.
Друга мета управління складальною конвеєрною лінією полягає у визначенні послідовності
подачі комплектуючих агрегатів та деталей на головну складальну лінію автомобілів.
В
умовах
запропонованої
концепції
управління
виробничо-логістичною
системою
автоскладального підприємства зміни в кількості виробничих запасів або часі їх доставки на відповідні
ділянки мають бути зведені до мінімуму. Окрім цього, кількість виробів, що знаходяться у виробничому
процесі, також має бути мінімальною. Для цього кількість одиниць (витрати) за годину (швидкість
поглинання) за кожним видом деталі на лінії змішаного складання має зберігатися незмінною
настільки, наскільки це можливо. Запропонований автором метод подачі комплектуючих, що
базується на методі досягнення мети, дозволяє забезпечити досягнення другої мети.
Для графічного відображення залежності між фактичним та оптимальним періодами подачі
комплектуючих деталей введемо деякі позначення:
Q – обсяг виробництва за всіма видами моделей
– обсяг виробництва продукції кожного виду

(i = 1, …
, тобто

);
=

, тоді:
(1)

або
(2)
– сумарна необхідна кількість комплектуючих виробів виду
використано для виготовлення всієї продукції

(i = 1, …

(j=1,…,β), що буде

);

– сумарна необхідна кількість комплектуючих виробів виду
, що будуть використані для
виготовлення продукції у визначеній послідовності від 1-ої до К-тої.
З урахуванням всього вищенаведеного, можна знайти визначення двох значень:
• середню необхідну кількість комплектуючих виду
=

на один автомобіль

/Q

• середню кількість комплектуючих виробів виду

(3)
для виготовлення К-тої одиниці продукції

k=

(4)

Для підтримання постійної швидкості використання деталі виду
якомога ближчою до значення
.
Цей основний принцип, що покладений
комплектуючих виробів, зображено на рис. 1.
Далі можна встановити, що:
точка

в

основу

визначення

кількість

має бути

послідовності

подачі

(5)

точка

(6)
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Рис.1. Графічне зображення методу досягнення цілі
Джерело : розроблено автором за [1-7].
Для того, щоб в графіку послідовності подачі комплектуючих агрегатів забезпечити постійну
швидкість використання складальним конвеєром деталей даного виду, точка
розташована якомога ближче до точки
Тому, якщо кут вектору в точці
що дорівнює:

має бути

.
наближається до куту вектору в точці

, то відстань

,

(7)
має прагнути до нуля (рис. 1).
Умови функціонування та зміст авторського обґрунтування полягають в наступному: для отримання
виробничого графіку, що працює в умовах реального часу, необхідно ввести часові параметри, що
відображають початок та кінець зміни (8-00 та 16-00), обідньої перерви (11-00 та 11-48), номер та
мінімальний час кріплення складальної одиниці, кількість визначених деталей в даній моделі.
Необхідною та обов’язковою умовою функціонування даного програмного алгоритму є:
впровадження агрегатно-модульного складання; структурування системи постачальників; організація
складання автомобілів за замовленнями, що надходять зі структурованої дилерської мережі.
Запропонований алгоритм синхронізації складання автомобілів та подачі комплектуючих виробів
в залежності від виду моделі, що збирається, представлений на рис. 2.
В запропонованій схемі автором на першому кроці – введення списку моделей – обмежено
загальну кількість моделей, що випускається числом 60. Отже, I = 0,1,2….59.
Розрахунок обсягу комплектуючих деталей
(одиниць) на третьому кроці, що необхідно для
забезпечення запланованого добового складання всіх 60 моделей автомобілів проводимо за
формулою:
(8)
На п’ятому кроці визначаємо середню кількість кожного комплектуючого виробу в одному
автомобілі, незалежно від його моделі за формулою:

(9)
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Рис. 2. Алгоритм синхронізації складання автомобілів та подачі комплектуючих виробів в
залежності від виду моделі, що складається
Джерело : авторська розробка
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Введення масиву
=[
,
] дає змогу визначити, скільки моделей автомобілів ще
залишилось не виготовленими за попередні кроки. Якщо план виробництва будь-якої моделі з масиву
=[
,
] не виконано, то її позначення є в списку
та вона бере участь в
розподілі місць для запуску. Якщо весь план виробництва за даною моделлю виконано, то ця модель
виключається зі списку

.

Обчислення значень
проводимо для всіх моделей, які є в списку
списку D[60] за допомогою формули:

та формуванні

=

(10)

При цьому використовуючи принцип, якщо:
S[i] > 0, то D[i] =
;
S[i] = 0, то D[i] =100.
Завершальними діями п’ятого кроку є порівняння суми невиготовлених автомобілів з нулем:
Якщо

, то виробництво автомобілів завершено;

Якщо
> 0 , то надати К значення К+1 та перейти до Кроку 5.4.
Результатом використання алгоритму синхронізації складання автомобілів та подачі
комплектуючих виробів в залежності від виду моделі, що складається, є отримання списку
послідовності запуску для складання кожної моделі по порядку, визначення конкретних моментів часу,
коли буде запущена конкретна модель, визначення конкретних моментів часу протягом зміни, коли
буде надходити конкретний комплектуючий агрегат для складання конкретної моделі, визначення
строків постачання партій конкретних комплектуючих деталей та агрегатів для складання.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, ефект від синхронізації процесу складання
автомобіля та подачі комплектуючих агрегатів полягає в скороченні складських площ для зберігання
комплектуючих деталей та агрегатів; в підвищенні ритмічності виробництва; в збільшенні
різноманітності моделей, що виробляються заводом; в скороченні довжини транспортерів та в цілому
час на транспортування.
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Анотація
У статті визначено алгоритм синхронізації складання автомобілів та подачі комплектуючих
виробів в залежності від виду моделі автомобіля. Представлено організаційно-економічне
обґрунтування процесу формування виробничого графіку складання різних модифікацій автомобілів
на базі «Методу досягнення мети», призначеного для реальної системи управління виробництвом.
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Аннотация
В статье определен алгоритм синхронизации сборки автомобилей и подачи комплектующих
изделий в зависимости от вида модели автомобиля. Представлено организационно-экономическое
обоснование процесса формирования производственного графика сборки различных модификаций
автомобилей на базе «Метода достижения цели», предназначенного для реальной системы
управления производством.
Ключевые слова: автомобилестроение, синхронизация, метод достижения цели,
производственный график.
Annotation
In the article defined algorithm synchronization assembling cars and supply completing products
depending on the type of car model. Submitted by organizational economic substantiation of the formation of
a production schedule assembly of various modifications of vehicles based on the "method of achieving the
goal," destined for a real system of production control.
Key words: motor industry, synchronization, method of purpose achievement production schedule.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ІРО
Постановка проблема. Існує значна кількість понять і визначень, характеристик механізму
здійснення первинного розміщенні акцій, або IPO (Initial Public Offering). Слід відзначити, що
найбільша теоретико-методологічна неоднозначність щодо цього процесу існує на ринках, що
розвиваються, у тому числі і українському, де ще не існує стійкого розуміння сутності цього джерела
фінансування та не сформовано ефективного інструментарію його застосування на практиці.
Наприклад, в США, Німеччині і Великобританії первинне публічне розміщення визначене законодавчо
[2], тоді як у вітчизняній практиці фактично відсутнє законодавчо оформлене визначення первинного
публічного розміщення, а в практиці використовуються більше десятка різних визначень, схем,
механізмів, які часто суперечать одне одному [1]. Саме неоднозначність трактування сутності IPO
обумовлює розбіжність у підходах до формування механізму ІРО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження вітчизняних авторів стосовно
процесу первинного публічного розміщення акцій (ІРО) як фактору економічного розвитку та
механізмів реалізації даного процесу представлено в роботах В. Гейця, І. Школьник, В. Заруби,
П. Гулькіна, В. Шипова, Т. Гриня, О. Нагієвич, Н. Костенко, І. Рекуненка, О. Дагаєва та інших. Серед
зарубіжних авторів, стосовно проблематики дослідження статті, що висвітлена в закордонних
джерелах значно більш повноцінно, ніж вітчизняною наукою, слід відзначити Д. Фреара, Р. Хофата,
П. Фернандеса та ін. Дана проблематика набуває все більшого значення в сучасних умовах, проте
наявна теоретична та методологічна база все ще потребує розвитку, зокрема, стосовно проблематики
формування механізмів здійснення ІРО.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження змісту організаційно-економічного
механізму здійснення процесу первинного публічного розміщення акцій (ІРО), аналіз його основних
етапів та характеристика основних елементів та інструментів даного механізму.
Виклад основного матеріалу дослідження. В країнах, де механізм здійснення процесу ІРО
має багатовікову історію, вже давно склалося розуміння його суті, що подається в досить короткій
формі, оскільки, практика, що склалася там, не вимагає додаткових роз'яснень. Наприклад,
американська Комісія з цінних паперів – SEC (Securities Exchange Commission) визначає IPO досить
лаконічно: як процес, коли компанія уперше продає свої акції широкому колу інвесторів, громадськості.
Це визначення коротке, але не досить повне для розуміння, особливо в умовах вітчизняної дійсності,
де дуже довго було відсутнє навіть поняття фондової біржі [5]. Виходячи з цього визначення,
неможливо зрозуміти, які саме компанії вважають за краще проводити первинне публічне розміщення,
*
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на якому етапі розвитку компанії переважно відбувається розміщення акцій компанії па публічному
ринку.
Російський вчений Я.М. Миркин дав більш повне за економічним змістом визначення первинного
публічного розміщення акцій, як «залучення фінансування на основі першого виходу компанії на
відкритий ринок і розміщення акцій серед первинних інвесторів, яке здійснюється при завершенні
венчурної стадії фінансування, після того, як компанія вижила, створила продуктові лінії, завоювала
мінімальну ринкову нішу, створила базове виробництво і переходить до стадії швидкою розширення
бізнесу» [5], проте, як і в усіх використовуваних визначеннях первинного публічного розміщення,
відсутня диверсифікація суті цього джерела з урахуванням розміру і специфіки компаній.
Більшість вітчизняних фахівців включають в поняття ІРО ряд інших механізмів, у тому числі
вторинне публічне розміщення (SPO) [7]. Найімовірніше такий підхід у вітчизняній практиці
обумовлений відсутністю значної кількості статистики по ринку, що змушує розглядати ІРО, РРО
(придбання акцій нового випуску широким колом інвесторів) і SPO як єдине джерело залучення
інвестицій, що неприйнятно.
Цілі проведення первинного публічного розміщення варіюються в залежності від емітента – його
розмірів і приналежності до певного сектора економіки. IPO, на думку автора статті – це не просто
джерело залучення інвестицій. Дня інноваційних компаній і економіки в цілому це також джерело і
стимулятор інноваційної активності, інвестиційного наповнення стратегічного розвитку компаній.
Проведення первинного публічного розміщення допомагає компаніям залучити недороге
фінансування на довгостроковій основі для своїх поточних і майбутніх проектів, сприяє популяризації
компанії і відкриває нові перспективи для бізнесу.
Аналіз світової практики показує [1-4], що первинне публічне розміщення – це первинний
публічний продаж акцій компанії, купівля яких є досить ризикованими інвестиціями, які при цьому
мають значний потенціал росту, вказаний механізм часто використовується молодими інноваційними
компаніями. Крім того, варто додати, що IPO здійснюється на ринку перших і повторних емісій цінних
паперів, на якому здійснюється їх первинний розподіл серед інвесторів [7].
Організаційно-економічний механізм здійснення процесу ІРО, запропонований автором даної
статті, та сформований на основі аналізу передумов здійснення цього процесу, структури учасників,
переваг та обмежень процесу, представлено на рис. 1.
Переваги

Обмеження

Підготовка компанії до ІРО
Держава

Формування команди для організації
процедури ІРО
Здійснення експертизи та аналітичної
роботи

Компанія

Організа-тори
розміщення

Подання проекту емісії регістратору та
біржі
Залучення андеррайтерів

Ринок

РR-підтримка ІРО
Встановлення первинної ціни акцій

Ціна акцій

Розміщення акцій та проведення торгів

Тенденції
ринку

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм здійснення процесу ІРО
Слід зауважити, що вихід на публічний ринок – не просто джерело залучення необхідних
фінансових ресурсів. Передусім вихід на публічний ринок капіталу – це перехід на якісно новий рівень
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розвитку компанії. Це обумовлено [5; 8, c. 238-240]:
1. Необхідністю вирішення при виході на публічний ринок внутрішніх конфліктів компанії і
приведення структури управління до найвищих світових стандартів.
2. Зміною структури власників компанії при проведенні розміщення і зниженням можливості
контролю з боку основних акціонерів. Проведення публічного розміщення забезпечує доступ до ринків
довгострокового капіталу, в тому числі і зовнішніх. Зовнішні ринки часто перевершують внутрішні за
капіталоємністю, зокрема, це особливо характерно для умов України, зовнішні ринки мають ширший
набір інструментів і механізмів фінансування, які відповідають цілям і завданням емітента.
Усіх учасників процесу IPO можна умовно розділити на три основні групи, виходячи із специфіки
вирішуваних завдань: компанія, ринок, організатори розміщення та держава (табл. 1).
Таблиця 1
Учасники процесу ІРО
Учасники
процесу ІРО
Компанія

Організатори
розмі-щення

Ринок

Держава

Інтереси та характеристика участі в процесі
З боку компанії активна участь в ухваленні рішення здійснення IPO і безпосередньо в самому
процесі розміщення здійснюють акціонери компанії, топ-менеджери, а також різні служби, які в тій
чи іншій мірі будуть задіяні в підготовці компанії до виходу на публічний ринок (фінансовий і
юридичний департамент, інвестиційний відділ, бухгалтерія, PR- і НR-служби).
Компанія прагне досягти високої оцінки, яка буде підтримана вторинним ринком. Для компанії
вкрай важливий не лише факт високої початкової ціни, але і її подальше зростання на
вторинному ринку, оскільки жодна з компаній не зацікавлена в тому, щоб її перші сторонні
акціонери втратили свої вкладення. Високі ціни розміщення мінімізують втрати поточних
акціонерів, отже, обидві зацікавлені сторони залишаються задоволені. Розумні оцінки
підтримуються основними акціонерами, що мають намір тримати свої акції достатньо довго.
Підтримка ліквідності акцій, бажання бачити торгівлю на вторинному ринку, обумовлені наявністю
можливостей для основного акціонера продати акції, як тільки він вважатиме це за потрібне
У цю групу входять безпосередньо учасники і регулятори первинного розміщення. Це передусім
біржі, андеррайтери, со-менеджери та ін.
Вибір організатора розміщення є основним моментом для компанії-емітента. Вже спільно з
андеррайтером підбираються юристи, консультанти та ін. Як показує аналіз вітчизняної і
зарубіжної практики, вибір со-менеджерів для середніх і малих підприємств практично завжди
недоцільний, оскільки призводить до додаткових витрат, дублюючи при цьому функції
андеррайтера. Досвід показує, що на сьогодні більшість андеррайтерів орієнтовані на великі
компанії і об’єми розміщення не менше 100 млн. дол., що суттєво обмежує можливості
проведення IPO інноваційно активними компаніями.
Багато економістів недооцінюють те, що залежно від етапу процесу IPO змінюється і специфіка
діяльності андеррайтера. Так, на ранньому етапі основними завданнями стають отримання
інформації про ринок і формування ціни розміщення. Потім, настає час видання звітів про
компанію, рекомендацій інвесторам. А вже після розміщення необхідна підтримка ліквідності
акцій
Від того, наскільки інвестиційне співтовариство відчуватиме потребу в об’єктах розміщення,
розвиватимуться процеси публічного розміщення. Варто відзначити, що попит на акції
інноваційно активних компаній стабільно зростає в період економічного зростання і знижується в
періоди спаду, оскільки в цей час інвестори вважають за краще здійснювати менш ризикові
інвестиції. Таким чином, для андеррайтерів, біржі і держави в цілому постає необхідність
підтримки зацікавленості інвесторів в акціях інноваційного сектору, причому бажана присутність
стратегічних інвесторів.
Аналіз показав, що найбільший інтерес інвестиційного співтовариства полягає в тому, щоб курс
акцій після розміщення виріс якомога вище. Це зростання, на нашу думку, результат складання
двох чинників: традиційної цінової премії «дня відкриття» і тривалої дії сильного, зростаючого
ринку на акції компанії
Під час характеристики учасників, сторін, процесу первинного публічною розміщення, часто
ігнорується один з основних учасників – держава, зокрема через те, що держава бере лише
непряму участь в процесі, проте недооцінювати її роль не варто. Основною роллю держави, на
сьогоднішньому етапі розвитку фондового ринку, залишається регулювання, значення якого за
умов світової фінансово-економічної кризи, лише посилюється. Крім того, ефективність і кількість
первинних публічних розміщень також залежить від податкової політики держави і нормативноправової бази, що забезпечує взаємодію між всіма іншими учасниками ринку

Окрім розглянутих учасників, в процесі IPO можуть брати участь і інші структури, які в тій чи
іншій мірі будуть задіяні в ході підготовки і реалізації виходу компанії на публічний ринок. Умовно їх
можна розділити на дві категорії [4, c. 145-150]:
1. Учасники, що беруть участь в ході реструктуризації компанії, її підготовці до IPO. До них
відносяться різні консультанти, задіяні в реорганізації компанії.
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2. Учасники, що безпосередньо беруть участь в IPO. До них можна віднести PR-агентства, які
здійснюють повне PR-супроводження проекту, оцінювач, який може залучатись для оцінки або активів
або самої компанії.
Таким чином, IPO – дуже відповідальна подія в діяльності будь-якої компанії, в підготовку якого
часто залучаються не лише фахівці компанії-емітента, але і сторонні організації.
Як джерело інноваційних інвестицій, IPO має ряд переваг:
1. Для інноваційно активних компаній публічне розміщення часто є єдино можливим джерелом
залучення інвестицій, оскільки альтернативні джерела або украй дорогі для таких компаній, або
обмежені відсутністю кредитної історії і якої-небудь інформації про ці компанії.
2. IPO не створює боргового тягаря, оскільки немає необхідності здійснювати повернення
притягнених засобів і виплачувати відсотки за їх використання. Це є украй важливим для інноваційно
активних компаній, які часто не мають доступу до самих кредитних ресурсів, а також, через специфіку
свого бізнесу, не можуть гарантувати виплати по позиковому капіталу, оскільки, навіть не дивлячись
на те, що бізнес на етапі ІРО вже розвинувся, все ж має підвищені риски.
3. Що стосується інвесторів, то для них інноваційно активні компанії, які провели IPO, є
ризикованим вкладенням, проте таке вкладення обіцяє надалі значні прибутки.
4. IPO дозволяє власникові вигідно вийти з бізнесу, тобто, грамотне проведення дозволяє
власникам отримати максимальну ціну, дає можливість не лише прибутково вийти з бізнесу, але і не
допустити його переходу під контроль конкурентів; продаж бізнесу на публічному ринку дає
можливість не лише виходити з нього, але і повертатися. У зв'язку з тим, що більшість сталих
інноваційно активних компаній є результатом вкладень венчурних інвесторів, то ця можливість є саме
тим стимулом, який залучає венчурних інвесторів до інвестування в інноваційний бізнес.
Основним організатором торгівлі при первинному розміщенні цінних паперів є фондова біржа
[7]. Це пов'язано з її найкращими можливостями з надання емітентам допомоги на усіх етапах – від
конструювання умов виходу до маркетингу і розміщення акцій. Відповідь на питання, де краще
здійснити розміщення, безпосередньо залежить від того, які цілі і завдання ставить компанія при
здійсненні ІРО. Кожен з майданчиків має свої переваги та недоліки. Проте специфіка будь-якого з них
дозволяє компанії отримати максимальну вигоду від розміщення своїх акцій саме на конкретному
майданчику.
Серед чинників, що впливають на вибір компанією майданчика для розміщення акцій, варто
виділити наступні [4; 8, с. 240-243]: можливості, які дасть майданчик для залучення необхідних
фінансових ресурсів; фінансові витрати, які понесе емітент на проведення розміщення, а також
тимчасові витрати емітента на підготовку в цілях відповідності компанії вимогам вибраного
майданчика, і на власне випуск і розміщення акції; діюча система вимог до емітентів і їх цінних
паперів, система вимог до розкриття інформації; відповідність кола потенційних інвесторів інтересам
компанії; відповідність майданчика рівню компанії; планований об'єм розміщення; фінансові показники
емітента; публічна історія емітента; майбутня ліквідність акцій.
Незважаючи на наявність значного числа потенційних емітентів, які бажають здійснити
процедуру IPO, існують визначені обмеження цього джерела фінансування, зокрема
наступні [6, C. 65-66]:
1. Обмежені можливості компанії-емітента в плані фінансування самої процедури ІРО і усіх
внутрішніх корпоративних змін. Питання фінансування найбільш важливе для малих і середніх
підприємств (так, загальна сума, включаючи відсотки і упущений прибуток, при іноземному розміщенні
сягає 3 млн. дол.).
2. Нерозвиненість або навіть відсутність ряду елементів інфраструктури ІРО (так, значні
обмеження вносить наявність або відсутність сучасного торгового майданчика, на якому змогли б
розміщувати у тому числі і інноваційно активні компанії в Україні, крім того, слід зазначити нестачу в
Україні грамотних організаторів розміщень, андеррайтерів, в ролі яких повинні виступати інвестиційні
банки [6, c. 66-68]).
3. Обмеженість кількості інвесторів на ринку і обмеженість їх фінансових можливостей (інтерес
до емітентів з боку інвесторів змінюється в основному за секторами, наприклад, під час зростання
вартості сировини спостерігається зростання інтересу до IPO сировинних компаній).
Висновки з даного дослідження. IPO – одне з найбільш поширених і перспективних джерел
залучення інноваційних інвестицій, що має, проте, свої переваги й недоліки. Не зважаючи на свою
обмеженість, IPO має значний потенціал зростання можливостей розвитку інноваційної діяльності,
зокрема, в Україні, для якої актуальним є стратегічне завдання переходу на інноваційний шлях
розвитку. Грамотний підхід до використання можливостей фондового ринку дозволяє компанії не
віддавати надто багато і, в той же час, залучити стільки ресурсів, скільки необхідно для вирішення
тактичних та/або стратегічних завдань компанії. Крім того, часто вихід на публічний ринок дозволяє
набути ринкової вартості компанії, що актуально для молодих інноваційних компаній, при цьому
надбання ринкової вартості дозволяє власникам компанії отримати адекватну оцінку дійсній вартості
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компанії з боку інвестиційним співтовариством. Аналіз цієї оцінки дає можливість розробити
подальший план дій, спрямований, на збільшення капіталізації компанії.
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Анотація
У статті висвітлено авторський погляд стосовно змісту організаційно-економічного
механізму здійснення процесу первинного публічного розміщення акцій (ІРО). Проаналізовано
передумови здійснення, охарактеризовано учасників, сформульовано перелік переваг та обмежень
даного процесу. Охарактеризовано роль ІРО як джерела залучення інноваційних інвестицій,
актуалізовано роль держави у формуванні умов ефективного здійснення процесу ІРО.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, акції, первинне публічне розміщення
акцій, фондовий ринок, торговельні майданчики.

Аннотация
В статье освещены авторский взгляд относительно содержания организационноэкономического механизма осуществления процесса первичного публичного размещения акций
(IРО).
Проанализированы
предпосылки
осуществления,
охарактеризованы
участники,
сформулирован перечень преимуществ и недостатков данного процесса. Охарактеризована роль
ІРО как источника привлечения инновационных инвестиций, роль государства в формировании
условий для эффективного осуществления процесса IPO.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, акции, первичное публичное
размещение акций, фондовый рынок, торговые площадки.
Annotation
The article considers the author's opinion regarding the content of organizational-economic
mechanism of the process of initial public offering (IPO). Preconditions implementation, described
participants formulated a list of advantages and limitations of this process. Characterize the role of IPO as a
source of innovation to attract investment, modified state's role in shaping the conditions for effective
implementation process of an IPO.
Key words: organizational and economic mechanism, stocks, initial public offering, stock market,
trading platforms.
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ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ В
УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
Постановка проблеми. Банківська система перебуває у центрі всіх економічних процесів,
створюючи базові засади для неперервності розширеного відтворення, оскільки саме через неї
відбувається рух грошових потоків та забезпечення потреб національного господарства кредитними
ресурсами. А з урахуванням того, що саме банки є основними фінансовими посередниками на ринку,
посідаючи центральне місце у перерозподілі грошових коштів, то порушення нормальної діяльності
банківської системи може призвести до значних негативних наслідків у реальному секторі економіки та
спричинити виникнення системної фінансової кризи. При цьому саме ефективне формування
ресурсної бази банків є головною передумовою стабільного функціонування банківської системи та
забезпечення реалізації нею функції фінансового посередництва в масштабах всієї економіки.
Розвиток банківської системи України, подолання кризових явищ і відновлення економіки,
залежить від вирішення ряду нагальних проблем у формуванні та регулюванні банківських ресурсів,
оскільки саме вони є головною рушійною силою розвитку банків, джерелом підтримання ліквідності,
відіграють важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості та підвищенні довіри до банку з боку
суб’єктів ринку. За таких умов ефективна організація роботи з управління ресурсами банків, яка
враховувала б сучасні тенденції функціонування фінансових ринків, має позитивно вплинути на
формування стабільної і ефективної банківської системи країни. Адже банківські установи відіграють
надзвичайно важливу роль в сучасному економічному розвитку і водночас несуть в собі небезпеку
підвищеного ризику, обумовленого специфікою банківської діяльності, та прагненням банків, як
господарюючих суб'єктів, отримати максимум прибутку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей формування ресурсної
бази банків і банківського капіталу присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів,
серед яких - М. Д. Алексеєнко, А. М. Мороз, М. І. Савлук, О. І. Лаврушин, Л. О. Примостка, О. О. Чуб,
Д. Полфреман, Ф. Форд та ряд інших. Проте невирішеними частинами проблеми слід вважати
необхідність обґрунтування основних напрямів підвищення ефективності роботи банківських установ
із формування ресурсів у період розгортання кризових явищ на фінансових ринках.
Постановка завдання. Комплексне обґрунтування теоретичних засад механізму формування
та використання ресурсів комерційних банків та визначення шляхів його оптимізації слід вважати
особливо важливим напрямком як сучасної теорії банківської справи, так і практичним напрямом
дослідження, широке застосування результатів якого дозволить підвищити ефективність банківської
діяльності в цілому. А відтак метою статті є обґрунтування шляхів підвищення ефективності роботи
банківського менеджменту щодо формування оптимальної ресурсної бази банківських установ,
спрямованої на забезпечення їх фінансової стійкості та активізацію кредитної політики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слабкість ресурсної бази банківських установ і
відсутність належного обсягу грошових ресурсів для довгострокового кредитування реального сектору
економіки є однією із ключових проблем вітчизняного фінансового ринку, без вирішення якої
неможливою є повномасштабна модернізація економіки, позаяк саме комерційні банки нині здатні
акумулювати належні для цього ресурси.
Однак вирішення стратегічних завдань із нарощування банківськими установами обсягів
кредитування процесу модернізації економіки потребує кардинального розширення ресурсної бази
комерційних банків, котрі поки що по суті єдині нарівні із державою можуть виступати повноцінними
інституційними інвесторами в національне господарство. Задля цього необхідним є глибоке
теоретичне обґрунтування змісту поняття ресурсної бази банків, позаяк у вітчизняній і зарубіжній
економічній літературі воно не набуло однозначного тлумачення. Потрібно відзначити, що у більшості
вітчизняних і зарубіжних досліджень відсутня певна єдність поглядів на розуміння сутності ресурсної
бази банківських установ. Йдеться зазвичай про широке розуміння банківського капіталу, котрий
охоплює і власні, і залучені кошти [1, с. 32; 8, с. 149], або ж про виключне розуміння банківських
ресурсів як сукупності депозитів, залучених банками на відповідні рахунки [2, с. 291; 4, с. 596; 6,
с. 110;], або ж про широке розуміння банківських пасивів загалом [5, с. 102; 7, с. 91]. Проте відсутній
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цілісний, єдиний погляд на поняття ресурсної бази банку саме як об’єкт регулювання і управління з
точки зору оптимізації роботи комерційного банку на фінансовому ринку як посередника у
перерозподілі грошових коштів між кредиторами і позичальниками.
На наш погляд, під ресурсною базою банків слід розуміти сукупність коштів, залучених на
засадах акумулювання тимчасово вільних грошових ресурсів на фінансовому ринку і призначених для
формування кредитного та інвестиційного портфеля комерційного банку. Таке поняття ресурсної бази
банку є найбільш оптимальним, позаяк виводить за його межі розуміння власного капіталу,
призначенням якого є більшою мірою забезпечення функціонування самого банку згідно класичних
функцій власного банківського капіталу (захисної, оперативної та регулюючої), аніж реалізація
кредитної чи інвестиційної політики. З огляду на це, необхідність нарощування саме ресурсної бази та
оптимізації її структури видається необхідною умовою повноцінного виконання банками функції
фінансового посередництва у масштабах всього національного господарства.
При цьому наслідки світової фінансової кризи показують, що таке нарощування (на відміну від
капітальної бази) має спиратися передусім на ефективне використання внутрішніх джерел банківських
ресурсів, а не зовнішніх запозичень, котрі ставлять кредитні можливості комерційних банків у
залежність від нестабільної кон’юнктури міжнародних ринків капіталу. Потрібно розуміти, що активні
зовнішні запозичення породжував саме дефіцит довгострокових ресурсів на внутрішньому
фінансовому ринку, за якого серед залучених банками коштів переважна частка належить депозитам
до запитання і депозитам терміном до 1 року, а кошти, залучені банками на строк понад два роки нині
становлять менше 6% у структурі банківських ресурсів [3, с. 86].
Очевидно, що така ситуація є неприйнятною і по мірі відновлення кредитного ринку після кризи
та підвищення попиту з боку підприємств і населення на позичені кошти банківська система знову
зіштовхнеться із проблемою гострого дефіциту довгострокових ресурсів усередині країни. За таких
обставин пріоритетного значення для комерційних банків набуватиме реалізація завдання щодо
залучення до складу ресурсної бази неорганізованих приватних заощаджень, котрі могли б стати
важливим джерелом поповнення довгострокових банківських пасивів. Про наявність таких коштів
свідчить хоча б структура грошової маси у нашій країні, що відображає достатньо суттєву частку
агрегату М0, тобто грошей поза банками, які складають третину від загального обсягу грошей в обігу
[3, с. 22]. Така значна частка готівкових коштів у грошовому обігу може визначатися серед багатьох
причин двома головними, відображаючи, з одного боку факт недовіри резидентів до банківської
системи і пропонованих нею умов розміщення коштів на різних видах вкладів та ще й з урахуванням
недавнього досвіду їх неповернення рядом банків у розпал фінансової кризи, а з іншого, високий
рівень розвитку тіньової економіки, умови функціонування якої визначають здійснення платежів поза
банківською системою, ухиляння від сплати податків, виплату заробітних плат «у конвертах» тощо.
Попри те, зрозуміло, що головною і необхідною умовою акумулювання вільних ресурсів
фізичних і юридичних осіб на довгостроковій основі, що може стати вирішальним фактором зростання
реального сектора економіки, є забезпечення стабільності національної валюти – гривні. Адже
несприятливі макроекономічні умови в період розгортання фінансової кризи, наростання інфляційних
процесів та значні коливання валютного курсу були причинами невпевненості вкладників та визначали
або вилучення ними своїх депозитів або розміщення коштів у банках переважно на короткий строк.
Навіть депозити терміном від 1 до 2 років за останні роки скоротились із 37% до 25% при збереженні
тенденцій зростання частки депозитів на вимогу, котрі значно меншою мірою можна розглядати як
стабільне джерело кредитних вкладень. Виходячи із цього, потрібно розглянути можливості реалізації
комплексу тих заходів, цільова спрямованість яких визначатиме потенційні можливості збільшення
тривалості строків акумулювання грошових ресурсів комерційними банками в нашій країні.
Серед основних таких заходів, які у перспективі могли б сприяти притоку коштів на банківські
депозити і стабілізації строкової структури ресурсної бази банків можна вважати наступні:
1) розширення випуску комерційними банками власних цінних паперів із метою реалізації їх на
внутрішньому грошовому ринку (банківські облігації і ощадні сертифікати); 2) активізація використання
системи масових електронних платежів із застосуванням банківських карт для повсякденних
розрахунків та оснащенням підприємств роздрібної торгівлі і сфери послуг необхідними терміналами,
що дозволяють проводити безготівкові платежі; 3) сприяння (в т.ч. і на законодавчому рівні) розвитку
недержавних форм пенсійного забезпечення, що через відповідні фонди є головним джерелом
довгострокових банківських ресурсів у розвинутих країнах; 4) формування системи довгострокових
житлових накопичувальних вкладів для придбання нерухомості, що надавали б можливість по
завершенні терміну дії отримати в банку іпотечний кредит на пільгових умовах; 5) запровадження у
банківську практику системи строкових вкладів із обов’язковим попереднім повідомленням банку про
вилучення за певний наперед обумовлений період; 6) забезпечення ефективного функціонування
системи гарантування банківських вкладів із поступовим підвищенням мінімальних сум відшкодування
коштів, а також розгляд можливостей виплати компенсацій, нарівні із фізичними особами, також і
юридичним особам; 7) використання гарантійних інструментів для банків, що використовують
короткострокові пасиви для фінансування довгострокових інвестиційних проектів, що передбачало б

317

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2012[14]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

механізм негайного рефінансування певних стандартизованих за рівнем ризику активів при настанні
страхових випадків (наприклад, одночасного вилучення значної кількості короткострокових ресурсів,
значного коливання господарської кон’юнктури тощо).
Розглядаючи мікроекономічний аспект оптимізації процесу формування ресурсної бази комерційних
банків, потрібно відзначити, що для довгострокових кредитних вкладень в економіку потрібні передусім
довгострокові ресурси. Відтак їх пошук і мобілізація кредитною системою в рамках усього національного
господарства не може обмежуватися роботою окремих банківських установ, а передбачає
макроекономічний рівень реалізації комплексу важливих завдань, спрямованих на реалізацію відповідних
регулятивних заходів з боку держави. До числа таких заходів можна, зокрема, віднести наступні.
По-перше, розгляд можливостей забезпечення ефективного механізму рефінансування комерційних
банків з боку Національного банку України, яке у ряді випадків мало б носити і довгостроковий характер.
Нині воно спрямоване виключно на короткостроковий розподіл міжбанківських ресурсів, а відтак не може
слугувати активним інструментом впливу з боку центрального банку на стимулювання формування
необхідної структури кредитного портфеля комерційних банків за строками.
По-друге, використання механізму диференціації окремих нормативів регулювання діяльності
комерційних банків у тій частині, яка стосується умов організації кредитного процесу. Йдеться, зокрема,
про можливості зниження вимог із формування резервів на можливі витрати за довгостроковими
позичками реальному сектору. Попри імовірність підвищення ризику за активними операціями банків
потрібно відзначити достатню дієвість такого впливу на механізм формування ресурсної бази і кредитного
портфеля банків у відповідності із стратегічними завданнями державної економічної політики.
По-третє, створення спеціалізованого банку розвитку, головним завданням якого є реалізація
довгострокового кредитування пріоритетних галузей економіки. Визначення умов формування ресурсної
бази такого банку (на комерційних засадах чи через бюджетний механізм) при цьому має визначатися
особливостями реалізації ним тих стратегічних цілей, які визначаються політикою держави у галузі
фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку національного господарства.
Необхідність збільшення довгострокових інвестицій безпосередньо випливає із потреб
вітчизняної економіки у масштабній модернізації, що має відповідати завданням довгострокового
економічного зростання в умовах нового технологічного укладу. Йдеться про повне оновлення
інфраструктури, основного капіталу, створення принципово нових знань і технологій, а для цього
потрібні довгострокові ресурси. Відтак управління ресурсною базою комерційних банків через
реалізацію зазначених заходів має бути спрямоване головним чином на стабілізацію її структури і
збільшення частки у ній довгострокових коштів, що відповідатиме завданням кредитної політики із
стимулювання розвитку реального сектора.
Висновки з проведеного дослідження. Реалізація сукупності пропонованих заходів може
сприяти підвищенню ефективності функціонування системи комерційних банків у сфері формування
ресурсної бази, що є необхідною умовою мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів країни, а відтак
стимулювання інвестиційних можливостей та економічного росту. Оптимізацію процесу формування
ресурсної бази комерційних банків слід вважати необхідною умовою зміцнення стійкості усієї
кредитної системи країни, підвищення довіри до неї з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, а також
зростання її ролі у стимулюванні збалансованого розвитку усіх галузей і секторів господарства та
інтенсивного зростання економіки України загалом. Пов’язане із ним зростання попиту на кредит
об’єктивно зумовлює потребу впровадження нових прогресивних банківських та інформаційних
технологій у процес залучення ресурсів та їх найбільш ефективне використання.
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Анотація
Аналізуються можливості вирішення основних проблем функціонування банків, виходячи із
необхідності оптимізації формування ресурсної бази, спрямованої на забезпечення проведення
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ефективної кредитної політики на етапі подолання наслідків кризових явищ на світових
фінансових ринках.
Ключові слова: комерційний банк, ресурсна база, банківська система, фінансова криза,
кредитна політика.
Аннотация
Анализируются возможности решения основных проблем функционирования банков, исходя
из необходимости оптимизации формирования ресурсной базы, направленной на обеспечение
проведения эффективной кредитной политики на этапе преодоления последствий кризисных
явлений на мировых финансовых рынках.
Ключевые слова: коммерческий банк, ресурсная база, банковская система, финансовый
кризис, кредитная политика.
Annotation
Possibilities of decision of basic problems of functioning of banks are analysed, going out from the
necessity of optimization of forming of resource base, directed on providing of effective credit policy on the
stage of overcoming of consequences of the crisis phenomena on world financial markets.
Key words: commercial bank, resource base, banking system, financial crisis, credit policy.
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ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОБ’ЄКТ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ:
СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ
Постановка проблеми. Важливою компонентою системи управління підприємством є
фінансове планування, роль та значення якого посилюються в умовах нестабільності зовнішнього
середовища, динамічного розвитку соціально-економічних систем. Саме фінансове планування
інтегрує цілі підприємства, обгрунтовує можливості їх досягнення, забезпечує збалансований
фінансовий розвиток підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі методологічні, методичні й організаційні
аспекти фінансового планування досліджуються українськими та зарубіжними вченими: Білою О. Г.
[1], Бланком І. О. [2], Крамаренком Г. О. [8], Ліхачовою О. Н. [10], Семеновим Г. А. [12],
Тарасюком Г. Н. [15] та ін. Але, поряд з цим, на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід щодо
понятійного апарату фінансового планування серед дослідників: суттєво різняться позиції авторів
щодо визначення сутності фінансового планування, що значною мірою випливає з різного трактування
його об’єкту.
Аналіз сучасних досліджень з питань фінансового планування дозволив нам виділити три
принципові підходи щодо окреслення об’єкту фінансового планування.
Так, переважна більшість дослідників пов’язує фінансове плануванням з прогнозуванням та
обгрунтуванням необхідного обсягу фінансових ресурсів. Зокрема, Біла О. Г. акцентує увагу на тому,
що «фінансове планування і прогнозування пов’язане з ресурсним фактором – формуванням,
розміщенням і використанням фінансових ресурсів та отриманням прогнозованого чистого доходу і
прибутку на вкладений капітал» [1, с. 10].
Бланк І. О. також пов’язує фінансове планування з процесом забезпечення розвитку
підприємства фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в
плановому періоді [2, с. 159].
Подібної думки дотримуються Семенов Г. А., Бугай В. З., ідентифікуючи фінансове планування з
підготовкою управлінських рішень, які прямо чи опосередковано впливають на обсяги фінансових
ресурсів [12, с. 325].
Тарасюк Г. М. трактує фінансове планування як процес визначення обсягів фінансових ресурсів,
необхідних для виробничо-господарської діяльності, а також джерел їх поповнення [15, с. 49].
Крамаренко Г. О. під фінансовим плануванням розуміє науковий процес обгрунтування на
певний період руху фінансових ресурсів підприємства та відповідних фінансових відносин [8, с. 298].
Ліхачова О. М. дещо розширює розуміння об’єкту фінансового планування, визначаючи його як
сукупність трьох компонентів: фінансових ресурсів, фінансових відносин та вартісних пропорцій [10,
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с. 7]. При цьому автор не визначає сутності фінансових відносин та вартісних пропорцій, а лише
зазначає, що ці пропорції формуються в перебігу розподілу фінансових ресурсів, що, на наш погляд, є
дещо хибним, так як така важлива пропорція, як структура капіталу, формується на стадії їх
формування.
Таким чином, залишається актуальною проблема визначення об’єкту фінансового планування з
метою подальшого вдосконалення моделей та методичних підходів щодо його організації.
Постановка завдання. Метою написання статті є визначення об’єкту фінансового планування,
його основних елементів та параметрів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція стратегічного управління
підприємством відводить важливе значення плануванню в цілому і фінансовому плануванню зокрема
в забезпеченні його ефективного розвитку. В сучасних умовах планування трактується не просто як
процес обгрунтування потреби в певних ресурсах та їх показників, а як механізм досягнення певних
цілей, як спосіб створення можливостей їх досягнення. З огляду на це, фінансове планування слід
пов’язувати з процесом формування певного фінансового потенціалу підприємства, рівень якого
дозволяє реалізовувати стратегічні задачі розвитку в умовах динамічних змін зовнішнього
середовища. Таким чином, вважаємо за доцільне в якості об’єкту фінансового планування розглядати
фінансовий потенціал підприємства. Це, в свою чергу, вимагає уточнення поняття «фінансовий
потенціал».
Якщо вдатись до аналізу хронології досліджень змісту «потенціал підприємства», можна
помітити, що їх переважна більшість була здійснена в останні 20-30 років. Цікавість науковців до
питань формування потенціалу припадає на період розквіту та інтенсивного розвитку теорії
стратегічного управління та ресурсної теорії фірми, які тісно пов’язані між собою. Так, і в стратегічному
управлінні, починаючи з 90-х років домінуючою концепцією є саме ресурсний підхід. Його популярність
обумовлюється розумінням науковців і практиків переважної ролі внутрішніх можливостей (які можна
називати потенціалом), а не зовнішнього середовища підприємства в забезпеченні його ефективного
стратегічного розвитку. Тобто теоретичним базисом досліджень сутності потенціалу підприємства є
ресурсна теорія фірми.
Основоположниками ресурсної теорії є Пенроуз Е., Вернерфельт Б. [5], Рамелт Р., Тис Д. [16],
Барні Дж. [7], Петераф М., Коннер К., Хамел Г., Прахалад К. [19]. Досить влучно і лаконічно
охарактеризував сутність цієї концепції відомий російський дослідник Катькало В. С., визначаючи «її
аксіомами два емпіричні узагальнення: 1) мають місце системні розбіжності між фірмами у ступені
контролю ресурсів, необхідних для реалізації стратегій, та 2) ці розбіжності відносно стабільні. Каркас
ресурсної концепції дістає завершеності, коли ці узагальнення комбінуються з двома припущеннями
економічної теорії. Мова йде про наступні передумови: по-перше, розбіжності між ресурсними
багажами фірм породжують розбіжності в їх господарських результатах, і, по-друге, фірми прагнуть
покращити ці результати. Головна теза ресурсної концепції полягає в тому, що стійкий успіх фірми
залежить від наявності в неї унікальних ресурсів та компетенцій, які, будучи причиною недоступних
суперникам економічних рент, визначають конкурентні переваги даної фірми»[7, с. 21].
Сучасну парадигму ресурсної теорії фірми становлять наступні теоретичні положення (табл. 1).
Таблиця 1
Теоретичні положення, що становлять сучасну парадигму ресурсної теорії фірми
Автори

Концепція

Б. Вернерфельт [5],
Дж. Барні [17]

Фірма як «портфель
ресурсів»

К. Прахалад,
Г. Хамел [19]

Фірма як «портфель
компетенцій»

Д. Тис [16]

Концепція «динамічних
здібностей»

Д. Тис [16],
І. Нонака,
Г. Такеучі [18]

Концепція
«інтелектуального
потенціалу фірми»

Сутність
Фірми неоднорідні. Ця неоднорідність зумовлюється різним
ресурсним набором, які є джерелом одержання рент.
Ресурси повинні відповідати критеріям VRIN: цінність
(valuable), рідкісність (rare), неідеальність відтворення
(imperfectly imitable), незамінність (non-substitutable).
Джерелами конкурентних переваг виступають вміння та
навички менеджменту консолідувати технології та навички
у компетенції.
Динамічні
здібності
визначаються
як
потенціал
інтегрування, створення і реконфігурації внутрішніх та
зовнішніх компетенцій для відповідності середовищу, що
швидко змінюється.
Знання – цінний ресурс фірми. Відмінності в результатах
діяльності фірм інтерпретуються як наслідок асиметрії між
ними в знаннях.

В сучасних дослідженнях відсутній однозначний підхід як до розуміння сутності потенціалу
підприємства в цілому, так і щодо визначення змісту фінансового потенціалу зокрема. В
етимологічному значенні термін «потенціал» походить від латинського potensia – сила, міць. У Великій
російській енциклопедії потенціал визначається як «джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть

320

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

бути використані для вирішення будь-якої задачі, досягнення певної цілі; можливості окремої особи,
суспільства, держави в певній царині» [3]. З таким визначенням потенціалу погоджується
Б. А. Райсберг, додаючи, що економічний потенціал характеризується як оптимальне використання
всіх наявних обмежених ресурсів для одержання максимального прибутку [11, с. 24].
Сосненко Л. С. визначає економічний потенціал підприємства як сукупність його майнового
потенціалу та фінансового стану [14, с. 263].
Сіміонов Р. Ю. під потенціалом підприємства розуміє його спроможність створювати, зберігати,
розвивати та активно використовувати різноманітні ресурси організації та можливості бізнессередовища для забезпечення конкурентоспроможності [13, с. 31].
Грошев І. В. та Уланова Є. М. характеризують економічний потенціал підприємства як
«інтегральну характеристику можливостей підприємства в сфері використання фінансових і трудових
ресурсів», а під фінансовим потенціалом розуміють можливості і спроможності підприємства мати в
перспективі достатній рівень фінансових ресурсів [6, с. 35].
Валєєва Ю. С., Ісаєва Н. С. визначають сутність потенціалу через розкриття його компонентів.
Автори вважають, що потенціал підприємства – це сукупність маркетингових, трудових,
інтелектуальних та виробничо-фінансових можливостей. Останні, на думку авторів, є найбільш
значущими і складаються з двох локальних субпотенціалів – виробничого і фінансового. Фінансовий
потенціал автори визначають як комплексне поняття, що характеризується системою показників, які
відображають наявність та розміщення коштів, реальні та потенціальні фінансові можливості [4, с. 58].
Краснокутська Н. С. визначає потенціал підприємства як «можливості системи ресурсів і
компетенцій підприємства створювати результати для зацікавлених осіб за допомогою реалізації
бізнес-процесів», важливою компонентою якого вважає фінансовий потенціал, розуміючи під ним
«здатність фінансової служби забезпечити основні ланки ланцюжка «збут-виробництво-закупівлі»
фінансовими ресурсами за принципом найбільш ефективного їхнього розподілу» [9, с. 8].
Аналізуючи підходи різних авторів щодо розуміння потенціалу підприємства, можна
констатувати одностайність дослідників у виділенні фінансового потенціалу, як важливого складового
елементу в структурі потенціалу підприємства, усвідомленні його провідної ролі переважною
більшістю науковців у забезпеченні стратегічного розвитку підприємства та тлумаченні поняття
«потенціал підприємства» за допомогою базових категорій ресурсної концепції фірми: ресурсів і
компетенцій.
Виходячи з етимології слова «потенціал», базових теоретичних положень ресурсної концепції
фірми та конструктивного аналізу досліджень потенціалу підприємства, сформулюємо власне бачення
сутності фінансового потенціалу.
Фінансовий потенціал підприємства – це система наявних фінансових ресурсів та компетенцій
щодо їх ефективної акумуляції в необхідних обсягах, розподілу та створенні конфігурацій і пропорцій,
які забезпечують «стратегічну відповідність» підприємства і генерують цінність для власників та інших
стейкхолдерів.
Виходячи з даного визначення структуру фінансового потенціалу підприємства можна
представити наступним чином (табл. 2).
Таблиця 2
Структура фінансового потенціалу підприємства
Наявні фінансові ресурси

Обсяг та структура капіталу, характер його розміщення в активах
Ефективно акумулювати фінансові ресурси
Ефективно розподіляти ресурси

Компетенції

Створювати конфігурації і пропорції, забезпечуючи:
збалансованість структури активів та капіталу;
збалансованість рівня доходності активів та витрат по залученню капіталу;
збалансованість грошових потоків;
збалансованість рівня доходності активів та рівня їх фінансових ризиків.

−
−
−
−

Важливою складовою фінансового потенціалу є наявні фінансові ресурси, а саме їх обсяг
(особливо власного капіталу), структура, напрями розміщення, які характеризуються складом і
структурою наявних активів. Наявні фінансові ресурси певною мірою впливають на формування
потенційних фінансових можливостей і компетенцій підприємства, так як визначають поточний рівень
його платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності та інших параметрів фінансового
стану.
Наше розуміння компетенцій базується на трактуванні їх сутності Г. Хамелом і К. Прахаладом
[19] як здібностей, що мають вирішальне значення для результатів фірми і її стратегії. Таким чином,
компетенції підприємства в контексті визначення фінансового потенціалу являють собою здібності
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фінансових менеджерів, що мають вирішальне значення для його фінансового стану і ринкової
вартості, а саме:
1. Здібність ефективно акумулювати фінансові ресурси. Під ефективною акумуляцією
фінансових ресурсів ми розуміємо їх формування в необхідних обсягах за прийнятними витратами,
швидко та своєчасно.
2. Здібність ефективно розподіляти ресурси, яка необхідна з огляду на те, що навіть при
достатній ресурсній підтримці підприємство ризикує зазнати фіаско в результаті їх неефективного
розподілу і використання. Таким чином, важливою складовою фінансового потенціалу доцільно
вважати здібність ефективно інвестувати фінансові ресурси в різні активи, проекти, напрями
діяльності, бізнес-одиниці.
3. Здібність створювати конфігурації і пропорції в процесі формування і розподілу фінансових
ресурсів, а саме забезпечувати: збалансованість активів і капіталу, збалансованість рівнів доходності
активів і витрат по формуванню капіталу, збалансованість грошових потоків, збалансованість рівня
доходності і фінансового ризику активів (збалансованість ризик-позиції).
Збалансованість активів і капіталу досягається шляхом оптимізації структури активів та
структури капіталу. Така оптимізація спрямована на досягнення найбільшої відповідності структури
активів за рівнем ліквідності і окремих елементів капіталу за строком погашення, що створює
передумови для забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності підприємства, досягнення ним
стану фінансової рівноваги.
Збалансованість рівня доходності активів і витрат на залучення капіталу є важливою складовою
фінансової стабілізації підприємства, створення передумов для зростання його ринкової вартості.
Ефективне функціонування підприємства можливе лише за умови перевищення рівня рентабельності
активів над середньозваженою вартістю капіталу, за рахунок якого фінансуються ці активи.
Збалансованість грошових потоків забезпечує стану фінансової рівноваги. Така збалансованість
полягає в узгодженні позитивного та від’ємного грошових потоків за обсягами та у часі.
Збалансованість ризик-позиції забезпечує фінансову безпеку підприємства в процесі його
розвитку й запобігає можливому зниженню його ринкової вартості. Головним завданням в досягненні
такої збалансованості є мінімізація рівня фінансового ризику по відношенню до передбачуваного рівня
доходності фінансових операцій.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дозволяє нам зробити
наступні висновки:
1. В умовах розвитку концепції стратегічного управління підприємством фінансове планування
повинне орієнтуватись на формування і розвиток фінансового потенціалу підприємства і, таким чином,
варто розглядати фінансовий потенціал як об’єкт фінансового планування.
2. Фінансовий потенціал виступає важливою і однією з визначальних складових потенціалу
підприємства, який забезпечує стратегічну відповідність підприємства, реалізацію його стратегічних
задач та є важливим чинником формування цінності для акціонерів та інших стейкхолдерів.
3. В структурі фінансового потенціаул підприємства доцільно виділити два елементи: наявні
фінансові ресурси та компетенції щодо їх ефективної акумуляції, розподілу та створення їх
конфігурацій і пропорцій.
Визначення об’єкту фінансового планування, його змісту та складових елементів, потребує
системології фінансових планів і планових показників, вдосконалення моделей та методів фінансового
планування, адекватних сучасним умовам господарювання підприємств, що і стане предметом
подальших досліджень автора.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВНІ ЗМІНИ
Постановка проблеми. Дедалі частіше науковцями та аналітиками дискутується питання щодо
настання в Україні кризи кредитування. Адже обсяг надання банківських кредитів у 2009 р. був у
середньому майже на половину нижчим у реальному вимірі за відповідний показник 2008 р. Особливо
значним було скорочення кредитування у секторах домогосподарств та малого і середнього бізнесу
[3]. Зважаючи на те, що кредитування відіграє надзвичайно велику роль у розвитку економіки і
суспільства, вкрай актуальним є питання дослідження і прогнозування тенденцій банківського
кредитування для прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо зниження ступеня ризиків і
подолання небезпеки кризових явищ у фінансово-кредитній сфері країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням кредитної діяльності банків присвячені
праці таких зарубіжних та вітчизняних дослідників, як В. Лагутіна, О. Стойка, В. Вітлінського,
А. Ковальова, С. Кабушкіна, А. Камінського, М. Бухтіна та ін. Дослідженню ролі банківського
кредитування у розвитку економіки України багато уваги приділено у наукових працях
О. Барановського, В. Бобиль, О. Вовчак, О. Котенко, С. Лобозинської, С. Хоружого, Г. Фетисова та ін.
Проблеми розвитку банківського кредитування перебували у полі зору Е. Долана, О. Заруби,
С. Ілляшенка, О. Кириченка, І. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, К. Садвокасова.
Аналіз банківської діяльності, зокрема процесу кредитування, проводили С. Башлай, Н. Лобода [1],
М. Бех [2], Н. Чиж, Д. Смолич [8], Н. Камашева [5] та ін.
Проте, незважаючи на вагомі напрацювання, залишаються проблеми, що потребують
ґрунтовного дослідження. Зокрема, сфера банківської діяльності характеризується високою
динамічністю процесів, підвищеною чутливістю до змін соціально-економічної ситуації в Україні та за її
межами, а тому її постійний моніторинг та аналіз є вкрай необхідним.
Постановка завдання. Мета статті – дослідити стан банківського кредитування у сучасних
умовах функціонування кредитно-банківської системи України та оцінити перспективи його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні банки здійснюють свою діяльність у
складних умовах економічної та фінансової кризи, що суттєво позначилось на можливості
кредитування економіки та населення.
З даних табл. 1 видно, що до настання світової фінансово-економічної кризи в Україні обсяг
наданих кредитів високими темпами зростав щороку, лише у 2009 р. він був меншим, ніж у
попередньому році на 47%. У 2011 р. процес кредитування банками істотно активізувався після
«кризового затишшя» у 2009-2010 рр. Загалом за досліджуваний період обсяг наданих кредитів
населенню збільшився більше як у 3 рази, а його динаміка не була постійною: прискорення
змінювалось уповільненням і навпаки.
Таблиця 1
Показники динаміки загального обсягу наданих кредитних ресурсів в Україні
Рік

Загальний обсяг
наданих кредитних
ресурсів, млн.грн.

Абсолютні прирости,
млн.грн.

Темпи зростання,
%
ЛанцюБазисні
гові
-

Темпи приросту, %

Абсолютне
прискорення,
млн. грн.

2005

322279,2

-

-

-

Ланцюгові
-

2006

514187,3

191908,1

191908,1

159,55

159,55

59,55

59,55

191908,1

2007

530989,8

208710,6

16802,5

164,76

103,27

64,76

3,27

-175105,6

2008

1141859,5

819580,3

610869,7

354,31

215,04

254,31

115,04

594067,2

2009

596378,7

274099,5

-545480,8

185,05

52,23

85,05

-47,77

-1156350,5

2010

616247,0

293967,8

19868,3

191,22

103,33

91,22

3,33

565349,1

691419,4

397451,6

314,54

164,50

214,54

64,50

377583,3

2011

1013698,6
Розраховано за : [7]
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Сучасний стан банківського кредитування є доволі нестабільним. Спрогнозуємо його тенденцію
за допомогою методу Гольта [9, с. 44-47]:
1. експоненціально згладжений ряд або оцінка поточного рівня:

Lt = αYt + (1 − α )( Lt −1 − Tt −1 )

(1)

Tt = β ( Lt − Lt −1 ) + (1 − β )Tt −1

(2)

Y€t + p = Lt + pTt

(3)

2. оцінка тренду:

3. прогноз на

p періодів вперед:
,

де

Lt

α

- постійна згладжування для даних

Yt

- нове спостереження або реальне значення ряду в період t ;

β

- нова згладжена величина;

(0 < α < 1) ;

- постійна згладжування для оцінки тренда

(0 < β < 1) ;

Tt
- власне оцінка тренду;
p - кількість періодів вперед, на який робиться прогноз;
Y€t + p
p
- прогноз на

періодів вперед.

β

При цьому α і
вибираються у такий спосіб, що мінімізувати помилки прогнозування. Тобто
їхня комбінація має давати мінімальне значення середньоквадратичного відхилення.

α = 0,5

β = 0,4

Застосування даного методу із
і
дозволяє зробити висновок про те, що різке
падіння обсягу наданих кредитних ресурсів у період світової фінансово-економічної кризи вже
стабілізувалося. А тому можна припускати, що в найближчій перспективі слід очікувати позитивні
зміни у динаміці банківського кредитування в Україні (рис. 1).
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Рис. 1. Загальний обсяг наданих кредитних ресурсів
Побудовано та розраховано за : [7]
З даних рис. 1 видно, що рівень загального обсягу наданих кредитних ресурсів на кінець 2009
року суттєво знизився і досяг рівня 2006 року. В Україні виникла кредитна криза, причинами якої стало
[3, с. 9-12]:
- скорочення власного капіталу через зростання обсягу проблемних (прострочених) кредитів;
- брак зовнішнього рефінансування;
- брак рефінансування у вигляді депозитів;
- вимивання фінансування через випуск державних облігацій.
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Але попри це, обсяг кредитування з 2010 р. почав стабільно зростати (рис. 1). І така ж тенденція

α = 0,5 β = 0,4

згідно методу Гольта з параметрами
і
спостерігатиметься протягом 2012-2013 рр.
Зазначимо, що не слід очікувати стрімкого зростання банківського кредитування в Україні. Адже
цьому, як вважають Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка та Я. В. Белінська, перешкоджатиме ряд чинників. А
саме [4]:
- відносно високий рівень ризиків банків: валютного і кредитного – через значну доларизацію
активів банківської системи; операційних і регуляторних – через політичну нестабільність та мінливе
нормативно-правове середовище; ліквідності – через переважання короткострокових пасивів у
структурі ресурсної бази і збереження ризиків її відтоку, обмежених можливостей рефінансування
зовнішніх запозичень;
- збереження великої частки неробочих активів через відкладені кредитні ризики за
реструктуризації банками проблемної заборгованості;
- збереження низького рівня довіри внутрішніх і зовнішніх інвесторів та кредиторів до банківської
системи, що обмежить можливості залучати додаткові фінансові ресурси на внутрішньому та
зовнішньому ринках капіталу;
- низький рівень фінансування іноземними групами своїх дочірніх українських банків через високі
кредитні і девальваційні ризики, а також через проблеми з ліквідністю самих материнських груп.
Доволі складною є ситуація із кредитуванням населення (табл. 2). З 2005 р. по 2011 р. обсяг
кредитів, наданих домашнім господарствам, збільшився на 2451173 млн.грн. Найстрімкіше його
зростання спостерігалося у 2006 р. (збільшення у 19 разів), яке у 2010 р. змінилося падінням і надалі
продовжує тенденцію до зниження.
Таблиця 2
Показники динаміки обсягу кредитів, наданих домашнім господарствам в Україні

2005

Обсяг кредитів,
наданих домашнім
господарствам,
млн.грн.
35659

-

-

-

Ланцюгові
-

2006

673149

637490

637490

1887,74

1887,74

1787,74

1787,74

637490

2007

1413856

1378197

740707

3964,93

210,04

3864,93

110,04

103217

2008

2512619

2476960

1098763

7046,24

177,71

6946,24

77,71

358056

2009

3083250

3047591

570631

8646,48

122,71

8546,48

22,71

-528132

2010

2669775

2634116

-413475

7486,96

86,59

7386,96

-13,41

-984106

2486832

2451173

-182943

6973,93

93,15

6873,93

-6,85

230532

Рік

2011

Абсолютні прирости,
млн.грн.
Базисні

Ланцюгові

Темпи зростання,
%
ЛанцюБазисні
гові
-

Темпи приросту, %
Базові

Абсолютне
прискорення,
млн.грн.
-

Розраховано за : [7]

фактичні дані

прогнозовані значення

Рис. 2. Обсяг кредитів, наданих домашнім господарствам
Побудовано та розраховано за : [7]
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Здійснений прогноз методом Гольта засвідчує про стабілізацію в Україні ситуації із
кредитуванням населення (рис. 2).
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Результати отриманого прогнозу підтверджуються тим, що в останній рік та в поточному році
обсяг нових кредитів, наданих домашнім господарствам, зростає і за своїм рінем наблизився до
показників першої половини 2009 р. (рис. 3). Враховуючи те, що в основному це споживчі кредити, а
не кредити на нерухомість, то стрімкого розвитку банківського кредитування населення в найближчій
перспективі не варто очікувати.

Рис. 3. Нові кредити, надані домашнім господарствам, млрд. грн.
Джерело : [6]
Досліджуючи ситуацію із кредитуванням населення в Україні, доцільно звернути увагу на те, що
існує суттєва нерівномірність між регіонами за цим показником. У місті Києві та Києвській області
населенню видано кредитів на суму, яка за своєю величиною рівна кредитам виданим у 20-ти регіонах
України (рис. 4).
Решта регіонів;
34,54%

Харкiвська;
5,70%

Днiп ропетровська; 7,97%

Одеська; 8,03%

Донецька; 7,05%

Київська та м.
Київ; 36,71%

Рис. 4. Розподіл обсягу кредитів, наданих домашнім господарствам, за регіонами (на кінець
квітня 2012 р.)
Побудовано та розраховано за : [7]
Висновки з проведеного дослідження. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день існує
низка проблем (страх «життя в борг»; високі відсоткові ставки; недостатня державна підтримка ринку
кредитування; відсутність чіткої законодавчої регламентації кредитних відносин; недосконалість
системи оцінки кредитоспроможності позичальників тощо), які стримують розвиток кредитних відносин
в Україні, процес банківського кредитування поступово набирає обертів і виходить на рівень
показників докризового періоду.
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Анотація
У статті проаналізовано динаміку наданих банками кредитів у кризовий та посткризовий
період. Спрогнозовано методом Гольта величину загального обсягу банківських кредитів, зокрема
й тих, що були надані домашнім господарствам.
Ключові слова: метод Гольта, кредит, домашнє господарство, банківське кредитування,
показники динаміки.
Аннотация
В статье проанализирована динамика банковских кредитов в кризисный и посткризисный
период. Спрогнозировано методом Гольта величину общего объема банковских кредитов, в
частности тех, которые были предоставлены домашним хозяйствам.
Ключевые слова: метод Гольта, кредит, домашнее хозяйство, банковское кредитование,
показатели динамики.
Annotation
The article analyzes the dynamics given by banks loans in crisis and post-crisis period. Predicted by
Holta value of total loans granted by banks, including those that have been provided to households.
Key words: method Holta, credit household, bank lending, rates
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РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ У РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Територіальні диспропорції розвитку мають місце практично в усіх
сферах господарювання, не є виключенням і страховий ринок України. Адже страхові відносини
найбільш розвинені у містах-мільйонерах та в інвестиційно привабливих регіонах. Постійне
збільшення регіональних диспропорцій у розвитку страхового ринку несе за собою ризик втрати
можливостей щодо формування інвестиційних ресурсів для забезпечення сталого розвитку
національної та регіональних економік, створення умов для захисту інтересів населення, суб’єктів
господарювання в регіонах та держави загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні положення функціонування та розвитку
регіональних страхових ринків розкрито у працях Д. С. Джусоєвої, Т. О. Афанасьєвої, О. А. Рядно,
Л. В. Рибальченко [7], О. М. Мельник [4, с. 324-329], М. Т. Бець, В. С. Савчук [1], Н. А. Феоктистової та
ін. Окремі аспекти диспропорцій у розвитку регіонів вивчали О. П. Тищенко [9], В. В. Маліков [3],
В. В. Томарева [10] та ін. Проте потребують ґрунтовного дослідження питання регіональних
диспропорцій у розвитку страхового ринку України та вироблення заходів із їх нівелювання.

328

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Постановка завдання. Мета статті – дослідити регіональні диспропорції у розвитку страхового
ринку України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для вивчення страхового ринку України важливо
мати інформацію про регіональні відмінності у попиті на страхові послуги. Адже попит визначає обсяги
пропозиції та є вирішальним фактором у формуванні кон’юнктури страхового ринку в регіонах. Аналіз
регіональних відмінностей попиту на страхові послуги дасть змогу виявити регіони з найбільшим
споживчим потенціалом для розвитку страхування та регіони, котрі мають низький його рівень.
На сьогоднішній день можна говорити про суттєві регіональні відмінності у споживанні
населенням страхових послуг у регіонах. Безпосереднім лідером за місткістю ринку страхування є
місто Київ, де функціонує 316 страхових компаній. У той час як у Житомирській, Рівненській, Сумській
та Черкаській областях на ринку присутні по одній страховій компанії.
Дослідити тенденції міжрегіональної диференціації у споживанні страхових послуг можна за
допомогою наступних двох коефіцієнтів [6]:
1. Коефіцієнт диференціації, який характеризує ступінь розшарування між регіонами, що мають
мінімальний і максимальний показники:

Ci =
де

Ci

X max i
X min i ,

(1)

− величина диференціації і-го показника;

X max i

− максимальне значення і-го показника серед визначених регіонів;

X min i

− мінімальне значення і-го показника серед визначених регіонів.

2. Коефіцієнт варіації, що визначається за формулою:

V=
де

σ

σ
x

,

(2)

xj

- значення показника регіону, району, міста;
− середнє квадратичне відхилення;

x − середнє значення показників регіонів, яке розраховується за формулою:
1 n
x = ∑ xj
n j =1 ,
де n - кількість регіонів.

(3)

Значення стандартного відхилення показників визначається за формулою:

σ=

1 n
∑ ( x j − x)
n j =1

2

(4)

При чому, чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більшим є ступінь диференціації. Для
оцінки рівня регіональних диспропорцій використовують таку шкалу: від 0% до 10 % – низький; від 10
% до 25 % – середній; від 25 % до 50 % – високий; вище за 50 % – надвисокий.
Оцінку міжрегіональної диференціації розвитку страхового ринку України доцільно проводити
шляхом порівняння значення коефіцієнта варіації за одним показником за кілька років або за кількома
показниками за один рік.
Диспропорції у розвитку страхового ринку України у регіонах виявляються суттєво у показнику
«страхові платежі (премії, внески)», за яким розрив між регіонами становив: у 2004 р. − 284646 рази
(м. Київ з Київською обл. та Житомирська обл.), у 2007 р. − 7308,8 рази (м. Київ з Київською обл. та
Черкаська обл.), у 2009 р. − 21949,3 рази (м. Київ з Київською обл. та Черкаська обл.), у 2010 р. − 3177
рази (м. Київ з Київською обл. та Черкаська обл.). В останні роки спостерігається тенденція до
скорочення розриву між регіонами за цим показником, хоча за іншими показниками, що
характеризують розвиток страхового ринку, він є ще доволі істотний (табл. 1).
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Таблиця 1
*
Розрив між регіонами за основними показниками розвитку страхового ринку України у 2010 р.
Показник
Страхові виплати та страхові
відшкодування
Фінансові доходи страхових
компаній
Дохід від надання послуг для
інших страховиків

Максимальне
значення, тис. грн.
3330559,1 − м. Київ

Мінімальне значення,
тис. грн.
0 − Тернопільська та Черкаська обл.,
72,0 − Рівненська обл.
0 − Тернопільська обл.,
12,2 − Миколаївська обл.
0 − Тернопільська Житомирська,
Рівненська обл.
0,2 − Сумська обл.
0 − Житомирська, Івано-Франківська,
Тернопільська Львівська, Сумська,
Черкаська,
Рівненська
і
Чернігівська обл.
0,1 − Миколаївська обл.
0 − Рівненська і Тернопільська обл.,
39,4 − Житомирська обл.

Коефіцієнт
диференціації
46257,8 рази

0
−
Сумська,
Житомирська,
Миколаївська,
Рівненська,
Тернопільська, Черкаська обл.,
10,3 − Львівська обл.
0 − Житомирська, Рівненська і
Тернопільська обл.,
10,7 − Миколаївська обл.

22396,2 рази

1556235,6 − м. Київ

0
−
Житомирська,
Рівненська,
Черкаська, Тернопільська і Чернігівська
обл.,
1 050,8 − Сумська обл.

1481 рази

874 170,0 − м. Київ

0 − Житомирська, Івано-Франківська,
Чернігівська,
Львівська,
Сумська,
Черкаська, Луганська, Тернопільська
Полтавська,
Миколаївська
обл.,
АР Крим і м. Севастополь,
40,4 − Дніпропетровська обл.

21637,9 рази

766 674,3 − м. Київ
5 560,0 − м. Київ

Валові
надходження
страхових
платежів
від
страхування здоров’я на
випадок хвороби

67 509,7 − м. Київ

Валові
надходження
страхових
платежів
страхування від вогневих
ризиків
Валові
надходження
страхових
платежів
від
страхування кредитів

1490382,5 − м. Київ

Валові
надходження
страхових
платежів
особистого страхування від
нещасних
випадків
на
транспорті
Валові
надходження
страхових
платежів
страхування
цивільної
відповідальності власників
транспортних засобів
Валові
надходження
страхових
платежів
від
страхування життя

123121,2 − м. Київ

230 680,0 − м. Київ

*

62842,2 рази
27800 рази

675096,7 рази

37827 рази

11506,7 рази

Побудовано і розраховано за : [5]

Оцінка міжрегіональної диференціації за розміром страхових платежів дає можливість зробити
висновок про те, що в Україні зберігається тенденція надвисокої диференціації регіонів за розвитком в
них страхування (табл. 2).
Таблиця 2
*
Рівень міжрегіональної диференціації за розміром страхових платежів
2004

2007

2009

2010

Коефіцієнт варіації, %

268

281

310

301

Ступінь диференціації

надвисокий

надвисокий

надвисокий

надвисокий

Показники

*

Розраховано за : [5]

Для оцінки загального рівня розвитку страхування в регіонах України та аналізу його
нерівномірності доцільно використати ще такі два макроекономічні індикатори страхового ринку як [8]:
- глибина страхового ринку - відношення страхової премії до валового регіонального продукту
(рівень проникнення страхування у регіони);
- щільність страхування - величина страхової премії у розрахунку на душу населення.
Так, у 2010 році глибина страхового ринку порівняно з докризовим 2007 роком знизилась у
цілому по Україні з 2,39% до 2,05%, а щільність страхування зросла з 370,8 грн. до 483,4 грн. на душу
населення, що свідчить про зростання споживання страхових послуг в Україні.
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6,0
0

Аналізуючи дані показники у розрізі регіонів (рис. 1 - 2) можна говорити про неоднозначний
вплив факторів світової фінансової кризи на розвиток регіональних страхових ринків. Адже в одних
регіонах розвиток страхового ринку суттєво сповільнився (Рівненська, Харківська, Запорізька обл.), у
той час як в інших, навпаки, інтенсифікувався (Донецька, Одеська обл.). При цьому, у більшій частині
регіонів України страхування залишається нерозвиненим.
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Рис. 1. Рівень проникнення страхування у регіони України в 2007 р.
Побудовано та розраховано за : [5; 2]
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Рис. 2. Рівень проникнення страхування у регіони України в 2010 р.
Побудовано та розраховано за : [5; 2]

Аналогічними є тенденції із щільністю страхування в регіонах (рис. 3 - 4). Лідерами за розміром
страхової премії на душу населення є м. Київ з Київською областю та Дніпропетровська, Донецька,
Одеська й Харківські області. Кардинальні відбулися міни у сфері страхування у Рівненській області.
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Рис. 3. Щільність страхування у регіонах України в 2007 р.
Побудовано та розраховано за : [5; 2]
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Рис. 4. Щільність страхування у регіонах України в 2010 р.
Побудовано та розраховано за : [5;, 2]

На основі проведеного аналізу регіональних страхових ринків можна виділити наступні чотири
групи регіонів:
1) регіони з високим рівнем розвитку страхового ринку (м. Київ та Київська область);
2) регіони з середнім рівнем розвитку страхового ринку (Дніпропетровська, Донецька, Одеська
та Харківська області);
3) регіони з низьким рівнем розвитку страхового ринку (Івано-Франківська, Сумська, Запорізька
та Полтавська області, АР Крим і м. Севастополь);
4) регіони з вкрай низьким рівнем розвитку страхового ринку (Вінницька, Волинська,
Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Рівненська,
Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Черкаська та Чернігівська області).
Така ситуація із розвитком регіональних страхових ринків обумовлена слабкою участю держави
в розвитку страхового ринку, низьким платоспроможним попитом на страхові послуги, недостатнім
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досвідом у їх споживанні, низькою страховою культурою населення, погано розвиненою
інфраструктурою страхового ринку на регіональному рівні, відсутністю регіональних страховиків на
ринку страхових послуг тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Наявність значних регіональних розбіжностей у
функціонуванні страхового ринку України потребує впровадження ефективних механізмів та
застосування диференційованого підходу до реалізації державної політики щодо його розвитку,
зокрема й у Стратегії розвитку страхового ринку України на короткострокову перспективу.
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Анотація
У статті розглядаються методи оцінки міжрегіональних диспропорцій у розвитку
страхового ринку України. Виявлено суттєву диференціацію регіонів за основними показниками
його функціонування протягом останнього десятиріччя. Запропоновано застосовувати
диференційований підхід до реалізації державної політики розвитку страхового ринку в регіонах
України.
Ключові слова: регіон, міжрегіональні диспропорції, страховий ринок, щільність страхування,
рівень проникнення.
Аннотация
В статье рассматриваются методы оценки межрегиональных диспропорций в развитии
страхового рынка Украины. Выявлена существенная дифференциация регионов за основными
показателями его функционирования на протяжении последнего десятилетия. Предложено
применять дифференцированный подход к реализации государственной политики развития
страхового рынка в регионах Украины.
Ключевые слова: регион, межрегиональные диспропорции, страховой рынок, плотность
страхования, уровень проникновения.
Annotation
The article reviews methods for assessing inter-regional disparities in the development of the
insurance market of Ukraine. A significant differentiation of the basic parameters of its operation during the
last decade. Proposed to apply a differentiated approach to the implementation of the state policy of the
insurance market in the regions of Ukraine.
Key words: region, interregional disproportions, insurance market, closeness of insurance, level of
penetration.
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ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗМІН У
МЕХАНІЗМІ СПРАВЛЯННЯ ПДВ
В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Постановка проблеми. За роки становлення ринкової економіки в Україні податкова політика
щодо сільського господарства та механізми її реалізації набули особливого значення. Сільське
господарство виступає базою для розвитку усіх інших галузей економіки. При цьому йому притаманна
певна специфіка процесу виробництва, що накладає свій відбиток на фінансові відносини в аграрному
секторі. З огляду на це, успішне функціонування сільськогосподарських товаровиробників потребує
державної підтримки та застосування виваженого механізму оподаткування. Нині податок на додану
вартість (ПДВ) у сільському господарстві використовуються у якості особливого інструмента
державної фінансової підтримки, специфічного засобу формування фінансових ресурсів в умовах
відсутності більш дієвих важелів підтримки (зокрема, наприклад, прямого бюджетного фінансування).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання функціонування податку на додану
вартість у сільському господарстві входить у сферу наукових інтересів Д. І. Деми, М. Я. Дем’яненка,
С. О. Осадчого, В. П. Синчака, Л. Д. Тулуша, Н. М. Ущапівської та інших дослідників.
Проте, зміни на законодавчому рівні, які вносять відповідні корективи до механізму діючих
спецрежимів справляння ПДВ загалом, та механізму дотування сільськогосподарських
товаровиробників за рахунок коштів ПДВ переробних підприємств зокрема, вимагають посилення
наукових досліджень в цій частині та, відповідно, їх наукової оцінки.
Постановка завдання. Мета даної статті полягає у оцінці ефективності механізму дотування
сільськогосподарських товаровиробників за поставлені ними молоко та м’ясо в живій вазі переробним
підприємствам за рахунок коштів ПДВ за час його функціонування (1998-2012 рр.).
Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення виконання завдання підвищення
рівня виробництва молока та м’яса в Україні потребує реалізації виваженої політики державної
фінансової підтримки.
Така підтримка здійснюється в Україні як через реалізацію цільових бюджетних програм
підтримки (пряма форма), так і за рахунок застосування спеціальних режимів оподаткування, зокрема
справляння ПДВ (непряма форма).
Невід’ємною складовою останньої ось вже друге десятиріччя є механізм виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок податкових зобов’язань з податку на додану
вартість м’ясо- та молокопереробних підприємств [8].
Варіанти підтримки виробників молока та м’яса за рахунок коштів ПДВ:
1. Режим виплати дотацій переробними підприємствами за здане молоко та м'ясо в живій вазі
(1998-2010 роки).
2. Дотування через спецфонд Держбюджету за рахунок сум ПДВ переробних підприємств
(2011 рік).
3. Режим компенсації за рахунок сум ПДВ переробних підприємств (за продані молоко і м'ясо в
живій вазі) (2012-2014 роки).
Такий механізм є формою позабюджетного фінансування збиткових виробництв (якими є
виробництво молока та м’яса в Україні) з метою відшкодування їх витрат, які не можуть
компенсуватися за рахунок виручки від реалізації. Обсяги дотацій сільгосптоваровиробникам за
рахунок ПДВ переробних підприємств в цілому за досліджуваний період мають сталу тенденцію до
зростання і у 2010 р. становили близько 2,5 млрд. грн., лише у 2009 р. розмір дотацій скоротився
майже у двічі порівняно з попереднім роком, що пов’язано перш за все з відміною нульової ставки
ПДВ за операціями з поставки молока та м’яса на промислову переробку (рис. 1). При цьому слід
зазначити, що частка дотацій на молоко у загальній сумі дотацій за рахунок коштів ПДВ є
переважаючою і становить в середньому 67 %. По Черкаській області ситуація є аналогічною із
переважанням частки дотаційних сум виробникам молока у загальній сумі дотацій за рахунок коштів
ПДВ – 60 %.
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Рис. 1. Обсяги дотацій сільгосптоваровиробникам за рахунок ПДВ переробних підприємств та
частка в них дотацій на молоко
За результатами роботи у 2010 р., сільськогосподарські підприємства України реалізували на
переробні підприємства 1857,6 тис. тонн молока, за середньозваженою ціною 2949,6 грн./тонну.
Дотація за 1 тонну молока збільшилась з 248 грн. у 2009 р. до 403 грн. у 2010 р. і складала 13,6% у
закупівельній ціні для переробних підприємств (рис. 2).
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Рис. 2. Розмір дотацій на молоко за рахунок ПДВ переробних підприємств
сільськогосптоваровиробникам в розрахунку на одну голову корови
Значне підвищення оптово-відпускних цін підприємствами-виробниками молочних продуктів
протягом 2010 р. на 20,4 % забезпечило автоматичне зростання й сум ПДВ, що направлялися до
виробників молочної сировини у вигляді дотацій [1; 6]. Так, якщо сума дотації за 1 тонну молока,
реалізованого сільгосппідприємствами на переробку у 2009 р. складала 248 грн., то у 2010 р. ця сума
зросла на 63% та становила 403 грн.
Як видно з даних рис. 2, в динаміці розмір дотацій на молоко за рахунок податкових зобов’язань з
ПДВ суттєво зростав і у 2010 р. (останній рік функціонування даного механізму підтримки) становив майже
700 грн. на 1 корову в цілому по Україні та близько 800 грн. на голову корови в Черкаській обл.
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Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що застосування режиму дотування (за рахунок
податкових зобов’язань переробних підприємств відповідно до норм п. 11.21 ст. 11 Закону України
«Про податок на додану вартість») забезпечувало суттєвий вплив на дохідність виробництва
тваринницької продукції (молока і м’яса).
Проте, нормами Податкового кодексу України [2] внесено кардинальні зміни в практику
функціонування режиму дотування виробників молока та м’яса – здійснено його трансформацію у
програму прямого бюджетного фінансування за рахунок коштів спец фонду Державного бюджету. Останні
формуються за рахунок того ж джерела – податкових зобов’язань з ПДВ переробних підприємств.
Спочатку пропонувалося надавати дотацію на голову корів, але згодом, Уряд дійшов висновку,
що дотуватиметься все-таки одиниця продукції, як і було раніше. Постановою КМУ від 2 березня 2011
р. № 181 [5] було затверджено Порядок надання цієї дотації. Її фіксований рівень на молоко для
сільськогосподарських виробників визначено в розмірі 350 грн. на 1 тонну, для особистих господарств
населення – 300 грн. [4].
Як видно з даних рис. 3, рішення законодавців трансформувати механізм підтримки з
позабюджетної форми у пряме бюджетне фінансування призвело до суттєвого зниження сум дотацій.
Якщо у І півріччі 2010 р. суми дотацій з ПДВ, що були виплачені переробними підприємствами по
м’ясу і молоку разом по Україні склали майже 1 млрд. грн., по Черкаській обл. - 54,3 млн. грн., то у І
півріччі 2011 р. суми ПДВ перераховані переробниками до спецфонду держбюджету для подальшої
виплати дотацій виробникам молока та м’яса зменшились більш як у 3,5 рази по Україні, та і в 5 раз по
Черкаській обл.
сплачено ПДВ постачальникам молока та м"яса за півріччя 2010 р.
сплачено ПДВ до спецфонду держбюджету за 952,4
півріччя 2011 р.
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Рис. 3. Суми ПДВ переробних підприємств за реалізовані ними молоко, молочну
сировину та молочні продукти, м'ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин,
закуплених у живій вазі , млн. грн.
Таким чином з огляду проведених змін – трансформації підтримки виробників молока та м’яса з
непрямої (за рахунок спеціального способу функціонування ПДВ у вигляді спецрежимів його
справляння у сфері агропромислового виробництва) у пряму форму підтримки (через цільові
бюджетні програми) державна підтримка виробників молока суттєво погіршилася.
По-перше, це пов’язано зі зміною розміру дотацій в сторону зменшення (рівень дотації для
сільгосппідприємств у абсолютному вимірі у середньому знизився на 53 грн. на тонні у 2011 р.
порівняно з 2010 р.).
По-друге, втрачено усі плюси діючого раніше механізму, зокрема ключовими серед яких були:
автоматичність виплат сум підтримки, щомісячна індексація, відсутність розподільчої вертикалі.
По-третє, особисті господарства населення, з огляду на значні грошові затрати та витрати часу
для отримання дотації, можуть взагалі від неї відмовитися [7].
Отже, прийняття Податкового кодексу призвело до певних змін у механізмі підтримки виробників
молока та м’яса – трансформації спецрежиму дотування виробників молока та м’яса за рахунок коштів
ПДВ у «комбіновану» форму (поєднує непряму форму з прямим бюджетним фінансуванням), адже, з
однієї сторони, формування ресурсу підтримки у спецфонді держбюджету відбувається за допомогою
податкових зобов’язань з ПДВ переробних підприємств, з іншої – подальший розподіл дотацій
здійснюється згідно із бюджетною програмою.
Разом з тим, за результатами дослідження встановлено, що така трансформація спецрежиму
дотування виробників молока та м’яса переробними підприємствами за рахунок коштів ПДВ у пряме
бюджетне фінансування виявилась малоефективною та призвела до зменшення дотаційних сум (у
2011 р. порівняно з попереднім роком розмір підтримки виробників молока скоротиться на 15 % на
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тонні). Причому значно зменшилися суми ПДВ перераховані переробниками до спецфонду
держбюджету для подальшої виплати дотацій виробникам молока та м’яса більш як у 3,5 рази по
Україні та у 5 раз по Черкаській обл.
Як наслідок, ВРУ прийнято ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки
сільськогосподарських товаровиробників» за № 4268-VI від 22.12. 2011 р. (зокрема внесено зміни до п. 1
підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення ПКУ) [3], що передбачає повернення до попереднього
механізму виплати безпосередньо виробникам компенсації за продані ними молоко та м'ясо в живій вазі
на переробку за рахунок акумуляції ПДВ від його продажу переробними підприємствами.
Відповідно до Закону № 4268, що набрав чинності з 01.01.2012 р., позитивна різниця між сумою
податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного
(податкового) періоду, визначена у податковій декларації з податку на додану вартість щодо
діяльності з постачання продукції, повинна сплачуватися переробними підприємствами до
спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ними в органі
державного казначейства у відповідно встановлених розмірах. Особливості напрямів нарахування
ПДВ переробними підприємствами зображено на рис. 4.
Державний бюджет
2

напрями нарахування ПДВ
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30 %
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2
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щодо діяльності з постачання
продукції
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60 %
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(переробного підприємства)
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1 – за операціями з постачання продукції, виробленої з молока і м’яса в ж. в. поставлених
сільгосптоваровиробниками;
2 – по операціях постачання товарів/послуг, відмінних від постачання продукції, виробленої із молока і
м’яса в ж. в. поставлених сільгосптоваровиробниками.

Рис. 4. Механізм нарахування та розподілу сум ПДВ переробними підприємствами
Серед ключових пріоритетів нового механізму підтримки сільгосптоваровиробників слід
виокремити наступні:
− захист селян-виробників молока – забезпечення реального отримання ними компенсації за
здану сировину (досягнення прозорості у механізмі підтримки);
− забезпечення підтримки вигідних для сільгосптоваровиробників закупівельних цін на молоко;
− стимулювання розвитку молочного тваринництва в Україні;
− не допуск стрімкого росту цін на молочну продукцію для споживачів.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що
необхідність стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні обумовила
застосування специфічного механізму функціонування ПДВ, а саме використання спецрежимів
справляння даного податку, направлених на поліпшення фінансового забезпечення товаровиробників
галузі. Невід’ємною складовою останньої ось вже друге десятиріччя є механізм виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок податкових зобов’язань з податку на додану
вартість м’ясо- та молокопереробних підприємств. Дослідження встановлено, що тимчасова його
трансформація (протягом 2011 р.) на пряму бюджетну підтримку, позбавила галузь єдиної ефективно
працюючої системи підтримки та скасувала найбільш дієві заходи державного сприяння розвитку
аграрному сектору економіки. Водночас, повернення до попереднього механізму (починаючи з
01.01.2012 р.) виплати безпосередньо виробникам компенсації за продані ними молоко та м'ясо в
живій вазі на переробку за рахунок акумуляції ПДВ від його продажу переробними підприємствами
передбачає відновлення ефективного та дієвого механізму підтримки виробників молока та м’яса.
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Анотація
Здійснено оцінку ефективності механізму дотування виробників молока та м’яса
переробними підприємствами за рахунок коштів ПДВ протягом дванадцяти років його
функціонування. Встановлено, що трансформація спецрежиму дотування виробників молока та
м’яса переробними підприємствами за рахунок коштів ПДВ у пряме бюджетне фінансування
виявилась малоефективною та призвела до зменшення дотаційних сум. Водночас, повернення до
попередньої практики (починаючи з 01.01.2012 р.) непрямої підтримки (за рахунок коштів ПДВ)
передбачає відновлення ефективного та дієвого механізму підтримки виробників молока та м’яса.
Ключові слова: ПДВ, підтримка сільськогосподарських товаровиробників, пряма бюджетна
підтримка, спеціальні режими, режим дотування.
Аннотация
Осуществлена оценка эффективности механизма дотирования производителей молока и
мяса перерабатывающими предприятиями за счет средств НДС в течение двенадцати лет его
функционирования. Установлено, что трансформация спецрежима дотирования производителей
молока и мяса перерабатывающими предприятиями за счет средств НДС в прямое бюджетное
финансирование оказалась малоэффективной и привела к уменьшению дотационных сумм. В то
же время, возвращение к предыдущей практике (начиная с 01.01.2012 г.) непрямой поддержки (за
счет средств НДС) предусматривает возобновление эффективного и действенного механизма
поддержки производителей молока и мяса.
Ключевые слова: НДС, поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, прямая
бюджетная поддержка, специальные режимы, режим дотирования.
Annotation
The estimation of efficiency of mechanism of dating of producers of milk and meat is carried out by
processing enterprises due to the money of VAT during twelve years of his functioning. It is set that
transformation of the special regime of dating of producers of milk and meat due to the money of VAT in the
direct budgetary financing appeared processing enterprises ineffective and resulted in diminishing of grant
sums. At the same time, returning to previous practice (beginning from 01.01.2012) of indirect support (due
to the money of VAT) foresees proceeding in the effective and effective mechanism of support of producers
of milk and meat.
Key words: VAT, support of agricultural commodity producers, direct budgetary support, special
regime, dedicaded modes, mode of dating.
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СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Постановка проблеми. У ринковій економіці банки, як важливі економічні інститути,
виступають найактивнішими позичальниками та кредиторами вільних фінансових ресурсів,
здійснюючи їх акумулювання та ефективний розподіл та перерозподіл в різні сфери національного
господарства. Тому функціональне призначення банківської системи полягає в фінансово-кредитному
обслуговуванні підприємств, організацій та населення, а також забезпеченні стабільності національної
грошової одиниці та регулюванні обсягу грошової маси в країні. На сьогоднішній день основне
навантаження щодо грошово-кредитного забезпечення соціально-економічних процесів припадає
саме на банківський сектор. За таких умов в період активізації світових інтеграційних процесів
банківська система набуває нових рис, тому постає необхідність у вивченні теоретичних та практичних
питань функціонування та розвитку банківської системи у глобалізованому фінансовому середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у дослідження теоретичних та
практичних основ функціонування банківської системи та розгляду категоріального апарату зробили такі
вітчизняні та іноземні науковці, як Г. Асхауер [1], І. В. Болгарін [2], Д. О. Гетманцев [3], А. В. Демківський [5],
І. І. Д’яконова [7], О. О. Затварська [8], О. А. Колодій [9], О. А. Костютенко [10], С. Л. Лондар [11], О. І. Лютий
[12], В. І. Міщенко [13], А. М. Мороз [14], Ю. І. Онищенко [15], О. В. Прилуцький [16], М. І. Савлук [14],
В. С. Стельмах [13], Л. М. Стрельбицька [17], І. П. Юковська [18]. Разом з тим, за наявності значної
кількості досліджень з даної проблематики, слід зауважити, що інтенсивний розвиток грошово-кредитних
відносин породжує нові актуальні питання діяльності банківських інститутів, зокрема виявлено, що існують
певні розбіжності у розумінні дефініції «банківська система» та структуруванні її складових, з’являється
необхідність концептуального переосмислення ролі та значення банківської системи в умовах динамічного
розвитку світового фінансового ринку.
Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів до
визначення сутності поняття банківської системи, як складової економічної системи, а також
обґрунтування її місця та ролі у забезпеченні розвитку національної економіки в період глобалізації
фінансового ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах суттєво зростає роль банківської
системи, оскільки вона стає важливою, визначальною складовою ринкового та державного регулювання
економіки, забезпечуючи стабільність функціонування та ліквідність у системі ринкових відносин.
Визначальним напрямом сучасного розвитку міжнародних економічних відносин є глобалізація
світових господарських зв’язків, що спричиняє суттєві зрушення у світовому просторі та породжує істотні
зміни в процесах генезису і функціонування національних банківських систем. За таких умов пріоритетним
завданням держав, що інтегруються у світовий фінансовий простір, стає формування стійкого фінансовокредитного сектору, в тому числі банківського, як базового чинника економічного зростання країн.
Здійснивши критичний аналіз наукової літератури вітчизняних та зарубіжних вчених
виокремлено три підходи до вивчення економічної сутності поняття «банківська система»:
інституційний, функціональний та системний.
З інституційної точки зору банківська система виступає як «сукупність універсальних і
спеціалізованих банків та емісійних банків», «сукупність банківських і небанківських фінансових
установ, що виконують окремі банківські операції» [1], «сукупність різних видів банків і банківських
інститутів в їх взаємозв’язку, що існує в тій чи іншій країні в певний історичний період», «сукупність
банків, що виконують відповідні функції» [17], «як динамічну цілеспрямовану сукупність
взаємопов’язаних банківських інститутів, що постійно розвиваються» [8], « сукупність
взаємопов'язаних фінансово-кредитних установ (банків)» [11].
Навіть звузивши поняття до автоматичного об’єднання структурних елементів банківської
системи, розуміємо всю його складність та багатогранність, оскільки з аналізу наведених вище
визначень можна зазначити, що серед наукових кіл тривають дискусії з приводу її елементного складу.
Деякі теоретики до структурних елементів банківської системи включають не тільки банківські
установи, а й небанківські фінансово-кредитні інститути, що виконують певні банківські операції,
наприклад кредитні спілки, товариства, ломбарди, фінансові компанії та інші.
Даний підхід до трактування банківської системи використовується у національному
законодавстві. Так, відповідно до статті 4 Закону України «Про банки та банківську діяльність» [19],
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банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій
іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положення цього закону.
Розгляд даного поняття з інституційної точки зору дещо обмежує уявлення про економічну
сутність банківської системи, про цілі, які вона повинна досягти та функції, які покликана виконувати,
щоб підкреслити свою особливу роль у забезпеченні ефективного економічного та соціального
розвитку держави. Тому постає необхідність трактування даного терміну з точки зору функціонального
призначення. Так, Ю. І. Оніщенко запропонувала розуміти банківську систему як сукупність
банківських установ, специфіка взаємодії між якими створює самостійну економічну структуру (рівні) з
метою забезпечення та регулювання процесів формування і використання фінансових ресурсів,
необхідних для потреб розвитку економіки з максимально можливим ступенем раціональності,
оптимальності та ефективності [15].
Системний підхід дозволяє трактувати дефініцію «банківська система», як ключову динамічну
складову фінансової системи, що історично формується під впливом зовнішніх і внутрішніх процесів,
які відбуваються в країні, є цілісною сукупністю усіх банків країни, які взаємодіють між собою,
підпорядковуючись установленим нормам і правилам ведення банківської справи, з метою
ефективного грошово-кредитного регулювання економіки, а також досягнення економічної та
соціальної ефективності діяльності [17]. Подібне визначення наводить О. В. Дзюблюк [6].
Цілком можна погодитися з думкою науковців, що сутність банківської системи полягає у
забезпеченні впорядкованого механізму грошово-кредитних відносин через жорстку фінансову дисципліну,
якій повинні підпорядковуватись всі учасники процесу суспільного відтворення. Важливим завданням є
створення досконалого грошово-кредитного механізму, який би працював на розвиток економіки [9].
Використання системного підходу в аналізі банківської системи дає можливість говорити про те,
що вона є складовою кредитної системи, оскільки банківська діяльність покликана забезпечити
ефективне грошово-кредитне регулювання економіки, кредитно-розрахункового обслуговування
господарського обороту, а також стабільної діяльності банківських установ [2]. Функціонування
банківської системи підпорядковане цілям економічної та соціальної політики держави, оскільки вона
входить в підсистему вищого порядку – економічну систему, що розвивається за ринковими законами.
Забезпечуючи економіку необхідною кількістю грошей банки стимулюють розвиток національного
господарства в країні. Проте слід розуміти, що не завжди цілі банківської системи збігаються з
соціально-економічними пріоритетами країни, тому необхідно проводити політику узгодження
банківських та загальнодержавних інтересів.
У роботі Д’яконової І. І. «Теоретико-методологічні основи функціонування банківської системи
України» зазначено, що банківська система – це елемент більш вищого порядку – економічної, фінансової
тощо, який у складі цих систем виконує цілий ряд специфічних функцій, знаходиться у взаємозв’язку з
іншими компонентами зазначених систем з визначеним рівнем ієрархічних взаємозалежностей [7].
Підсумовуючи вище зазначене, доцільно побудувати схему взаємодії та взаємозв’язку
реального та фінансового сектору економіки, зокрема банківського (рис. 1).
Економічна система
Підсистема
нижчого рівня

Фінансова системи

Підсистема
нижчого рівня
Кредитна система

Підсистема
нижчого рівня
Банківська система
Центральний банк

Комерційні банки

Рис. 1. Взаємозв’язок банківської системи з економічною системою країни
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На основі ґрунтовного вивчення теоретичних надбань вітчизняної та світової економічної науки,
пропонуємо власне визначення банківської системи як складової кредитної та економічної системи, а
по своїй суті як структуровану сукупність функціонуючих в країні банківських установ різних рівнів, які
взаємодіють між собою та здійснюють банківську діяльність в рамках встановленого правового поля.
Цілком можна погодитися з думкою Д’яконової І. І., що на сучасному етапі розвитку банківська
система набуває як загальносистемних, так і специфічних ознак. До загальносистемних науковець
відносить: цілісність, ієрархічність, інтегрованість та цілеспрямованість.
Цілісність виявляється у тому, що зміна структури, зв'язків і поведінки будь-якого економічного
суб'єкта діє на всі інші економічні суб'єкти і змінює систему в цілому. Правильним є і зворотне: будь-яка
зміна банківської системи викликає перетворення структури, зв'язків і поведінки економічних суб'єктів.
Ієрархічність системи означає, що вона включена підсистемою в систему вищого порядку кредитну систему, економічну систему, а кожен її компонент також є системою.
Інтегративність банківської системи полягає у тому, що вона має власні характеристики, які
відсутні у її складових елементів. Тому перенесення на банківську систему властивостей окремого
банка означає заперечення її соціального характеру. Специфічні властивості банківської системи
виникають у процесі кооперації її підсистем (банків).
Банківська система належить до категорії активних, цілеспрямованих систем із зворотнім
зв’язком. Характеристика банківської системи як активної цілеспрямованої системи обумовлена її
стратегічним положенням, цілями і функціями, які вона виконує [7].
До специфічних ознак науковець відносить динамічність, саморегуляцію, активність, керованість,
стохастичність, еволюціонування, детермінованість, імовірність та існування зворотного зв’язку із
зовнішнім середовищем.
Загалом під системою розуміють сукупність елементів, пов'язаних відношеннями та зв'язками
один з одним. Мережа цих зв'язків та відношень формує структуру. При цьому елементи системи
(підсистеми) функціонують у часі як єдине ціле: кожен елемент працює задля мети цілої системи [12].
З огляду на це необхідно розглянути засади структурування складових банківської системи.
Нерозвиненість ринкового механізму та жорсткий політичний режим передбачає формування
однорівневої банківської системи з горизонтальними зв’язками між банками. Відповідна структура
передбачає наявність декількох банків, які стоять на одній ієрархічній сходинці та відсутність центрального
банку, або ж навпаки наявність лише одного державного банку, який виконує увесь спектр банківських
послуг. Така організаційна побудова притаманна адміністративно-командній економіці або ж країні з
перехідною економікою, в якій тільки почато процес формування банківської системи.
Трансформація економічного устрою до соціально-орієнтованих ринкових відносин вплинула на
характер формування та функціонування банківської системи та сприяли її дворівневій побудові.
Перший рівень - центральний банк, головним завданням якого є здійснення грошової емісії та
забезпечення стабільності національної грошової одиниці, а також регулювання та координація
діяльності грошово-кредитної системи; другий рівень – це комерційні банки, що здійснюють свою
діяльність на комерційних засадах в умовах вільної конкуренції та відповідно до завдань грошовокредитної політики центрального банку. Така структура передбачає наявність горизонтальних (між
центральним банком та комерційними банками) та вертикальних (між комерційними банками) зв’язків.
Орієнтація держави на розвиток ринкових відносить сприяла формуванню дворівневої
банківської системи України, з відповідними структурними елементами, що представлені на рис. 2.
Нерозривно з побудовою системи пов’язані притаманні їй функції, які виступають як спосіб її
існування. Елементами системи опосередковується зв’язок структури та функції. Тому, на основі
аналітичного огляду економічних публікацій вітчизняних науковців [3; 4; 5; 10; 16] із зазначеної
проблематики, виявлено, що банківська система покликана виконувати наступні функції:
трансформаційну; створення грошей і регулювання грошового обороту (емісійну); забезпечення
стабільності банківської діяльності та грошового ринку (стабілізаційну).
Трансформаційна функція проявляється в залученні банками вільних грошових коштів одних
суб’єктів економічних відносин та наданні їх іншим суб’єктам, при цьому відбувається узгоджувальний
процес шляхом зміни строків та розмірів грошового капіталу, ступеня ризику, клієнтів та регіонів.
Емісійна функція полягає у регулюванні грошової маси в обігу, шляхом оперативного управління
пропозицією грошей відповідно до існуючого попиту на них з боку населення. Реалізація даної функції
відбувається як на рівні центрального банку, так і на рівні комерційних банків завдяки методам та
інструментам грошово-кредитної політики, таких як встановлення норм обов’язкових резервів,
процентна політика, рефінансування комерційних банків, операції з цінними паперами на відкритому
ринку, підтримання курсу національної валюти, регулювання імпорту та експорту капіталу.
Стабілізаційна функція пов’язана з високим рівнем ризику ведення банківського бізнесу, оскільки
банк, як особливий суб’єкт економічних відносин, працює переважно з залученим капіталом на
грошовому ринку, тим самим беручи на себе відповідальність перед вкладниками за банківські ризики
своїх позичальників. За таких умов, дана функція передбачає необхідність жорсткої регламентації
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правил ведення банківського бізнесу закріплених на законодавчому рівні, включаючи розробку дієвого
механізму банківського регулювання та нагляду .
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Рис. 2. Структура банківської системи України
Процес глобалізації носить об’єктивний та всеосяжний характер, зумовлюючи зростання
взаємозв’язків і взаємозалежності національних економічних систем. Банківська система, як важливий
чинник розвитку національної економіки, перша відчуває на собі вплив фінансової глобалізації,
перетворюючи її у пріоритетні галузі світових інтеграційних процесів.
Глобалізація банківського бізнесу є надзвичайно складним та суперечливим процесом, оскільки має
як позитивний, так і негативний характер прояву. Прискорення економічного розвитку країн відбувається за
рахунок залучення прямих іноземних інвестицій, вільному та швидкому розповсюдженню потоків капіталу.
Проте такі трансформаційні перетворення у світогосподарських процесах несуть в собі низку загроз,
особливо для слаборозвинених економічних систем, які досить чутливі до подій, що відбуваються на
світовому ринку, в той час як високорозвинені індустріальні країни закріплюють свої позиції світових
лідерів та нав’язують власні «правила гри». За таких умов національні банківські системи потрапляють у
залежність від міжнародного ринку капіталу, що призводить до виникнення системних банківських ризиків
та підвищує небезпеку появи і поширення кризових явищ.
Під впливом глобалізації світового фінансового простору банківський сектор набуває
інноваційного характеру та нових рис, зокрема впроваджуються нові види послуг, здійснюється значна
консолідація банківського капіталу в національному та міжнародному масштабі. Тому, перш за все
одним із найважливіших етапів приєднання банківської системи країни до інтегрованого банківського
ринку, як свідчить практика розвинутих країн, є приведення у відповідність міжнародним стандартам
національного банківського законодавства.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведених досліджень можна
зробити такі висновки:
1. Аналіз понятійного апарату дав можливість виділити та узагальнити такі базові підходи до
трактування поняття «банківська системи», як інституційний, функціональний та системний.
2. На основі узагальнення наукових здобутків вчених сформовано авторське визначення
поняття банківська система, як складової кредитної та економічної системи, а по своїй суті як
структурованої сукупності функціонуючих в країні банківських установ різних рівнів, які взаємодіють
між собою та здійснюють банківську діяльність в рамках встановленого правового поля.
3. Банківській системі притаманні загальносистемні та специфічні ознаки. Цілісність,
ієрархічність, інтегрованість та цілеспрямованість – це загальносистемні, а динамічність,
саморегуляція, активність, керованість, стохастичність, еволюціонування, детермінованість,
імовірність та існування зворотного зв’язку із зовнішнім середовищем – специфічні.
4. Роль банківської системи найбільш повно проявляється через виконання нею наступних
функцій: трансформаційна; створення грошей і регулювання грошового обороту (емісійна);
забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку (стабілізаційна).
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5. Під дією суспільно-економічного устрою в країні, політичного режиму та стану розвитку
економічних відносин відбувається формування однорівневої або дворівневої організаційної структури
національних банківських систем.
6. Визначено, що жодна країна не в змозі бути відсторонена від подій, що відбуваються на
міжнародному економічному просторі. Розвитку сучасних економічних відносин притаманний
динамічний процес глобалізації фінансового ринку. При цьому банківська система зазвичай одна із
перших інтегрує до світового економічного середовища.
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Анотація
У статті сформовано сучасні підходи щодо трактування поняття «банківська система» та
здійснено аналіз існуючої теоретичної бази з питань функціонування банківської системи та
особливостей її розвитку в умовах інтенсивного розгортання глобалізаційних процесів.
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування комерційного банку на ринку цінних
паперів одним з пріоритетних завдань є забезпечення його динамічного та стабільного розвитку. На
стабільну діяльність та виконання функцій комерційного банку постійно впливають загальноекономічні
та соціально-політичні чинники. У зв’язку з цим управління комерційним банком не може зводитися до
просто реагування на зміни, які відбуваються у його зовнішньому та внутрішньому оточені, що
зумовлює необхідність вдосконалення процесів формування, вибору та реалізації стратегії діяльності
комерційного банку на ринку цінних паперів для забезпечення його успішного та довгострокового
функціонування в умовах посилення конкуренції. Отже, в аспекті сучасного фінансового менеджменту
банку особлива роль відводиться стратегічному управлінню інвестиційною діяльністю банків на ринку
цінних паперів, що обумовлено специфікою інвестиційної діяльності банків, тенденціями зовнішнього
середовища, особливостями розвитку ринку цінних паперів в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняними та зарубіжними вченими доведено,
що найбільш ефективним та дієвим засобом управління організацією є використання стратегічної
моделі. Значний вклад у розвиток стратегічного управління банківською діяльністю зробили Волик
Н.Г., Ісаєв Ю.О., Карбівничий І.В., Примостка Л. О., Сало І. В. Штейн О.І. та ін. [2, 4, 5, 6, 7, 9].
Дослідження у сфері стратегічного управління інвестиційною діяльністю банків на ринку цінних паперів
проводили Бікулов Г.Р. Єдронова, В.Н., Широкова О.В., Якунин С.В. [1, 3, 8, 10]. В цілому на даний
момент недостатньо досліджені питання формування стратегій інвестиційної діяльності банків на
ринку цінних паперів, що обумовлює необхідність наукового пошуку у цьому напрямі.
Постановка завдання. Розробити теоретичні та практичні рекомендації щодо формування та
вибору стратегії інвестиційної діяльності банку на ринку цінних паперів відповідно до стану ринку
цінних паперів в Україні, завдань інвестиційної діяльності банку, інтегральної оцінки якості емітентів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим взаємопов’язаним елементом
інвестиційної політики банку на ринку цінних паперів є інвестиційна стратегія. Під нею слід розуміти
систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності, загальних завдань та певну інвестиційну
ідеологію, яка визначає ефективні засоби та інструменти досягнення поставлених цілей. Стратегія
комерційного банку на ринку цінних паперів являє собою сформовану згідно зі стратегічними
орієнтирами діяльності банку сукупність послідовних етапів, які спрямовані на його ефективну роботу
на ринку через координацію та ефективне використання ресурсів. Алгоритм формування стратегії
комерційного банку на ринку цінних паперів представлено на рис. 1.
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Етапи вибору та реалізації стратегії діяльності комерційного банку на ринку цінних паперів

Етап 1

Визначення мети та завдань комерційного банку на ринку цінних паперів

Етап 2

Стратегічний аналіз внутрішнього за зовнішнього середовища

Етап 3

Коригування системи стратегічних цілій

Етап 4

Формування альтернативних стратегій забезпечення
комерційного банку на ринку цінних паперів

Етап 5

Вибір та реалізація стратегії

Етап 6

Контроль та моніторинг параметрів стратегії

ефективності

діяльності

Рис. 1. Алгоритм формування стратегії комерційного банку
на ринку цінних паперів
Рекомендований алгоритм формування стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів
побудовано на основі принципу альтернативності, що обумовлює багатоваріантність стратегічних
рішень й вибір того з них, який відповідає цілям та завданням інвестиційної політики банку на ринку
цінних паперів, зовнішнім умовам. Отже, відповідно до визначеного положення комерційного банку на
ринку цінних паперів, необхідно здійснювати формування набору стратегій забезпечення
ефективності його діяльності шляхом аналізу стратегічних альтернатив, які дозволяють досягнути
встановленої мети.
Під набором стратегій інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів слід розуміти сукупність
стратегій різного типу щодо формування портфелю цінних паперів, які розробляє комерційний банк на
певний період, з урахуванням його інвестиційної політики на ринку цінних паперів.
До основних вимог формування обґрунтованого «набору стратегій» відносять [1, с. 241]:
– орієнтація на досягнення реальних взаємопов’язаних цілей (виходячи з того, що стратегія – це
спосіб досягнення цілі);
– ясність змісту та розуміння необхідності застосування певного набору (системи) стратегій;
– ієрархічний характер, оскільки можна виокремити загальну стратегію, основні та забезпечуючи
стратегії (ресурсні та функціональні) для кожного зі скалярних ланцюгів прийняття рішень;
– орієнтація на можливість деякої компенсації взаємопов’язаних одна з одною стратегій, що
обумовлене різними можливостями (наявністю певних обмежень) їх застосування на окремих
проміжках часу;
– надійність, що передбачає його всебічну обґрунтованість, зваженість;
– відображення всіх процесів діяльності комерційного банку, та їх взаємозв’язку;
– гнучкість і динамічність стратегічного набору, тобто врахування змін у зовнішньому та
внутрішньому середовищі, що відбувається в змінах у пріоритетах і змісті окремих стратегій, а також, у
разі потреби, переході на резервні стратегії;
– баланс рівноваги між прибутковими та витратними стратегіями, основними та
компенсаційними, резервними.
Альтернативні стратегії мають однакову цілеспрямованість, але пропонують різні шляхи та
можливості досягнення встановленої мети. Формування альтернативних стратегій (вибір найбільш
оптимальної з наведених) підвищує ефективність діяльності комерційного банку на ринку цінних
паперів. Обґрунтований вибір відповідної стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів
дозволить уникнути додаткових ризиків на стадії впровадження стратегії.
Вибір альтернативних стратегій пов’язано з різними витратами та включає в себе наступні етапи
(рис. 2).
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Процес вибору альтернативної стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів

Етап 1

Розробка набору альтернативних стратегій

Етап 2

Формування загальної стратегії

Етап 3

Оцінка альтернативних стратегій

Рис. 2. Вибір альтернативних стратегій комерційного
банку на ринку цінних паперів
*Складено автором
Метою розробки набору альтернативних стратегій є забезпечення досягнення поставлених
завдань. При розробці набору альтернативних стратегій необхідно залучати вище керівництво та
підрозділ ризик-менеджменту, що істотно розширює вибір та знижує можливість втрати найбільш
кращого варіанту стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів.
Формування загальної стратегії включає розробку кількох відносно самостійних стратегій, які
спрямовані на досягнення однієї мети та підтримують одна одну. Але кожна альтернативна стратегія
яка є складовою загальної має свою спрямованість та особливість.
Під час оцінки альтернативних стратегій з’ясовується їх придатність для досягнення мети та
завдань комерційного банку на ринку цінних паперів. При цьому відбувається наповнення загальної
стратегії конкретним змістом.
Етап вибору та реалізації стратегії відіграє важливу роль у процесі здійснення стратегічного
управління діяльністю комерційного банку на ринку цінних паперів. Важливою особливістю даного
етапу є те, що вибір та реалізація стратегії потребує висококваліфікованого менеджменту. Невміле
виконання найперспективнішої стратегії може призвести до погіршення ситуації, а за умови
професійного підходу комерційний банк може досягнути поставленої мети, навіть якщо були допущені
помилки при її розробці. Задовільне виконання стратегії має здатність компенсувати негативні
наслідки, що можуть виникати на цьому етапі через наявність у ній недоліків або ж у силу появи в
середовищі непередбачених змін.
Вибір стратегії діяльності комерційного банку на ринку цінних паперів проводиться на основі
матричної моделі стратегічних орієнтирів.
Стратегічний розвиток комерційного банку визначається ефективністю діяльності відносно його
конкурентів та рівнем розвитку ринку цінних паперів. В залежності від рівня розвитку ринку цінних
паперів можна виділити різни стратегії комерційного банку.
Матриця стратегій комерційного банку на ринку цінних паперів представляє собою двомірну
модель, яка по і-му показнику відображає рівень інтегрального показника якості об’єкту інвестування,
а по j-му – рівень розвитку ринку цінних паперів (рис. 3).
В структурі матриці по осі У відображанні рівні (стадії) розвитку ринку цінних паперів. В зв’язку з
цим виділимо чотири стадії: розвиток; ріст; зрілість (насиченість); скорочення.

Рівень розвитку ринку
цінних паперів

Рівень інтегрального показника якості об’єкту інвестування

j1
розвиток
j2
ріст
j3
зрілість
(насиченість)
j4
скорочення

і1
високий
Квадрант І
1.1
Квадрант V
2.1

і2
середній
Квадрант ІІ
1.2
Квадрант VІ
2.2

і3
низький
Квадрант ІІІ
1.3
Квадрант VІI
2.3

і4
критичний
Квадрант ІV
1.4
Квадрант VIII
2.4

Квадрант IX
3.1

Квадрант X
3.2

Квадрант XI
3.3

Квадрант XII
3.4

Квадрант XIII
4.1

Квадрант XIV
4.2

Квадрант XV
4.3

Квадрант XVI
4.4

Рис. 3. Матриця стратегій комерційного банку на ринку цінних паперів
*Складено автором
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По осі Х відображено рівень інтегрального показника якості об’єкту інвестування, які дозволяє
провести диференціацію вкладень в цінні папері за категоріями їх якості: критичний, низький,
середній, високий.
Вибір стратегії має відбуватися з таких міркувань, що інвестиційна діяльність банку на ринку
цінних паперів обумовлена дотриманням принципу «ризик-дохідність». Відтак рекомендується банкам
обережно використовувати стратегії у квадрантах IV, VIII, XII, XVI (останній стовпчик), що обумовлено
високим рівнем ризику оскільки емітенти у даних квадрантах мають критичний рівень оцінки якості.
Пропонуємо також зважено обирати стратегії у квадрантах III, VII, XII, XV. За певних умов їх доцільно
використовувати з метою збільшення доходності інвестиційної діяльності банків, але доходність
цінних паперів емітентів з низкою якістю оцінки має перевищувати рівень ризику.
Слід також зазначити, що ринок цінних паперів в Україні знаходиться на етапі розвитку, з
можливим переходом до етапу росту за умов стабілізації макроекономічної ситуації у країні,
покращення інституційних умов, зокрема розвитку нормативно-правової бази та державного
регулювання; розвитку позитивних тенденцій на світовому фондовому ринку. Тому стратегії у
квадрантах V – XVI, будуть дієвими по мірі розвитку ринку цінних паперів в Україні.
З урахуванням того, що доведено можливість використання стратегій квадрантів І – ІV, й
припускаючи, що банки, намагаючись збільшити дохідність інвестиційної діяльності, будуть включати у
портфелі цінні папери в тому числі емітентів з низьким та критичним рівнем оцінки якості,
орієнтуючись на їх високу дохідність, пропонується чотири типи стратегії: консервативна,
збалансована, активна, агресивна (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика рівня ризику та структури портфелю за різними варіантами стратегій
Умови формування стратегії
Ринок на
етапі
розвитку
Стратегія

Рівень
ризику

Структура
портфелю

Сумарний рівень інтегрального показника якості
об’єктів інвестування
високий

середній

низький

критичний

КОНСЕРВАТИВНА
стратегія

ЗБАЛАНСОВАНА
стратегія

АКТИВНА
стратегія

АГРЕСИВНА
стратегія

Низький

Помірний

Середній

Високий

min

Не менш 90% цінних
паперів емітентів з
високою оцінкою
якості, відсутність
або не більш 1%
цінних паперів
емітентів з низькою
оцінкою якості

max

50-70 % цінні папери
емітентів з високою
оцінкою якості та цінні
папери емітентів з
середньою оцінкою
якості із
співвідношенням 60:40;
30-50% - цінні папери
емітентів з низькою та
критичною оцінкою
якості із
співвідношенням 90:10

Не менш 50% цінні
папери емітентів з
високою оцінкою
якості та цінні
папери емітентів з
середньою
оцінкою якості;
30-35% - цінні
папери емітентів з
низькою та 15-20%
цінні папери
емітентів з
критичною оцінкою
якості

Не менш 20-30%
цінні папери
емітентів з високою
оцінкою якості та
цінні папери
емітентів з
середньою оцінкою
якості;
40-50% - цінні
папери емітентів з
низькою та 20-40 %
цінні папери
емітентів з
критичною оцінкою
якості

Варіанти стратегій представлені залежно від сумарного рівня якості емітентів, цінні папери яких
обрано для інвестування. Кожній стратегії відповідає визначений рівень ризику. З таблиці видно, що із
зниженням оцінки якості об’єктів інвестування рівень ризику зростає, отже найбільш ризиковими є
інертна та пасивні стратегії банків на ринку цінних паперів в умовах його розвитку.
Кінцевим результатом прийняття стратегічних рішень у процесі інвестиційної діяльності банків
на ринку цінних паперів є портфель цінних паперів з певною структурою. У межах визначеної стратегії
структура портфелю має відповідати певним умовам. Використовуючи консервативну стратегію, банки
повинні дотримуватися такої структури: портфель на 90% має складатися із цінних паперів емітентів
з високою оцінкою якості, не виключаючи можливість 10% цінних паперів емітентів з низькою та
критичною оцінкою якості, для збільшення доходності інвестиційної діяльності банку на ринку цінних
паперів. Збалансована стратегія передбачає, що у структурі портфелю у сукупності цінні папери
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емітентів з високою оцінкою якості та цінні папери емітентів з середньою оцінкою якості у сукупності
повинні складати 80-85% із співвідношенням 60:40 (60% - цінні папери емітентів з високою оцінкою
якості). Допускається збільшення частки цінних паперів емітентів із низькою оцінкою якості, в той же
час частка цінних паперів емітентів з низькою оцінкою якості не мають перевищувати 5%.
За умов використання активної стратегії, для якої характерним є середній рівень ризику,
збільшується частка цінних паперів емітентів з низькою та критичною оцінкою якості, але необхідно
контролювати, щоб частка цінних паперів емітентів з високою оцінкою якості та цінні папери емітентів
з середньою оцінкою якості не знижувалася нижче 50%.
Обираючи високо ризикову агресивну стратегію, структура портфелю цінних паперів
формується на 70-80% з цінних паперів емітентів із низькою та критичною оцінкою якості. Під час
використання цієї стратегії для запобігання імовірних втрат, які пов’язані із високим рівнем ризику
портфелю, доцільно підтримувати частку цінних паперів емітентів з високою та середньою оцінкою
якості на рівні 20-30%.
В основу запропонованих стратегій покладено принцип плаваючих пропорцій, що сприятиме
високій гнучкості та мобільності банківського портфелю цінних паперів.
Висновок з даного дослідження. Використання запропонованого алгоритму формування
стратегії інвестиційної діяльності банку на ринку цінних паперів, заснованого на принципі
альтернативності, сприятиме обґрунтованому вибору стратегії в умовах розвитку ринку цінних паперів
в Україні, залежно від оцінки якості об’єктів інвестування з урахуванням мети інвестиційної політики
банку й дозволить сформувати такий портфель цінних паперів, який дасть можливість вирішити
поставлені завдання, збільшити дохідність інвестиційної діяльності банку та в цілому забезпечить
підвищення інвестиційної активності банку на ринку цінних паперів.
Бібліографічний список
1. Бикулов Г.Р. Инструменты разработки формализованной инвестиционной стратегии банка
на рынке ценных бумаг/ дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Г.Р.Бикулов. – Нижний Новгород, 2010. – 197
с.
2. Волик Н.Г. Стратегія управління ліквідністю комерційних банків / Н.Г. Волик [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/...ep/.../EC111_33.pdf
3. Едронова В.Н. Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: схема
формирования и реализации стратегии как формализованного документа / В.Н. Едронова,
Г.Р. Бикулов // Финансы и кредит. – 2008. – №40. – С.8-14.
4. Исаев Ю.О. Организационно-экономический механизм стратегического управления
Российским банком развития в целях роста инвестиций в реальный сектор экономики страны : дис. .
канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / Ю.О.Исаев. – Москва, 2007. – 188 с.
5. Карбівничий І.В. Стратегічне управління кредитною діяльністю банківської установи /
І.В. Карбівничий [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/.../1/022.pdf
6. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л. О. Примостка. – 2-ге вид.,
доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.
7. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку / І. В. Сало. – Суми: ВТД "Університетська книга",
2007. – 314 c.
8. Широкова О.В. Особливості прийняття рішень у стратегічному управлінні портфелями цінних
паперів комерційних банків України / О.В. Широкова [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://libfor.com/index.php?newsid=17
9. Штейн О.І. Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг : автореф. дис... канд.
екон. наук: 08.04.01 / О.І. Штейн; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 19 с. – укp.
10. Якунин С.В. Критерии выбора стратегии банка на рынке ценных бумаг / С.В. Якунин
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=download&nadd= 5921
Анотація
Запропоновано алгоритм формування інвестиційної стратегії банку на ринку цінних паперів,
який передбачає здійснення низки послідовних процедур з розробки та вибору альтернативного
варіанту стратегії. Запропоновано, з огляду на розвиток ринку цінних паперів в Україні, чотири
типи стратегії залежно від інтегральної оціни якості емітента: консервативну, збалансовану,
активну і агресивну.
Ключові слова: інвестиційна стратегія банку, ринок цінних паперів, портфель цінних паперів
банку, емітент, стратегія.
Аннотация
Предложен алгоритм формирования инвестиционной стратегии банка на рынке ценных
бумаг, который предусматривает осуществление ряда последовательных процедур по
разработке и выбора альтернативного варианта стратегии. Предложено, учитывая развитие
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рынка ценных бумаг в Украине, четыре типа стратегии в зависимости от интегральной оцени
качестве эмитента: консервативную, сбалансированную, активную, агрессивную.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия банка, рынок ценных бумаг, портфель ценных
бумаг банка, эмитент, стратегия.
Annotation
An algorithm for the formation of the bank's investment strategy in the securities market, which
includes a number of consistent procedures for the development and selection of an alternative strategy.
Proposed with regard to the development of the securities market in Ukraine, four types of strategies based
on integrated evaluate the quality of the issuer: conservative, balanced, active, aggressive.
Key words: investment strategy of the bank, the stock market, bank portfolio, the issuer, strategy.
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ
ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. У сучасних умовах ринок державних облігацій відіграє одну з ключових
ролей у формуванні бюджетної політики держави, проведенні грошово-кредитної політики
центральними банками з метою регулювання грошової маси та підтримки ліквідності банківської
системи. Державні облігації виступають головним інструментом державних запозичень, дозволяючи
залучати значні фінансові ресурси на прийнятних умовах. За умови ефективного та прозорого
використання державних облігацій, вони можуть стати дієвим інструментом, здатним позитивно
впливати на інвестиційні процеси в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наш час у розробку проблеми впливу державних
облігацій на економічну систему значний внесок здійснили зарубіжні дослідники М. Алексєєв,
Б. Альохін, М. Бейлі, Ю. Вавілов, М. Герсовіц, Дж. Ітон, М. Карлберг, Д. Коен, П. Кругман, Я. Міркін,
В. Муратов, М. Обстфельд, Дж. Сакс, І. Трахтенберг та ін.
У вітчизняних економічних дослідженнях проблеми розвитку ринку державних облігацій
розглядаються такими науковцями, як: О. Барановським, Т. Вахненко, О. Гаврилюком, Т. Ковальчуком,
В. Козюком, В. Корнєєвим, Г. Кучер, І. Луніною, І. Лютим, О. Мозговим, Л. Новосад та ін.
Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних і зарубіжних економістів, здійсненим у галузі
теорії, методики та організації ринку державних облігацій, слід зауважити, що дана проблема стає все
більш важливою, виникають нові аспекти використання державних облігацій у фінансовій системі
держави, фінансовій політиці уряду. Відповідно, це визначає необхідність її всебічного дослідження в
економічній системі України. Зазначене й обумовило актуальність обраної теми дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження виступає виявлення недоліків функціонування
ринку державних облігацій в Україні, а також розроблення шляхів подолання цих проблем на
сучасному етапі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державні облігації широко використовуються
урядами країн як інструменти залучення позикових коштів для фінансування поточного бюджетного
дефіциту та обслуговування державного боргу. Крім того, розвинутий ринок внутрішніх державних
облігацій є дуже важливим для ефективного використання такого фінансового інструменту грошовокредитної політики, як операції на відкритому ринку.
Ринок державних облігацій, як вагома частина ринку державних запозичень, виконує важливі
макроекономічні функції. По-суті, цей ринок визначає кредитні ставки, дохідність інших фінансових
інструментів. Залучені кошти пожвавлюють економічний кругообіг, при цьому регулюється рівень
державних доходів і витрат, сплачуються борги, фінансуються різноманітні прибуткові і соціальні
програми, підтримується ліквідність фінансових інститутів [1].
Для постачальників позичкового капіталу (кредиторів, тобто тих, хто купує державні
зобов’язання) - це вигідний варіант вкладення вільних коштів, повернення яких із приростом
гарантовано державою. Державні цінні папери – найнадійніші серед боргових паперів, ризики за ними
мінімальні, й у цьому їх особлива привабливість. В цьому сенсі, розуміння механізму роботи ринку
облігацій внутрішніх державних позик дає потужний теоретичний і практичний матеріал для (до певної
міри) безризикового інвестування коштів в часи економічної та політичної невизначеності.
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Фінансування державних потреб за допомогою емісії позик має назву дефіцитного
фінансування. Цей метод широко використовується у світовій практиці як важливий засіб регулювання
фінансових потоків у економіці. Держава виступає водночас у ролі боржника і кредитора. З огляду на
це, державні запозичення є суттєвою проблемою для бюджету в частині їх обслуговування, але
водночас вони відкривають широкі можливості для фінансування бюджетних (державних) витрат.
Є декілька причин, які зумовлюють випуск державних облігацій:
По-перше, значна частина грошової маси в будь-якій країні завжди є у населення на руках,
тобто концентрується ззовні банківської системи взагалі. Така ситуація особливо характерна для
України сьогодні. Ці гроші не працюють на економіку країни, вони не приносять прибутку їхнім
власникам. Через випуск державних облігацій вдається вилучити певну частину заощаджень
населення і використати їх для економічних потреб.
По-друге, залучення додаткових іноземних валютних інвестицій спонукає державу до випуску
облігацій, що зміцнює національну валюту.
По-третє, випуск державних облігацій стримує та регулює інфляційні процеси, тобто в умовах
зростання темпів інфляції держава може випустити в обіг облігації, реалізувати їх на внутрішньому
ринку, а отриману готівкову масу протягом певного часу зберігати в Національному банку і не пустити
її в обіг [2].
Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних позик України та
облігації зовнішніх державних позик України [3].
Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) України – державні цінні папери, що розміщуються
виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо
відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до
умов розміщення облігацій.
Облігації зовнішніх державних позик України – державні боргові цінні папери, що розміщуються
на міжнародних фондових ринках. Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх
державних позик України здійснює Міністерство фінансів України. Рішення про випуск державних
облігацій на зовнішніх ринках ухвалює у кожному конкретному випадку Уряд своєю Постановою, якщо
кошти від випуску цих облігацій передбачені законом про Державний бюджет. Якщо в бюджеті цього
не передбачено, то рішення про випуск облігацій ухвалює Верховна Рада з подання Уряду [3].
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України щодо випуску державних облігацій, по кожній емісії
має бути зазначений загальний обсяг випуску, номінальна вартість, валюта, в якій номіновані
облігації, строк виплати і розмір купона, строк погашення, ставка прибутковості та інші необхідні
відомості. Облігації зовнішніх державних позик можуть випускатися з процентним або нульовим
купоном, можуть бути іменними або на пред’явника, з вільним або обмеженим колом обігу.
Процес створення і розвитку вітчизняного ринку державних боргових цінних паперів розпочався
одразу ж після проголошення незалежності і триває до сьогоднішнього дня. Сьогодні, випускаючи цінні
папери, держава спрямовує залучені фінансові ресурси на вирішення певних завдань, головними з
яких є:
– фінансування поточного бюджетного дефіциту;
– згладжування нерівномірного надходження податкових платежів;
– переоформлення раніше випущених цінних паперів;
– регулювання грошової маси в обігу;
– забезпечення фінансово-кредитних установ ліквідними активами.
Державні облігації є важливим джерелом неінфляційного покриття дефіциту бюджету (покриття
дефіциту бюджету через емісію грошей призводить до надходження в обіг незабезпечених реальними
активами платіжних коштів, а отже, до інфляції). Вважається, що випуск державних облігацій є одним
з ефективних методів фінансування бюджетного дефіциту.
Державні боргові цінні папери виражають кредитні відносини між урядом, що виступає в ролі
позичальника, і кредиторами, в якості яких виступають фінансово-кредитні установи, підприємства і
населення, а також вони є цивілізованою формою оформлення внутрішнього державного боргу.
Динаміка внутрішнього державного боргу відображає стан економіки і фінансів країни, а також
одночасно впливає на процеси, що відбуваються в національній економіці. В результаті складається
механізм державного регулювання економіки через систему внутрішнього державного боргу [4].
Ринок ОВДП непостійний, на ньому досить часто відбуваються неочікувані зміни обсягів та
дохідності. А методи оцінювання і прогнозування, що застосовуються на провідних біржах світу,
досить часто не допомагають в аналізі ситуації та виявленні головних тенденцій розвитку ринку ОВДП.
Недосконала законодавча та податкова база, а також і мінлива політична ситуація призвели до того,
що державні облігації поступово зникають із портфелів інвесторів. І хоча рівнозначної їм заміни на
українському фінансовому ринку поки не існує, без дотримання Урядом встановлених правил гри на
ринку така тенденція спостерігатиметься і надалі.
Загальний обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, на 01.01.2012 р. складав за сумою основного
боргу 153 319,97 млн. грн. (на 01.01.2011 – 128 544,53 млн. грн.) (табл. 1).
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Таблиця 1
ОВДП, що знаходяться в обігу за сумою основного боргу
(станом на 01.01.2012 р.)
Обсяги

Власники

Сума, млн. грн.

Частка, %

НБУ

82 337,79

53,76

Банки

22 915,96

36,42

Нерезиденти

4 580,45

2,98

10 485,77

6,84

153 319,97

100

Інші власники
Усього
Джерело : Звіт НБУ за 2011 рік

Як видно з даних табл. 1, із усього обсягу ОВДП, що перебуває в обігу, найбільша частка
знаходиться в портфелі Національного банку України – 53,76%, найменша частка в нерезидентів –
2,98% [5].
Погашення та сплата доходу за ОВДП упродовж 2011 року здійснювалися своєчасно та в
повному обсязі і за січень – грудень 2011 року становили 42,3 млрд. грн., у тому числі основний борг –
29,3 млрд. грн., сплата доходу – 13,0 млрд. грн.
На вторинному (організованому) ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод за 2011
рік становив 76 441,28 млн. грн., проти 40 328,64 млн. грн. у 2010 році. Тобто, розмір вторинного ринку
ОВДП збільшився за рік майже у півтора рази (на 47,2%).
Середньозважений рівень дохідності за операціями з державними цінними паперами на
біржовому ринку коливається в межах 7,59–20,75%, на позабіржовому – 8,70–20,31%. Найбільша
середньозважена дохідність спостерігається в грудні 2011 року (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка середньозваженої дохідності ОВДП у 2011 році
Місяць року

Січень

Липень

Грудень

Ринок
Вид
облігацій

Біржовий

Позабіржовий

Біржовий

Позабіржовий

Біржовий

Позабіржовий

Короткострокові

11,65

13,08

7,59

8,70

16,88

20,31

Середньострокові

11,65

12,20

8,65

9,17

20,75

11,20

Джерело : Звіт НБУ за 2011 рік
Збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку пов’язано насамперед зі зростанням
первинного ринку ОВДП, їх меншою ризиковістю порівняно з цінними паперами приватних емітентів та
стабілізацією валютного курсу гривні. Ще однією причиною активізації вторинного ринку ОВДП стало
те, що з 19 лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах з їх первинного розміщення мають лише 16
банків – первинних дилерів. Решта бажаючих вкласти кошти в державні цінні папери змушена
купувати їх на вторинному ринку [6].
Важливою подією на ринку державних цінних паперів у 2011 році стала поява на ньому ОВДП,
номінальна вартість яких індексуються відповідно до валютного курсу гривні.
Випуск цих облігацій було здійснено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1011 від
28 вересня 2011 року. Відповідно до цього документу індексація номінальної вартості таких облігацій
здійснюється на дату їх погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара
США, що існував на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передував первинному
розміщенню та погашенню облігацій. У випадку підвищення курсу гривні індексація не відбувається.
При сплаті купону валютний курс гривні не враховується.
Перший аукціон з продажу ОВДП з валютною прив’язкою відбувся 4 жовтня 2011 року.
Міністерству фінансів України вдалося продати трирічні та п’ятирічні ОВДП дохідністю 8,22 та 8,75%
річних. 10 жовтня на ринку з’явилися і десятирічні ОВДП з дохідністю 9,25% річних. За півтора місяця
за допомогою таких облігацій було залучено до бюджету 5,6 млрд. грн. [5].
Обсяг розміщення облігацій внутрішніх державних позик в 2011 році відображений у табл. 3.
Внаслідок кризи ліквідності банківської системи Національний банк України, починаючи з кінця
2007 року, збільшував свій портфель державних облігацій, надаючи таким чином додаткові кредитні
ресурси банківській системі (рис. 1).
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Таблиця 3
Обсяг розміщення облігацій внутрішніх державних позик в 2011 році
Результати розміщення
ОВДП, номінованих в
іноземній валюті

Результати розміщення ОВДП, номінованих у гривні
Обсяг розміщення ОВДП, тис. грн.
Кількість
розміщених
облігацій,
номінованих у
гривні, шт

Із них:
Залучено
коштів до
державного
бюджету

Обсяг
розміщених
облігацій, тис.
дол. США

I квартал

15 709 780

15 502 703,39

10 502 703,39

0

0

0

II квартал

20 023 351

19 967 269,67

18 115 972,06

8 854 001

0

0

III квартал

849 000

854 554,26

854 554,26

0

0

0

IV квартал

13 970 100

13 935 337,56

9935 337,56

0

419 576

412 946,18

Усього з
початку року

50 552 231

50 259 863,87

28 905 863,87

8 854 001

419576

412 946,18

01.
02.
11

Усього

Випуск ОВДП
для
збільшення
статутного
капіталу

Кількість
розміщених
облігацій,
номінованих
в іноземній
валюті, шт.

01.
02.
10

Період

Джерело : за даними звіту НБУ за 2011 рік
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Рис. 1. Динаміка обсягів ОВДП України, що перебувають у власності НБУ
Здебільшого це відбувалося через тимчасове законодавче зобов’язання Національного банку
щодо монетизації ОВДП, випущених з метою рекапіталізації банків. У результаті цих операцій обсяг
державних боргових цінних паперів, що перебували у вільному обігу на ринку, був обмежений. З
початку 2010 року регулятор зменшив активність на ринку ОВДП. Частка урядових облігацій у його
власності знижувалась – ініціатива у придбанні облігацій вторинного ринку перейшла до комерційних
банків [6].
У грудні 2011 року облігації державної позики було розміщено 7 разів. Загальна сума
розміщення ОВДП становила 3013482,5 тис. грн., ці кошти в повній сумі були залучені до державного
бюджету [7].
Структура облігацій внутрішньої державної позики країни включає (рис. 2):
1) звичайні купонні та дисконтні облігації (зокрема облігації, з якими Національний банк
проводить операції з двохстороннього котирування, – 92,1%);
2) амортизаційні облігації (зокрема облігації, випущені для повернення податку на додану
вартість, – 5,4%);
3) облігації з можливістю дострокового погашення – 0,2%;
4) облігації, індексовані відповідно до змін валютного курсу – 2,3% [7; 8].
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Рис. 2. Структура державних внутрішніх боргових інструментів Кабінету Міністрів України
(станом на 01.01.2012 р.)
Облігації індексовані відповідно до змін валютного курсу були вперше розміщені у жовтні 2011
року, завдяки чому значно зросла результативність аукціонів Міністерства фінансів з розміщення
боргових цінних паперів.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, ринок державних облігацій в Україні
потужно розвивається. Про це свідчать як зростаючі обсяги випуску державних зобов’язань уряду,
оформлених цінними паперами, так і поява нових інструментів, за допомогою яких залучаються до
бюджету кошти підприємств, організацій, фінансових установ та населення.
Але водночас, вітчизняний ринок державних облігацій залишається недостатньо
диверсифікованим, на ньому і досі в дуже малому обсязі обертаються такі боргові інструменти, як
державні облігації з плаваючою відсотковою ставкою та облігації, індексовані відповідно до рівня
інфляції.
Напрямами подальших досліджень є здійснення аналізу реальної економії не тільки зважаючи
на індекс інфляції, а й на можливі зміни валютного курсу за умови зворотного викупу облігацій,
номінованих в іноземній валюті. Крім того, перспективними є дослідження доцільності зворотного
викупу, що фінансується за рахунок нової облігації, яка випускається на більший термін порівняно з
тим, що залишився до погашення облігації, яка викуповується.
Отже, у сьогоднішніх умовах усвідомлення важливості вітчизняного ринку державних облігацій є
запорукою вирішення не лише боргових проблем, а і проблем функціонування фінансового ринку
загалом.
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Определена сущность, основные виды государственных облигаций Украины согласно
действующему законодательству. Проведена оценка состояния рынка государственных
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ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Постановка проблеми. Формування ринкових відносин в Україні передбачає як обов’язкову
складову систему захисту громадян. Саме соціальний захист окремих верств населення є актуальною
суспільною проблемною. У спадок від Радянського Союзу Україні дісталися проблеми Чорнобильської
катастрофи, війни в Афганістані тощо.
За період становлення ринкових відносин протягом незалежності України додатково
накопичились проблеми, пов’язані із приватизацією підприємств, їх перепрофілюванням, а також
призупиненням їх діяльності, що зумовило значний рівень безробіття.
В кінцевому результаті, близько 20 % населення України за статками перебуває в межах бідності.
Саме тому система соціального захисту населення в Україні повинна належним чином вирішувати ці
проблеми. В структурі системи захисту населення чільне місце відводилося соціальному страхуванню,
тому методи та практичні варіанти реалізації соціального страхування повинні базуватись на досконалому
науково-методичному інструментарії, в тому числі і науково обґрунтованих функціях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам соціального страхування, зокрема і
з’ясуванню його функцій, за останні роки присвячено низку наукових публікацій вітчизняних вчених –
від фундаментальних робіт, зокрема монографій та дисертацій – до окремих статей у фахових
журналах. Базові положення щодо функцій соціального страхування викладено у підручниках та
навчальних посібниках. Так у, підручнику «Страхування», В. Плиса подає ознаки та економічний зміст
функцій страхування [1, с. 22-23], у навчальному посібнику «Соціальне страхування» колектив авторів
обґрунтовує п’ять функцій соціального страхування [2, с. 48].
В. Базилевич обґрунтовує функції соціального страхування за сферами діяльності страхового
ринку [3, с. 37].
Колектив авторів Тернопільського національного університету у підручнику «Соціальне
страхування» за редакцією С. Юрія за аналогією із функціями фінансів виділяють лише дві функції
соціального страхування – розподільчу та контрольну [4, с. 85]. Дещо розширеними виглядають
функції соціального страхування у Н. Внукової та Н. Кузьминчук [5, с. 153]. Крім підручників та
навчальних посібників, уся тематика широко висвітлюється у фахових виданнях. Так, О. Круглов
обґрунтовує специфіку функції соціального страхування у період подолання фінансової кризи [6]. Така
зацікавленість вітчизняних вчених до з’ясування специфіки соціального страхування пояснюється
необхідністю подальшого вдосконалення теоретико-методологічних підходів до проблем соціального
страхування, зокрема, і до з’ясування особливостей прояву цих функцій.
Постановка завдання. Метою статті є з’ясування специфіки прояву у соціально-економічній
системі держави функцій соціального страхування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сутність соціального страхування розкривається
через його функції. Для подальшого дослідження з’ясуємо значення терміну «функція».
Згідно Сучасного тлумачного словника української мови, функція – робота кого-, чого-небудь,
обов’язок, коло діяльності, роль когось, чогось [7, с. 912]. Дещо розширене тлумачення терміну «функція»
подає М. Марченко. Згідно його погляду, весь плюралізм думок зводиться до трьох підходів: функція
представляє собою категорію, яка ілюструє соціальне призначення права; функція – це напрямок впливу
на суспільні відносини; функція є результатом поєднання двох вищеназваних позицій [8, с. 53].
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О. Круглов з’ясовує сутність терміну «функція» з юридичної складової. Так, він відзначає, що не
зважаючи на те, що вперше дефініцію «функція права» приблизно сто років тому було сформовано з
точки зору сприйняття її як соціальної ролі держави і права, на нашу думку, необхідно погодитися з
тим, що вона представляє собою визначений соціальним призначенням напрямок впливу на суспільні
відносини. Такий підхід дозволяє нам контекстно відмежувати терміни «функція права» і «роль
права», виражаючи їх співвідношення як у логічних категоріях «частина» - «ціле». Тобто, поняття
«роль права» вказує на значення права в житті суспільства, держави загалом на певному етапі їх
розвитку. Відповідаючи на питання про те, якою є роль держави на сучасному етапі її розвитку,
неминуче необхідно буде звертатися до з’ясування здійснюваних правом функцій, які і будуть
характеризувати соціальне значення права.
Розглядаючи значення категорії «функція» в системному значенні слід відмітити, що найчастіше
під нею розуміють діяльність яка здійснюється органом чи організмом. Таким чином, можна
погодитися з попередньо проголошеною точкою зору щодо сприйняття функції права як явища, яке з
урахуванням соціальної ролі права, визначає напрямки його впливу на суспільні відносини, іншими
словами визначає його значення в суспільстві.
Як випливає із з’ясування сутності дефініцій «функції соціального страхування», вони є
важливим інструментом вирішення вагомих соціальних проблем.
Зважаючи на викладене, і враховуючи запропоноване вище сприйняття функції соціального
страхування з точки зору вектору впливу на суспільні відносини, заслуговує на увагу точка зору
Н. М. Внукової щодо їх основних різновидів, яка пропонує сприймати цю систему наступним чином:
– формування грошових фондів, з яких покриваються витрати, пов’язані з сутністю
непрацездатних і осіб, що з погляду на обставини не беруть участі в трудовому процесі;
– забезпечення кількості і структури трудових ресурсів;
– зменшення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих і непрацюючих
громадян;
– сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до
трудового процесу;
– захисна функція, яка полягає в підтримці сформованого матеріального рівня застрахованого,
якщо звичайне джерело доходу стає для нього недоступним;
– компенсаційна функція, що полягає у відшкодуванні збитку з втрати працездатності і збитку
здоров’я за допомогою матеріального відшкодування втрати заробітку, а також оплати послуг у зв’язку
з лікуванням і реабілітацією;
– відтворювальна функція, яка полягає у тому, що соціальне страхування покликане
забезпечувати застрахованим (і членам їхніх родин) покриття усіх витрат, достатніх для нормального
протікання відтворювального циклу, що охоплює практично весь життєвий період, у випадку хвороби,
старості, інвалідності, безробіття, вагітності;
– перерозподільча функція, яка визначається тим, що соціальне страхування значно впливає на
суспільний розподіл і перерозподіл: соціальні виплати збільшують частку створеної вартості, що
направляється на споживання застрахованим; це полягає в розподілі матеріальної відповідальності за
соціальні ризики між усіма застрахованими, усіма роботодавцями і державою;
– стабілізуюча функція, спрямована на узгодження інтересів соціальних суб’єктів з ряду
принципових для життєдіяльності найманих робітників питань [9, с. 12-13].
В. Базилевич групує функції соціального страхування без чіткого тлумачення їх призначення,
але з конкретизацією напрямів їх прояву у соціальному страхуванні [3, с. 37].
В. Роїк, крім загальновідомих функцій соціального страхування, додатково виокремлює функцію
соціального захисту застрахованих [10, с. 48].
Найбільш розлого обґрунтувала функції соціального страхування Л. Васечко, яка виокремила
два рівні – на рівні фізичної особи та на рівні держави (табл. 1) [11, с. 33-34].
Аналізуючи тлумачення функцій, які обґрунтовуються українськими та російськими вченими,
можна дійти таких узагальнюючих висновків:
1. Окремі функції дублюють одна одну, суттєво не відображаючи відмінностей між ними. Так,
функція зменшення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих і не працюючих
громадян та сприяння вирівнювання статків окремих демографічних груп населення, які не причетні до
трудової діяльності, мають спільну природу. Також захисну, відтворювальну і компенсаційну функції
можна відповідним чином об’єднати.
2. Ґрунтовний аналіз змісту функції дозволяє виявити їх природу. Так, можна виокремити
політичну, демографічну, організаційну природу перелічених функцій.
3. Крім визначених Л. Васечко рівнів держави (макрорівень) та індивідів (на рівні фізичної особи
або макрорівень), чітко окреслюється ще один рівень – рівень господарюючого суб’єкта, організації,
установи. Так, такі функції як відтворювальна, захисна, стимулююча реалізуються насамперед на
цьому ієрархічному рівні.
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4. Тлумачення суті функцій, їх дефініцій відбувається без належного теоретико-методологічного
обґрунтування, зокрема, чіткого розмежування їх особливостей, означення специфіки прояву,
виокремлення характерних ознак.
Таблиця 1
Систематизація функцій соціального страхування
Функції
соціального страхування
Захисна
попереджувальна
(превентивна)

Відтворювальна

Перерозподільна

Контролююча

Стимулююча

На рівні
На рівні
фізичної особи
держави
забезпечення
відчуття
фінансової захист від ризику (звільнення від
захищеності
додаткових фінансових витрат)
зниження ймовірності настання страхових соціальних ризиків і негативних
наслідків від їх прояву
компенсація
матеріальних
втрат
внаслідок настання страхових ризиків
забезпечення
безперервності
(втрати
працездатності,
настання
суспільного відтворення
пенсійного віку, безробіття, нещасного
випадку)
підтримка досягнутого рівня доходів перерозподіл ризиків у часі та
населення
просторі
контроль над ризиками, а також за
строго цільовим формуванням та
підвищення особистої відповідальності
використанням
коштів
страхових
соціальних фондів
стимулювання
ділової
активності стимулювання
науково-технічного
населення
прогресу

Акумулюючи

гарантія постійної наявності резервів

інвестиційна

переведення пенсійних збережень у
інвестиції

стабілізуюча

стабілізація
працівників

рівня

життєдіяльності

забезпечення
економіки
країни
інвестиційними ресурсами
узгодження
інтересів
соціальних
суб’єктів з системою соціального
страхування

З’ясування специфіки прояву функцій, врахування певних доробок вітчизняних та російських
науковців у цій проблематиці дозволяє сформувати окремий методологічний підхід до класифікації
функцій соціального страхування, суть якого полягає в тому, що враховано ієрархічні рівні, їх природу,
специфіку прояву в сучасних реаліях України. Беручи до уваги ці аргументи, сформовано таку
теоретичну конструкцію, яка дозволяє так класифікувати функції соціального страхування (рис. 1).

Рис. 1. Ієрархія функцій соціального страхування за природою
Визначившись із структуризацією соціальних функцій згідно ієрархічних рівнів, можна їх
деталізувати так (табл. 2):
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Таблиця 2
Функції соціального страхування
Рівні
Макрорівень
Рівень підприємств, організацій
Мікрорівень

Групи

Функції

політична,
демографічна,
організаційна
демографічна,
організаційна

захисна,
відтворювальна,
контрольна
стимулююча,
перерозподільча

організаційна

акумулююча

Подання цих функцій згідно запропонованого методологічного підходу дозволить впорядкувати
інструментарій щодо функції соціального страхування.
Висновки з проведеного дослідження. Подальше удосконалення теоретико-методологічних
підходів щодо соціального страхування, зокрема обґрунтування класифікації функцій соціального
страхування, дозволить оптимізувати соціальні процеси в державі, чіткіше формулювати соціальні
запити населення, що є вагомим підґрунтям для вирішення актуальних потреб як окремих
демографічних груп, так і окремих громадян.
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Анотація
В статті з’ясовано специфіку прояву функцій соціального страхування. Згідно критичного
аналізу обґрунтовано класифікацію цих функцій. Запропоновано новий теоретико-методологічний
підхід до виявлення ієрархії функцій та проведено групування за їх природою.
Ключові слова: ієрархія, класифікація, природа функцій, функції соціального страхування.
Аннотация
В статье выяснена специфика проявления функций социального страхования. Согласно
критического анализа обосновано классификацию этих функций. Предложен новый теоретикометодологический подход к выявлению иерархии функций и сгруппированы по их природе.
Ключевые слова: иерархия, классификация, природа функций, функции социального
страхования.
Annotation
The article deals with the specific features of social insurance functions. According to the critical
analysis the classification of these functions has been grounded. A new theoretical and methodological
approach to the finding of the hierarchy of functions has been brought forward. The functions have been
grouped according to their nature.
Key words: hierarchy, classification, nature of functions, functions of social insurance.

357

Хроніка подій. Повідомлення
До відома авторів
науково-виробничого журналу
«Сталий розвиток економіки»
Засновники: Університет економіки і підприємництва,
Інститут економіки, технологій і підприємництва
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ №16753-5327 Р від 10.06.2010р.)

Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р.
№ 1-05/8 як наукове фахове видання України
НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за
такими напрямами:
•
•
•
•
•
•
•
•

економіка та управління національним господарством;
економіка та управління підприємствами;
регіональна економіка, демографія та соціальна політика;
економіка природокористування і екологія;
інноваційно-інвестиційна діяльність;
облік, аналіз і аудит;
менеджмент, маркетинг, підприємництво;
фінансово-кредитна система.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог:
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й
оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене
звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень); назва статті (в центрі); текст статті, з
відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей
(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження; бібліографічний список
(не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті
статті), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); анотація українською,
російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова українською,
*
російською та англійською мовою. Взірець оформлення розміщений після вимог.
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату
А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF. Шрифт тексту – Times New Roman,
розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву,
шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені
та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати. Посилання на літературу подавати
безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно
внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.
IV. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті на
дискеті формату 3,5 або на диску; паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами);
завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора
економічних наук); відомості про авторів на окремому аркуші: поштова адреса, контактний
телефон, електронна адреса, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь;
копія документа про сплату. Вартість однієї сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання
журналу автору статті). Для одноосібних статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у журналі
(не більше 5 пільгових статей в одному номері).
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