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СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ
ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ∗
Постановка проблеми. Орієнтири сучасної людської цивілізації не можна вважати сталими,
оскільки більшість функціонуючих сьогодні національних економічних систем уособлюють суспільство
споживання, і лише деякі з цих систем мають окремі елементи, спрямовані на підтримання їх сталого
розвитку. Економічне зростання та прогрес у сучасному світі визначаються зростанням кількості
товарів і послуг, вироблених та спожитих економічною системою, у той час як збільшення масштабів
виробництва і споживання призводить до вичерпування запасів невідновлюваних природних ресурсів,
забруднення навколишнього природного середовища. Подальше панування ідеології консьюмеризму,
нарощування обсягів виробництва товарів і послуг загрожує глобальною екологічною кризою, прояви
якої вже мають місце у багатьох регіонах та країнах земної кулі.
Найбільший внесок у розвиток суспільства споживання вносять розвинені країни світу,
споживаючи, зокрема, 2/3 енергії, вироблюваної у світі, лідируючи за обсягами викидів забруднюючих
речовин у повітря, скидів у воду, розміщення токсичних відходів у навколишньому природному
середовищі. Водночас, саме у цих країнах сьогодні є чітке розуміння необхідності перебудови
підвалин сучасної цивілізації у напрямку сталого розвитку, дематеріалізації, інформатизації,
віртуалізації економічних процесів задля збереження балансу інтересів людини та природи. У зв’язку з
цим, дана група держав багато в чому формує міжнародну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища та пов’язаних з нею питаннях соціально-економічного розвитку, виступаючи
каталізатором інноваційних екологічно спрямованих змін у світовій економіці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом актуальним напрямом екологічно
орієнтованих перетворень економічних систем розвинених країн світу є реформування процесів
виробництва і споживання товарів та послуг шляхом їх дематеріалізації, зміни стилю життя.
Проблемам дематеріалізації присвячені праці багатьох провідних зарубіжних вчених, зокрема
С. Ардекані [1], Д. Аусубела [1-3], P. Байлі [4], П. Бартелмуса [5], П. Ваггонера [2], M. Велфенс [6],
І. Верніка [3], Р. Германа [1; 3], Г. Дейлі [7], І. Пенна [8], Х. Шуца [6] та інших. На даний час науковцями
досліджено методологічні і методичні аспекти дематеріалізаційних процесів, значні напрацювання
стосуються практичних механізмів управління дематеріалізаційними зрушеннями у розвинених
країнах світу. Водночас, наукові розробки у сфері управління дематеріалізацією транзитивних
економік та таких, що розвиваються, носять фрагментарний характер, ускладнюючи формування
ефективних практичних механізмів стимулювання дематеріалізаційних змін для цих груп держав. Крім
того, бракує вітчизняних наукових досліджень з цих питань.
Постановка завдання. Враховуючи актуальність дематеріалізаційних перетворень для
економіки України з позицій підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку та вирішення
наявних екологічних і соціальних проблем, дослідимо у даній статті стратегії, еколого-економічний
інструментарій, а також проблеми та напрямки його активізації з метою дематеріалізації вітчизняного
виробництва і споживання.

∗

Матеріал підготовлений і публікується у рамках виконання фундаментальної науково-дослідної теми
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Виклад основного матеріалу дослідження. Дематеріалізація, за визначенням ЮНЕП, є
«скороченням загальних обсягів використання матеріалів та енергії на одиницю товарів і послуг, а
отже, зниженням деструктивного навантаження на довкілля. Вона передбачає зменшення обсягів
залучення первинних ресурсів до процесів виробництва, використання енергії та матеріалів на
споживчий стадії і утворення відходів на стадії утилізації кінцевих продуктів» [9]. Проявами
дематеріалізації є застосування меншої кількості ресурсів у продуктах, підвищення рівня рециркуляції
ресурсів, подовження терміну служби виробів [10]. Дематеріалізація охоплює усі стадії ланцюжку
«виробництво-споживання», включаючи: ресурсозбереження на етапі видобутку матеріальних та
енергетичних ресурсів; удосконалення екодизайну продуктів; технологічні інновації у виробничих
процесах; раціоналізацію споживання; рециркуляцію відходів тощо. Кожній стадії відповідає спектр
стратегій дематеріалізації, поданих у табл. 1.
Таблиця 1
Стратегії дематеріалізації на етапах життєвого циклу товарів і послуг
Стадія життєвого циклу
продукту
Видобуток вихідних
матеріальних та
енергетичних ресурсів
Конструювання (дизайн)
продукту

Виробництво продукту

Реалізація продукту
Експлуатація продукту
Утилізація
відходів/рециркуляція

Стратегії дематеріалізації
Ресурсозберігаючі технологічні процеси, оптимізація постачань ресурсів,
комплексне використання сировини, залучення нетрадиційних джерел сировини
та енергії.
Екодизайн продукту: тривалий строк служби, ремонтопридатність, можливість
повторного використання, можливість рециркуляції, зниження залежності
дизайну продукту від впливу модних тенденцій (застосування класичних зразків),
уніфікація, стандартизація, застосування функціонально-вартісного аналізу.
Ресурсозбереження,
типізація
технологічних
процесів,
впровадження
прогресивних технологій та операційних систем, оптимізація постачань,
рециркуляція, застосування замкнених циклів виробництва, запровадження
комплексних систем контролю якості, зниження токсичності виробничих процесів
та використовуваних матеріалів, мінімізація відходоутворення, стандартизація та
контроль ресурсовитрат.
Зниження обсягів упаковки, застосування упаковки багаторазового використання
або такої, що легко утилізується, оптимізація обсягів і регіональних каналів
постачань.
Оптимізація використання/експлуатації: застосування еко-лізингу, спільне
використання, гарантійне обслуговування, ремонт, повторне використання.
Збирання відходів для подальшої рециркуляції, застосування систем повернення
депозитів (наприклад, заставної тари), стандартизація вмісту вторинної сировини
у готовій продукції.

Джерело : удосконалено авторами на основі [6]
Реалізація поданих стратегій дематеріалізації забезпечує більш ефективне використання
ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу продукту, а, отже, зниження деструктивного навантаження на
довкілля. Водночас, такі стратегії повинні бути довгостроковими і не підпорядковуватися вирішенню
тимчасових локальних завдань з раціоналізації, оптимізації споживання ресурсів. Серед загальних
інструментів активізації дематеріалізаційних процесів у рамках стратегій доцільно виділити
добровільні угоди, екологічно спрямовану фіскальну реформу (застосування енергетичних податків,
реорганізація системи субсидій і т.ін.), еко-маркування матеріалів тощо. Крім цих важелів, для окремих
стадій життєвого циклу продуктів можуть застосовуватися такі інструменти, як: квотування видобутку
вихідних матеріальних та енергетичних ресурсів; проведення екологічних аудитів на виробництві;
екологічні податки для виробників і споживачів продукту, зобов’язання виробника утилізувати
продукцію після закінчення строку її використання споживачем; подовження гарантійного
обслуговування виробником продукту на стадії експлуатації; запровадження систем заставної тари,
податків на відходи тощо з метою безпечної утилізації продукту або його рециркуляції.
Слід зауважити, що багато із зазначених інструментів дематеріалізації виробництва і
споживання широко використовуються у розвинених країнах. Прикладом є, зокрема, системи
повернення депозитів, що застосовуються провідними компаніями світу. Так, компанії Canon і Xerox
активно впроваджують схеми повернення споживачами відпрацьованих картриджів, копіювальних
пристроїв з метою їх безпечної утилізації і переробки, Ford застосовує програму перероблення старих
шин свого виробництва на нові, IBM піклується про підвищення рівня повторного використання
матеріалів на виробництві. Практичними інноваціями, що впливають на дематеріалізаційні
перетворення на стадії утилізації, є також використання пластику як палива для розплавлювання
відпрацьованих електронних пристроїв на сміттєперероблюваному заводі у Каліфорнії. Забрудненню
повітря тут запобігають за рахунок використання «скруберів» на димових трубах [11]. Зменшення
габаритів та ваги побутової техніки, мініатюризація мобільних телефонів, комп’ютерів тощо завдяки
впровадженню досягнень науково-технічного прогресу є проявом дематеріалізації у виробництві.
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Дематеріалізаційні зміни у споживанні розвинених країн відбуваються, зокрема, шляхом заміни товару
послугою внаслідок активного розвитку сфери послуг. Прикладами цього є заміна індивідуального
транспорту громадським, звичайної пошти електронною, застосування відеоконференцій, телероботи
тощо.
Окремі інструменти дематеріалізації використовуються і в країнах, що розвиваються, та
державах з транзитивною економікою. До останніх, на нашу думку, належить Україна, зважаючи на
незавершеність та нестабільність проходження у ній ключових економічних процесів, що відповідають
розвиненій ринковій економіці. Зокрема, вітчизняні інструменти дематеріалізації вміщують екологічні
податки на використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища,
штрафи за наднормативне ресурсовикористання і забруднення довкілля, систему нормативів викидів,
скидів, розміщення забруднюючих речовин у довкіллі, податкові пільги на виробництво екологічно
чистої або природоохоронної продукції, державне фінансування та співфінансування енерго-,
ресурсозберігаючих, природоохоронних проектів тощо.
Результатами застосування зазначених важелів є позитивні тенденції у зменшенні рівнів
електро- та паливоємності валового внутрішнього продукту (ВВП) України протягом 2000–2011 рр.,
що, зокрема, підтверджує скорочення частки втрат електроенергії у мережах загального користування
з 20,1 (2001 р.) до 12,8% (2010 р.). Слід відзначити позитивне зниження за цей період таких
показників: землеємності як площі порушених земель на 1 грн ВВП (зменшився у 2,55 рази за 2000–
2011 рр.), водоємності (зменшився у 2,05 рази), повітроємності як викидів шкідливих речовин у повітря
на 1 грн ВВП (зменшився у 1,4 рази), відходоємності (зменшився у 3,0 рази) (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка основних еколого-економічних показників України у 2000–2011 рр.
Показник
Виробництво ВВП*, млн грн
Викиди забруднюючих речовин у повітря,
тис. т
Повітроємність ВВП*, т/тис. грн
Утворено токсичних відходів I-III класів
небезпеки, тис. т
Відходоємність ВВП* (відходи І-ІІІ класу
небезпеки) , т/тис. грн
3
Спожито свіжої води, млн м
3
Водоємність ВВП*, м /грн
Порушено земель, тис. га
Землеємність ВВП*, га/млн грн
Використання паливно-енергетичних ресурсів
(ПЕР) на виробничо-експлуатаційні потреби,
млн т умовного палива
Паливоємність ВВП*, т умовного палива/тис.
грн
Екологічні збори, пред'явлені підприємствам,
організаціям, установам за забруднення
навколишнього природного середовища, млн
грн
Екологічні
збори
за
забруднення
навколишнього природного середовища на
1 грн ВВП (у фактичних цінах)
Поточні витрати підприємств, організацій,
установ
на
охорону
та
раціональне
використання природних ресурсів, млн грн
Поточні витрати підприємств, організацій,
установ
на
охорону
та
раціональне
використання природних ресурсів на 1 грн
ВВП (у фактичних цінах)

Рік
2000
170070

2005
246520

2008
291978

2009
248765

2010
258964

2011
272430

5908,6

6615,6

7210,3

6442,9

6678,0

6877,3

0,035

0,027

0,025

0,026

0,026

0,025

2613,2

2411,8

2301,2

1230,3

1659,8

1434,5

0,015

0,010

0,008

0,005

0,006

0,005

12991
0,076
1,9
0,0112

10188
0,041
2
0,0081

10265
0,035
1,2
0,0041

9513
0,038
1,5
0,0060

9817
0,038
1,2
0,0046

10086
0,037
1,2
0,0044

144,9

170,0

166,4

137,7

149,6

157,1

0,85

0,69

0,57

0,55

0,58

0,58

228,8

374,6

1065,3

1198,7

1361,2

1990

0,0013

0,0008

0,0011

0,0013

0,0013

0,0015

3224,3

7089,2

12176

11074

13128

18491

0,019

0,016

0,013

0,012

0,012

0,014

* – у порівнянних цінах 2000 року
Джерело : розраховано за даними [12-14]
Суми екологічних зборів, пред’явлених суб’єктам господарювання, протягом 2000–2011 рр.
поступово зростали. Починаючи з 2005 року, спостерігалося їх суттєве підвищення, зокрема у 2011
році у 5,3 рази відносно 2005 року. Поряд з цим, поточні витрати підприємств на охорону
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навколишнього природного середовища демонстрували позитивну тенденцію, неухильно зростаючи і
перевищивши у 2011 році рівень 2000 року у 3,6 рази.
Отже, застосування еколого-економічних інструментів дематеріалізації в Україні дає певні
позитивні результати щодо скорочення ресурсоємності ВВП та її складових, покращення фінансових
можливостей для здійснення заходів з охорони довкілля. Водночас недоліками чинного
інструментарію, який має орієнтувати вітчизняне виробництво і споживання на дематеріалізаційні
зміни, є такі [6]:

–по-перше, він не забезпечує комплексного охоплення матеріальних потоків в економічній
системі, тобто усіх процесів видобутку, виробництва, транспортування, зберігання, використання та
утилізації енергії, сировини і матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції;
–по-друге, платежі за забруднення фокусуються переважно на цілях зниження обсягів
забруднення довкілля, а не на стимулюванні більш раціонального та ефективного використання
ресурсів;
–по-третє, інструментарій не враховує екстернальні витрати, пов’язані з використанням
людиною функцій навколишнього природного середовища та його ресурсів;
–по-четверте, він не спрямований на зниження обсягів використання у процесах виробництва і
споживання широкого кола товарів, які завдають шкоди довкіллю – наприклад, пластикової тари та
упаковки, палив, фарб, добрив, пестицидів тощо;
–по-п’яте, чинні інструменти не створюють стабільної зацікавленості у виробників та споживачів,
що використовують продукти, шкідливі для довкілля, у переробленні, безпечному зберіганню й
утилізації, рециркуляції таких продуктів;
–по-шосте, інструментарій не заохочує підприємства та організації до взяття на себе
добровільних зобов’язань щодо покращання їх екологічного іміджу, застосування більш прогресивних
та екологічно безпечних техніки та технологій, продуктів і послуг;
–по-сьоме, він не стимулює керівництво підприємств до формування системи статистичного
обліку та контролю діяльності суб’єкта господарювання щодо його впливу на довкілля.
Таким чином, наявні інструменти державного та регіонального впливів на процеси
дематеріалізації підприємств і організацій в Україні повною мірою не забезпечують активного
впровадження матеріало-, енерго-, ресурсозберігаючих заходів на місцях. Вони націлені не на
формування сприятливого економічного середовища для інноваційних ринкових змін з метою
зростання ресурсоефективності процесів виробництва і споживання, а здебільшого орієнтуються на
ліквідацію наслідків нераціонального використання ресурсів. У зв’язку з цим, на сучасному етапі
доцільним є перегляд та комплексне удосконалення механізмів ресурсовикористання і збору
екологічних платежів, узгодження їх цілей та напрямків розвитку. На нашу думку, слід сконцентрувати
увагу органів державного регулювання всіх рівнів, підприємств та організацій на запобіганні
забрудненню довкілля шляхом стимулювання заходів зі зниження відходів і забруднюючих речовин у
джерелі («на початку труби»), підвищення ресурсоефективності господарських процесів.
Визначальним критерієм прийняття управлінських рішень щодо інвестування у нові виробничі
проекти, придбання нових товарів і послуг споживачами має стати інтегральне зниження матеріальних
потоків в економічній системі країни, регіону або окремого підприємства у разі запровадження таких
рішень. Для цього необхідно найближчим часом реформувати та розширити спектр екологоекономічних інструментів управління природокористуванням, доповнивши їх важелями, що
стимулюють як виробників, так і споживачів відповідальніше ставитися до раціонального використання
ресурсів, впровадження ресурсозберігаючих заходів, дематеріалізації. Серед основних напрямків
реформування доцільно виділити:
–включення матеріало- та енергозберігаючих проектів до категорії природоохоронних проектів
на законодавчому рівні з наданням для них відповідних економічних пільг;
–забезпечення споживачів інформацією про рівень матеріало- та енергоефективності товарів і
послуг, які пропонуються на ринку, заохочення споживачів до використання продуктів з тривалим
терміном експлуатації;
–відміну субсидування матеріало- та енергоємних виробництв, активізацію державних
економічних програм, націлених на зростання ресурсоефективності виробничих процесів у різних
сферах економічної діяльності;
–запровадження поступової лібералізації цін на матеріальні та енергетичні ресурси, що
підлягають сьогодні державному регулюванню, з метою вирівнювання дисбалансу між цінами
сировинних ресурсів та кінцевої продукції, стимулювання заощадження ресурсів;
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–удосконалення чинних методик і критеріїв оцінки інвестиційних проектів та умов їх державного
фінансування/співфінансування, вкладання іноземних інвестицій з урахуванням рівня енерго- та
матеріалоефективності таких проектів;
–стимулювання першочергового запровадження систем екологічного менеджменту на
підприємствах, які здійснюють найбільший екодеструктивний вплив на навколишнє природне
середовище;
–державне стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу у напрямку формування
повноцінно функціонуючого ринку ресурсозбереження, екологічних товарів і послуг;
–запровадження «еко-трудової» реформи шляхом зниження податків на доходи працюючих та
підвищення їх на використовувані виробничі ресурси;
–широке застосування еко-маркування ресурсів, товарів і послуг тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Слід наголосити, що реформування системи
державного регулювання, процесів виробництва і споживання відповідно до цілей дематеріалізації
національної економіки на підставі застосування проаналізованих стратегій та еколого-економічного
інструментарію потребує тривалого періоду часу. Зазначені перетворення мають відбуватися
поступово, щоб не викликати економічних та соціальних потрясінь, спрямовувати зусилля усіх членів
суспільства на підвищення ефективності використання ресурсів. Водночас, реалізація
дематеріалізаційних трансформацій вимагає активної взаємодії як державних структур, так і
громадськості для створення механізмів їх практичного запровадження. Вона має стати спільною
справою для кожного у прагненні забезпечити зростання якості суспільного життя, охорону довкілля,
досягнення сталого розвитку.
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Анотація
У статті обґрунтовується необхідність еколого-орієнтованих дематеріалізаційних змін
національних економічних систем. Проаналізовано стратегії дематеріалізації на кожній із стадій
ланцюжку «виробництво-споживання». Розглянуто інструменти активізації дематеріалізаційних
процесів у рамках стратегій, які застосовуються у розвинених країнах світу. Проаналізовано
еколого-економічний інструментарій дематеріалізації в економіці України та результати його
реалізації, що полягають у позитивному зменшенні окремих показників ресурсоємності валового
внутрішнього продукту країни та покращенні фінансових можливостей здійснення заходів з
охорони довкілля. Визначено недоліки чинного інструментарію, який має орієнтувати вітчизняне
виробництво і споживання на дематеріалізаційні зміни, та запропоновано напрями його
вдосконалення.
Ключові слова: дематеріалізація, стратегія, еколого-економічні інструменти, виробництво,
споживання, національна економіка.
Аннотация
В
статье
обосновывается
необходимость
эколого-ориентированных
дематериализационных изменений национальных экономических систем. Проанализированы
стратегии дематериализации на каждой из стадий цепочки «производство-потребление».
Рассмотрены инструменты активизации дематериализационных процессов в рамках стратегий,
применяемые в развитых странах мира. Проанализирован эколого-экономический инструментарий
дематериализации в экономике Украины и результаты его реализации, которые заключаются в
позитивном уменьшении частных показателей ресурсоемкости валового внутреннего продукта
страны и улучшении финансовых возможностей осуществления мероприятий по охране
окружающей среды. Определены недостатки действующего инструментария, призванного
ориентировать отечественное производство и потребление на дематериализационные
изменения, и предложены направления его совершенствования.
Ключевые слова: дематериализация, стратегия, эколого-экономические инструменты,
производство, потребление, национальная экономика.
Annotation
In the article there are substantiated the necessity of eco-oriented dematerialization changes of
national economies. There are analyzed dematerialization strategies at each stage of the chain "productionconsumption". Within the strategies there are considered instruments of dematerialization processes
activation used in developed countries. There are analyzed ecological and economic tools for
dematerialization of Ukrainian economy and results of their implementation, such as positive reduction of
some indicators of resources capacity of gross domestic product and improving financial possibilities for
environmental protection measures. There are defined disadvantages of the current instruments oriented on
domestic production and consumption dematerialization changes and proposed directions for their
improvement.
Key words: dematerialization, strategy, ecological and economic instruments, production,
consumption, national economy.
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку аграрного сектора економіки, посилення
тенденцій децентралізації в системі управління та розвитку самоорганізаційних
процесів
підвищується значимість системи інституціонального забезпечення суб’єктів підприємницької
діяльності. Однією із важливих проблем є формування системи інститутів адекватних новим цілям і
завданням сталого розвитку аграрного сектору економіки. Перш за все потребує подальшого розвитку
концептуальний підхід до формування системи інституціонального забезпечення суб’єктів діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До теоретико – методологічних результатів
досліджень, які розкривають проблеми інституціонального забезпечення системи управління
розвитком аграрного сектора економіки, слід визначити наукові праці таких вчених, як: В.Геєць [1],
Головина С.Г [2], О. Д. Гудзинський [6], М.Дубініна [3], Ю. Лопатинський [4], Д. Норт [5], А.Чухно [7],
Шаріпов Ш.І. [8] та ін. Однак низка положень методологічного спрямування потребують розвитку, що
покладається в основу нашого теоретичного дослідження.
Постановка завдання. Обґрунтувати методологічний підхід щодо інституціонального
забезпечення процесу формування результативної системи управління розвитком аграрного сектора
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрний сектор економіки є складною
багатофункціональною біо – соціально – економічною системою [БСЕС], який функціонує і
розвивається за законами природи, суспільства, економіки. Рівень дотримання вимог законів природи,
соціальних та економічних складових визначає і рівень сталого розвитку як господарюючих структур,
так і аграрної галузі як системи. В цьому зв’язку виникає потреба у встановленні раціонального
співвідношення міри і гармонії в моделях інноваційного, стратегічного та сталого їх розвитку.
Реалізація такої потреби повинна здійснюватися як на стадії обґрунтування концепції загальної
стратегії розвитку аграрного сектора економіки та її господарюючих структур, так і на стадії їх
стратегічного, поточного функціонування. Вирішальна роль в забезпеченні реалізації такої потреби
відводиться системі управління формуванням результативного інституціонального зовнішнього та
внутрішньо – системного середовища, адекватного цільовій спрямованості сталого розвитку аграрного
сектора економіки та її господарюючих структур.
Інститути нами розглядаються як об’єкти управління і механізми з допомогою яких здійснюється
управлінський вплив на галузі та господарюючі структури. При цьому акцент робиться на
забезпечення гармонійної збалансованості в еколого – соціально – економічних складових сталого
розвитку економіки як базової основи синергетичного підходу до розв’язання проблем макро – та
мікроекономічного спрямування. Проблемою є формування інтегрованих інституціональних структур
як системних цілісностей у зовнішньому і внутрішньому середовищах, а точніше на
макроекономічному та локальному рівнях. В умовах прискореного динамічного процесу розвитку
соціально – економічних систем ця проблема ускладнюється. Виникає об’єктивна необхідність у
встановленні раціонального співвідношення між механізмами державного регулювання та
механізмами саморегулювання (самоорганізації). Лише при такому підході можливо забезпечити:
єдність інтересів в системі «держава - підприємництво», «держава – галузевий рівень – регіональний
рівень – рівень господарюючих структур», «державний рівень – територіальний рівень»;
синергетичний ефект в розвитку національної, галузевої, регіональної, територіальної економіки та
економіки підприємств. Забезпечення єдності інтересів в системі ієрархії покладається на управління.
Механізми управління і система інтересів тісно взаємозв’язані і взаємообумовлені (рис. 1).
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Організаційно – економічний та соціально – психологічний механізм управління
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Процес управління

Інтерес сільської
громади

Регіонально –
територіальний
інтерес

Система інтересів

Процес управління

Інтерес власників

Система інтересів

Сімейний інтерес

Інформація про співвідношення і розвиток інтересів

Колективний інтерес

Система інтересів

Інформація про співвідношення і розвиток інтересів

Суспільний інтерес

Організаційно – економічний та соціально – психологічний механізм управління
системою інтересів

Система інтересів

Процес управління

Організаційно – економічний та соціально – психологічний механізм управління
системою інтересів

Інформація про співвідношення і розвиток інтересів

Інформація про співвідношення і розвиток інтересів

Процес управління

Організаційно – економічний та соціально – психологічний механізм управління системою інтересів

Рис. 1. Взаємозв’язок і взаємодія механізмів управління та системи інтересів
Джерело: Розробка авторів дослідження

Механізми управління інтересами не є статичними, а динамічними. Динамічність механізмів
управління інтересами в свою чергу залежить від темпів проведення змін та сформованих умов
задоволення потреб системи і особистості (рис. 2).
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Рис. 2 . Механізм реалізації потенціалу системи
Джерело: Розробка авторів дослідження

Формуючи таку систему реалізації інтересів нами пропонується технологія процесу, яка
охоплює: вид та рівень інтересу; основні потреби; основні елементи механізму управління
задоволенням потреб; умови задоволення потреб. Фрагмент такого підходу розроблений нами
стосовно системи управління особистим інтересом (табл. 1).
Основними потребами є потреби: в праці, в задоволенні працею, в самоутвердженні, в
соціальному і економічному захисту, в колективному і суспільному визнанні, в повазі, в розвитку
особи.
Основними елементами механізму управління задоволення потреб є: система прогнозування
робочих місць, система використання трудових ресурсів; організаційні, економічні, соціально –
психологічні, організаційно – правові, управлінські фактори та ін. В розрізі основних елементів
механізму управління задоволенням потреб визначають умови задоволення потреб.
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Таблиця 1
Особистий інтерес, потреби і умови їх задоволення

Інтерес

Основні
потреби

В
задоволенні
працею

Основні елементи
механізму
управління
задоволення
потреб
Система
прогнозування
робочих місць
Система
використання
трудових ресурсів

Умови задоволення потреб

Раціональна структура матеріального і духовного
виробництва в розрізі населених пунктів
Раціональна структура розміщення виробничих сил
Система відбору і навчання

Форми з’єднання робочої сили із засобами виробництва
Форми організації праці
Наукова організація праці
Організаційні
Співвідношення складності виконаної роботи
кваліфікаційному потенціалу працівника
Оптимальне співвідношення робочого і вільного часу
Система машин, її комплексність
Ергономічний потенціал
Техніко –
Механізація, автоматизація і комп’ютеризація робочого
технологічні
місця
Особистий
фактори
Технологічна замкнутість автоматизованої системи
машин
В
Ресурсне забезпечення процесу виробництва
задоволенні
Виробничий клімат взаємовідносин
працею
Суспільне визнання відповідного роду занять
Механізм забезпечення високого рівня громадянського,
Соціально –
службового і особистого статусу
психологічні
Соціальна захищеність людини в забезпеченні
фактори
робочого місця
Механізм забезпечення самовираження особистості в
праці
Адекватність матеріальної винагороди кількісному і
Економічні фактори
якісному вкладенню праці, його складність
Механізм економічного захисту людської праці
Управлінські
Співвідношення централізації і децентралізації функцій,
фактори
прав і відповідальності
Примітка: Система потреб і умов їх задоволення аналогічно розробляється за групами: колективний
інтерес, сімейний інтерес, особистий інтерес та ін.
Джерело: авторська розробка

Таким чином, інтереси є базовою основою формування інститутів як системної цілісності. При
формуванні такої системи слід враховувати цільові спрямованості об’єктів інституціонального
забезпечення. Для обґрунтування інститутів як системної цілісності нами визначені основні напрями
цільової спрямованості за класифікаційними ознаками: загальносистемного характеру; функціонально
– забезпечуючого спрямування; формування та розвитку потенціалу; регулювання відносин;
регулювання неформальних відносин; видів управління різними напрямами розвитку соціально –
економічних систем; формування і розвиток саморегулюючих соціально – економічних систем; типами
поведінки та реакції соціально – економічних систем; еколого – соціально – економічного
спрямування; моделей організації; моделей організаційної культури та ін.
Кожний напрям цільової спрямованості має свою специфіку, свої особливості і свої структури
інститутів, свою систему інституціонального забезпечення реалізації цільової спрямованості. Так,
цільова спрямованість об’єктів інституціонального забезпечення загальносистемного характеру,
повинна забезпечити: результативне функціонування суспільства як системи; результативне
функціонування національної економіки; національну безпеку; економічну безпеку; екологічну безпеку;
демографічну безпеку; інформаційну безпеку; енергетичну безпеку; продовольчу безпеку; розвиток
галузевої національної економіки; розвиток інтелектуального капіталу.
Інституціональне забезпечення функціонального спрямування: повинно забезпечити реалізацію
цільової спрямованості за такими напрямами: правового, економічного, інформаційного,
консультативного, організаційного, ресурсного та ін.
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Інституціональне забезпечення розвитку потенціалу повинно забезпечити реалізацію цільової
спрямованості за такими напрямами: біологічного технологічного, технічного, кадрового, фінансового,
організаційного, управлінського, комунікаційного, логістичного, самоорганізаційного та ін.
Важливим в системі діяльності є формування інститутів які повинні забезпечити регулювання
відносин за напрямами їх цільової спрямованості: соціальних, соціально – трудових, власних,
владних, власно - владних, земельних, комунікаційно – організаційних, експортно – імпортних,
виробничих, суб’єктно - об’єктних, oб’єктно - об’єктних та ін.
Аналогічним чином визначаються основні напрями цільові спрямованості вищесказаних груп
інститутів.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи результати дослідження, можна
зробити такі висновки:
1. Між загальносистемними потребами та інтересами, а також між потребами й інтересами
внутрішньо системного характеру існує тісний взаємозв’язок. Тому в процесі діяльності важливо
забезпечити гармонізацію інтересів. Це досягається значною мірою орієнтацією механізмів управління
на певні інтереси
2. . Встановлено, що інтереси є базовою основою формування інститутів як системної
цілісності.
3. Для обґрунтування інститутів як системної цілісності нами визначені основні напрями
цільової спрямованості за класифікаційними ознаками, причому встановлено, що кожний напрям
цільової спрямованості має свою специфіку, свої особливості і свої структури інститутів, свою систему
інституціонального забезпечення реалізації цільової спрямованості.
4. Розглядаючи поняття «інститути», акцент зроблено на забезпечення гармонійної
збалансованості в еколого – соціально – економічних складових сталого розвитку економіки як базової
основи синергетичного підходу до розв’язання проблем макро – та мікроекономічного спрямування.
Таким чином, лише комплексний і системний підхід до формування інститутів на збалансованій
основі сприятиме побудові результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки
як системної цілісності.
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Анотація
В
статті
розглядаються
концептуальні
підходи
до
формування
системи
інституціонального забезпечення розвитку аграрного сектору економіки. Розкрито сутність
поняття «інститути». Встановлено взаємозв’язок і взаємодію механізмів управління та системи
інтересів. Розроблено механізм реалізації потенціалу системи. Запропонована технологія процесу,
яка охоплює: умови задоволення потреб, вид та рівень інтересу, основні потреби та основні
елементи механізму управління задоволення потреб. Для обґрунтування інститутів як системної
цілісності визначені основні напрями цільової спрямованості за класифікаційними ознаками.
Ключові слова: розвиток, інституціональне середовище, система інтересів, механізми
управління.
Аннотация
В статье рассматриваются концептуальные подходы к формированию системы
институционального обеспечения развития аграрного сектора экономики. Раскрыта сущность
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понятия "институты". Установлена взаимосвязь и взаимодействие механизмов управления и
системы интересов. Разработан механизм реализации потенциала системы. Предложенная
технология процесса, которая охватывает: условия удовлетворения потребностей, вид и
уровень интереса, основные потребности и основные элементы механизма управления
удовлетворения потребностей. Для обоснования институтов как системной целостности
определены основные направления целевой направленности по классификационным признакам.
Ключевые слова: развитие, институциональная среда, система интересов, механизмы
управления.
Annotation
In the article treated conceptual approaches to the formation of the system the institutional ensuring
the development agrarian sector of economy. Essence of concept "institutes" is exposed.
Intercommunication and co-operation of mechanisms of management and system of interests are set. The
mechanism of achieving of the system is worked out. Offered technology of process, that embraces, : terms
of satisfaction of necessities, kind and level of interest, basic necessities and basic elements of mechanism
of management of satisfaction of necessities. For the ground of institutes as system integrity basic directions
of having a special purpose orientation are certain on classification signs.
Key words: development, institutional environment, system of interests, mechanisms.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ
МЕРЕЖ
Постановка проблеми. Будівництво автотранспортних мереж здійснюється за допомогою
проектування, тобто створення проекту, прототипу, праобразу майбутніх автотранспортних мереж та
способів їх будівництва. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені
структури автотранспортної мережі, класифікації автомобільних доріг, розрахункової швидкості руху,
визначенні габаритів автотранспортних засобів і навантаження на мережу, організації та безпеки
дорожнього руху, аналізі впливів зовнішнього середовища тощо.
В процесі проектування виконуються технічні та економічні розрахунки, розробляються схеми і
графіки, складаються пояснювальні записки, кошториси, калькуляції та описи. Зазначимо, що сучасне
проектування автомобільних доріг в Україні суттєво відрізняється від аналогічного процесу в інших
країнах світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні проектування автомобільних доріг
обґрунтовується в низці науково-дослідних робіт та здійснюється в умовах обов’язкового
використання державних будівельних норм і правил. Загальновідомими і такими, що широко
використовуються, є підручники і навчальні посібники, присвячені проектуванню автомобільної
мережі. Серед виданих нещодавно, доцільно відмітити підручник Білятинського О. А.,
Старовойди В. П., Хом'яка Я. В. «Проектування автомобільних доріг» [2], навчальний посібник
»
Першай Л. К., Козаченко Л. М. «Проектування автомобільних доріг місцевого значення [7],
навчальний посібник Савенка В. Я., Славінської О. С., Фещенка Г. М., Каськіва В. І. «Технологія
»
будівництва автомобільних доріг в прикладах [12] та ін.
Разом з цим, ряд теоретичних і практичних аспектів проектування автомобільної мережі
залишаються ще недостатньо вивченими і потребують поглибленого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є: дослідити процеси проектування автомобільних доріг
та інших об’єктів автотранспортної інфраструктури; проаналізувати нормативно-правові документи та
відомчі будівельні норми, які використовуються при проектуванні об’єктів автотранспортної
інфраструктури; навести приклади основних сучасних комп’ютерних програм, які застосовуються для
розробки проектів автотранспортної мережі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що після здобуття Україною
незалежності в країні було збудовано дуже мало доріг, ряд наукових досліджень у цей період
присвячено удосконаленню їх проектування. Викликають інтерес і у науковців, і у спеціалістів
дослідження Ігнатова С. Л. «Удосконалення проектування мережі автомобільних доріг» [4],
Клименко І. С. «Удосконалення методики проектування реконструкції горизонтальних кривих
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автомобільних доріг з урахуванням економії пального [5], Угненко Є. Б. «Методологія проектування
»
реконструкції автомобільних доріг з урахуванням екологічних показників [14] та ін. Проте, в практиці
проектування такі наукові пошуки використовуються вкрай рідко через суттєве зменшення
фінансування проектних робіт. А тому проектувальники розробляють свої проекти, базуючись на таких
будівельних нормах і правилах України, як, наприклад, ДБН В.2.3-4 – 2000 [3], а також на нормативно
законодавчій базі, зокрема на статті 22 Закону України «Про дорожній рух». В статті 22 згаданого
Закону «Основні вимоги щодо проектування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів»
акцентується увага на необхідності забезпечення проектувальниками усього комплексу заходів,
пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, екологічних вимог, з урахуванням специфічних
потреб інвалідів (у тому числі встановлення автоматизованих систем керування дорожнім рухом із
звуковим сигналом). При цьому, наголошується, що зменшення капітальних витрат за рахунок
скорочення заходів, що впливають на безпеку дорожнього руху, забороняється. В статті 22 вказується,
що проекти на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних
переїздів підлягають експертизі, погодженню в органах державного нагляду за дотриманням
законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху на відповідність вимогам
правил, нормативів і стандартів з безпеки дорожнього руху та екологічній експертизі, а виявлені
відхилення від їх вимог – усуненню.
При проектуванні автомобільних доріг та інших об’єктів автотранспортної інфраструктури
використовуються також і відомчі будівельні норми «Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими
прошарками дорожніх одягів» [8], «Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих
гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування» [11] та ін.
Важливо зазначити, що незважаючи на зменшення обсягів проектних робіт, в Україні
розробляються і використовуються нові програми проектування нового будівництва і реконструкції
заміських автомобільних доріг всіх технічних категорій, транспортних розв'язок, міських вулиць і
магістралей. До таких програм відноситься програма «Дороги 1.0» [9].
Для розробки проекту автотранспортної мережі за допомогою програми «Дорога 1.0» необхідні
такі вихідні дані: цифрова модель місцевості ділянки проектування, підготовлена в системах на
платформі «CREDOIII: CREDO ТОПОПЛАН», «CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ», «CREDO
ГЕНПЛАН»; цифрова модель місцевості ділянки проектування, підготовлена в системах «CREDO II:
CREDO_TER, CREDO_PRO, CREDO_MIX»; дані геологічної будови полоси дороги, що проектується,
створені в системі «CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ»; дані, підготовлені в системі «CREDO_DAT»;
текстові файли типу «CXYZ», дані в форматі «DXF»; чорно-білі і кольорові растрові файли карт,
планів, аерофотознімків, підготовлені в програмі «TРАНСФОРМ».
В результаті проектування за допомогою згаданої програми отримується трьохмірна цифрова
модель проекту, креслення (рис. 1), в тому числі, плану, поздовжнього профілю, поперечних профілів
та відомості і таблиці у форматі RTF.
Крім програми «Дорога 1.0», в Україні відомі і використовуються програмні продукти компанії
Autodesk Inc. (США), яка є основним постачальником програмного забезпечення для систем
автоматизованого проектування (САПР/CAD) і засобів мультимедіа на персональних комп'ютерах.
Послугами цієї компанії користується понад 3 мільйонів клієнтів у більш ніж 150 країнах світу. Autodesk
однією з перших створила програмне забезпечення САПР для персональних комп'ютерів. Вона в 1982
році презентувала програмний пакет AutoCAD, який є універсальним графічним редактором, що
користується великою популярністю у світі. Сьогодні сімейство продуктів Autodesk застосовується не
тільки при проектуванні автотранспортної мережі, але і на різних стадіях проектування, включаючи
архітектуру і цивільне будівництво, машинобудівне проектування, ГІС і картографію, кіно- і
відеовиробництво, а також розроблення Web-сторінок [10].
Українські проектанти, зокрема спеціалісти «Укрзахідцивільпроекту» (м. Львів) кілька десятків
років поспіль використовують для розробки генеральних планів міст, а в їх структурі транспортних
систем AutoCAD –- головний програмний продукт Autodesk, на основі якого побудовано десятки
додатків. У процесі удосконалювання пакета створена велика кількість основних і проміжних версій
для DOS і Windows. До цього часу застосовуються версії 10, 11, 12, досить поширені версії 13 і 14,
AutoCAD 2000, 2002, 2004, 2005 [10].
Потужним сучасним програмним продуктом є пакет AutoCAD 2005 – могутній графічний
редактор, що поєднує функції роботи з векторними і растровими даними, підтримує сумісність DWGформату з іншими додатками Autodesk, забезпечує можливість використання сторонніх додатків для
виконання операцій, обумовлених специфікою проекту. AutoCAD 2005 поєднує в собі інструменти
збільшення продуктивності, представлення графіки, дотримання стандартів оформлення, створення
даних і обміну ними [10].
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Рис. 1. Проект дороги, розроблений за допомогою програми «Дорога 1.0»
Джерело : [9]
AutoCAD став базою для розробки геоінформаційних додатків – спеціальної групи програмних
продуктів – Autodesk Map 2004 і Autodesk GIS Design Server, а також інтегрованих пакетів кінцевого
користувача Autodesk Envision 8, Autodesk Land Desktop 2005, Autodesk Civil Design 2005, Autodesk
Survey 2004.Autodesk Map 2004 – це інструментальна ГІС, призначена для створення
геоінформаційних проектів, просторового і статистичного аналізу і подання геоданих, яка є просто
необхідною для проектування автотранспортної інфраструктури.
Autodesk Map розширює можливості AutoCAD як універсального базового графічного
середовища за рахунок зручного інтерфейсу до баз даних і додаткових можливостей топологічного
аналізу просторової інформації. Збереження й обробку атрибутивних даних забезпечує СКБД Oracle
Spatial. Autodesk Map цілком інтегрований у AutoCAD і забезпечує введення, керування, аналіз і
візуалізацію географічної інформації. Autodesk Map сконструйований як платформа для розроблення
додатків, але в той самий час є закінченою програмною системою для кінцевого користувача [10].
За допомогою Autodesk GIS Design Server можна розробляти тематичні бази даних для різних
прикладних галузей (кадастр, інженерні та транспортні комунікації й ін.).
Цікавим в проектуванні автотранспортної інфраструктури є застосування Autodesk Envision 8,
що представляє собою інструментальну ГІС кінцевого користувача, яка дозволяє аналізувати
просторові дані для розміщення автодоріг, будувати картодіаграми, оформлювати картографічні звіти,
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будувати об'ємні моделі місцевості з проектованими автошляхами, розв'язувати будівельні завдання,
у тому числі розрахунків окремих об’єктів автотранспортної інфраструктури, обсягів різних
будівельних конструкцій тощо.
При розробці проектів автотранспортної інфраструктури неможливо обійтися без геодезичних
вимірів. Такі програмні продукти Autodesk, як Autodesk Land Desktop 2005, Autodesk Civil Design 2005,
Autodesk Survey 2005 і призначені для роботи з геодезичними вимірами.
Розробка проектів у сфері автотранспортної інфраструктури може спиратися і на Autodesk Civil
Design 2005, який значно розширює можливості Autodesk Land Desktop і пропонує спеціалізовані
функції, що спрощують процес проектування доріг, будівельних майданчиків, земельних ділянок,
водозаборів і ділянок стічних вод.
Велику увагу в наш час приділяють проектуванню транспортно-пішохідних схем та організації
дорожнього руху. Зокрема, ТОВ «Проектне бюро "Київпроект"» розробляє проекти постійної схеми
організації дорожнього руху, а також організації дорожнього руху на період будівництва, реконструкції
та експлуатації об'єктів, на час проведення дорожніх робіт [13]. Такі проекти є вкрай важливими з
огляду на необхідність забезпечення безпеки учасників дорожнього руху та для збільшення
пропускної спроможності автомобільних шляхів.
Фахівці ТОВ «Проектне бюро "Київпроект"» розробляють відповідно до існуючих нормативів
проекти організації дорожнього руху (ПОДР), які передбачають введення необхідних режимів руху
відповідно до категорії доріг, їх конструктивних елементів, штучних споруд та ін.; а також вчасне
надання інформації учасникам руху про зміни дорожніх умов, розташування населених пунктів,
транзитні маршрути автомобілів через міські та сільські поселення.
ПОДР включає схеми розміщення технічних засобів регулювання дорожнього руху; схеми
розміщення обладнання на світлофорних об'єктах; ескізи знаків індивідуального проектування;
відомості розміщення засобів організації дорожнього руху; відомості обладнання електроосвітлення,
автобусних зупинок, пішохідних доріжок та пішохідних переходів у різних рівнях, що дозволяє
реалізувати поставлені в ПОДР завдання.
Цікавим прикладом ПОДР у виконанні фахівців ТОВ «Проектне бюро «Київпроект»» є проекти
реконструкції Жулянського шляхопроводу на ділянці кільцевої дороги в м. Києві (2010 р.) та нової
транспортної розв'язки на Московській площі столиці [13].
Зарубіжні спеціалісти при проектуванні автотранспортної інфраструктури широко застосовують
метод клітинних автоматів (КА). Чакер В., Моулін Б., Тріаулт М. (Chaker W., Moulin B., Thriault M.)
розкривають особливості проектування транспортної системи із застосуванням КА в роботі «Transport
Networks with Design Pattern: Application to Hybrid Traffic Simulations» [17]. Зазначений модельний
підхід використовує строгу послідовність, суть якої полягає застосуванні мультигоризонтальної
просторової решітки (трирівневої, тобто зі шляхами, що виконані у трьох масштабах: великому,
середньому і дрібному), на якій розташовують вузли, котрі і формують зв’язки. Ця ієрархічна решітка
пов’язана з поведінковою моделлю КА. В модель введено поняття «місце» для того, щоб можна було
врахувати кількість населення з потужністю транспортної мережі з метою моделювання попиту на
поїздки. В моделі враховані різні види транспортних засобів. Така КА-модель, яка побудована на базі
ГІС міста Квебек, використана для розробки проекту трирівневої транспортної мережі.
Незважаючи на певні успіхи моделювання транспортних систем за допомогою КА-моделювання,
його вважають неефективним, оскільки правила поведінки автоматів є занадто простими, щоб
відобразити складну транспортну систему. У зв’язку з цим інтерес викликають дослідження [22],
проведені в Краківському інституті комп’ютерних наук і Міннесотському університеті у 2006 році, які
завершилися розробкою нової дворівневої концептуальної моделі еволюції транспортної мережі з
використанням графового клітинного автомата (graph of cellular automata, GCA – ГКА) (рис. 2).
Незважаючи на досить успішні результати, дворівнева ГКА може служити тільки головною
структурою і відправним пунктом для відображення і проектування реальних мережених систем, в
тому числі автодорожніх транспортних мереж.
Проектанти розвинених країн світу використовують ГІС-Транспорт як цінний інструмент в
процесах комп’ютерного планування і проектування реальних доріг (Computer Aided Design, CAD).
Розвиток таких технологій призвів до того, що Агентство Британських Автострад (UK Highways
Agency) прийняло рішення про будівництво спеціальних демонстраційних залів для показу існуючих
або спроектованих доріг у форматі 3-D так, що глядач може уявляти себе на цій віртуальній дорозі,
або розглядати дорогу з висоти пташиного польоту з будь-якого кута зору. У французькому
автодорожньому Агентстві ГІС використовують з 1989 року для багатьох цілей, перш за все, для
візуалізації можливості автоаварій на тій чи іншій дорозі і розроблення заходів щодо їх уникнення; для
створення оптимальних маршрутів із застосуванням теорії графів тощо. Зрозуміло, що ГІС-Транспорт
використовують для відомих систем навігації GPS і GLONASS, для контролю і керуванням трафіком.
Одним з останніх з останніх інструментів для обробки геоданих ArcGIS є прогнозна модель
TRANS-TOOLS для оцінки нових інвестицій в транс-європейські проекти, зокрема в будівництво
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мостів, тунелів, автострад та ін. Ця модель суттєво відрізняється від попередньої моделі «ArcGIS–
Traffic Analyst» низкою переваг, які детально описані Т. Ізраелсеном [18].

Рис. 2. Транспортна мережа в графовому КА. Вузли графа частково покривають клітину і
знаходяться на перетинаннях, поле КА – оточення
Джерело : [17]
Такі моделі неможливо побудувати без використання ГІС. Застосування ГІС для проектування
автотранспортної інфраструктури в розвинених країнах світу розпочалось достатньо давно. Так,
наприклад, ще в 1991 р. для округу Оріндж у південній частині Каліфорнії (США) була створена система
ОСТА (Orange County Transportation Authority) для управління транспортною мережею цього округу,
населення якого налічує 2,5 млн. осіб, що проживають в 33 муніципалітетах, де розташовано 1,24 млн.
робочих місць [16]. Ця система, яка розкриває переваги автомобільного транспорту, дозволяє оперувати
деталізованою інформацією щодо демографічного розвитку і землевикористання та прогнозувати
перспективні зміни пасажиропотоків до місць проживання й до місць прикладання праці.
У розвинених країнах системам ГІС-Транспорт присвячено багато публікацій, в тому числі
навчальних посібників і монографій [15; 19; 20; 21]. На території СНД система ГІС поки що не
користується такою увагою з боку дослідників, хоча можна відзначити деякі публікації [1; 6]. В останній
із зазначених робіт В. Мокін і В. Сторчак для управління транспортними потоками пропонують свою
концепцію використання ГІС-Транспорт. Вони вважають, що в Україні потрібно за допомогою цієї
системи створити електронні версії вулично-дорожньої мережі з включенням світлофорної системи,
які б допускали редагування і оновлення, а також дали б можливість програвати різні сценарії за
принципом «що буде, якщо…». Однак зауважимо, що такі системи вже створено, зокрема Cube 5,
Sugar і Mint. Ці пакети програм можна придбати на комерційній основі і пройти навчальні курси з їх
експлуатації в спеціально створених центрах.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи, зазначимо, що завдяки впровадженню
сучасних комп’ютерних технологій в процес проектування автотранспортної інфраструктури вдалося
зекономити значні кошти на її будівництво в результаті вибору оптимальних проектів. Безумовно, в
Україні слід в повній мірі використовувати ці технології та вчасно готувати фахівців, здатних
працювати з ними.
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Анотація
У статті досліджено процеси проектування автомобільних доріг та інших об’єктів
автотранспортної інфраструктури. Проаналізовано нормативно-правові документи та відомчі
будівельні норми, які використовуються при проектуванні об’єктів автотранспортної
інфраструктури. Наведено приклади основних сучасних комп’ютерних програм, які
застосовуються для розробки проектів автотранспортної мережі. З’ясовано які методи та
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програми застосовують закордонні спеціалісти при проектуванні автотранспортної
інфраструктури. Виявлено, що впровадження сучасних комп’ютерних технологій в процес
проектування автотранспортної інфраструктури призводить до економії значних коштів на її
будівництво в результаті вибору оптимальних проектів.
Ключові слова: проект, проектні роботи, транспортна мережа, автотранспортна
інфраструктура, автомобільний транспорт, геоінформаційні системи, клітинні автомати.
Аннотация
В статье исследованы процессы проектирования автомобильных дорог и других объектов
автотранспортной инфраструктуры. Проанализированы нормативно-правовые документы и
ведомственные строительные нормы, которые используются при проектировании объектов
автотранспортной инфраструктуры. Приведены примеры основных современных компьютерных
программ, применяемых для разработки проектов автотранспортной сети. Выяснено какие
методы
и
программы
применяют
зарубежные
специалисты
при
проектировании
автотранспортной инфраструктуры. Выявлено, что внедрение современных компьютерных
технологий в процесс проектирования автотранспортной инфраструктуры приводит к экономии
значительных средств на ее строительство в результате выбора оптимальных проектов.
Ключевые слова: проект, проектные работы, транспортная сеть, автотранспортная
инфраструктура, автомобильный транспорт, геоинформационные системы, клеточные
автоматы.
Annotation
The article examines the processes of designing roads and other facilities Transport infrastructure.
Analysis of legal documents and departmental building codes that are used in the design of road transport
infrastructure objects. Examples of basic modern computer programs used for the development of road
transport network. It is shown that the methods and programs used foreign experts in the design of motor
transport infrastructure. It was found that the introduction of modern computer technology in the design
process Transport infrastructure leads to significant savings funds for the construction by choosing the best
projects.
Key words: design, design, transport network, Transport infrastructure, road transport, geographic
information systems, cellular automata.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Постановка проблемы. На современном этапе непосредственное и достаточно активное
участие стран в процессах международной интеграции, помимо прочих объективных причин,
обусловлено стремлением извлечения выгод от международного разделения труда. Эффективная и
организационно оформленная интеграция Украины, равно как и других стран, экономика которых
пребывает на стадии развития и внедрения рыночных принципов, в систему международных
хозяйственных связей требует определенных экономических, политических, правовых, культурных и
инфраструктурных преобразований. Инновационные модели и механизмы вовлечения в современные
интегрированные экономические системы также могут способствовать более выгодному
позиционированию национальной экономики в системе мировых хозяйственных связей.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы интеграции Украины в мировое
хозяйство описывались в трудах многих зарубежных и отечественных ученых, среди которых:
Ликтян Д. Т. [3], Родичева Л. Ю. [5] и др.
Проблематика формирования эффективных интегрированных промышленных кластеров
активно исследуется многими учеными. Отдельные теоретические и практические аспекты

20

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

кластерного подхода в организации промышленности нашли свое отображение в трудах О. И. Амоши
[1], С. И. Соколенко [6], Д. М. Стеченко [7] и др.
При этом использование кластерного механизма как инструмента эффективного вовлечения в
интеграционные процессы ранее не затрагивалось в полной мере, чему посвящена данная статья.
Постановка задачи. Задачей статьи является анализ современного состояния вовлечения
украинской экономики и ее промышленно-хозяйственного комплекса в процессы международной
экономической интеграции, определение перспективных направлений развития, а также потенциал
использования кластерного механизма в региональном аспекте как инструмента повышения
эффективности присоединения к интегрированным структурам, определение возможных путей
улучшения экономической среды в Запорожском регионе.
Изложение основного материала исследования. В процессе научных исследований
установлено, что интеграционная политика Украины по отношению к мировому хозяйству может
осуществляться различными, но весьма взаимосвязанными путями:

–посредством активной и достаточно либеральной политики, за счет формирования такой
среды бизнеса, которая была бы благоприятной для иностранного предпринимательства и
инвестирования;
–посредством разработки и заключения двусторонних экономических договоров и участия во
многосторонних межправительственных переговорах;
–за счет интенсификации восточноевропейских интеграционных процессов и формирования
предпосылок вхождения в западноевропейские и европейско-азиатские интеграционные структуры.
Мы считаем, что повышение эффективности вовлечения украинской экономики в
международное экономическое пространство может стать реальной перспективой при условии
решения ряда актуальных на сегодняшний день проблем, среди которых стоит отметить:
–значительная часть физически и морально устаревшей техники в составе производственных
мощностей;
–диспропорции в системе самообеспечения ключевых отраслей жизнедеятельности страны;
–несбалансированная отраслевая структура промышленности с точки зрения ее социальной

направленности и др.
С нашей точки зрения, вхождение Украины в какие-либо интеграционные группировки с таким
состоянием экономики и политической нестабильности, которое мы можем наблюдать сегодня, без
четкого видения перспектив структурной реорганизации национального хозяйства и необходимости
разработки инновационных моделей развития, может привести не только к потере возможности
извлекать выгоды от сотрудничества в интегрированном сообществе, но и к возможному усилению
негативных тенденций национальной экономики, замедлению темпов ее роста. Участие же Украины в
интеграционных процессах, при условии целенаправленной внутренней структурной политики, даст
возможность эффективнее и быстрее исправить деформации экономики [4]. При этом стоит
учитывать такие приоритеты структурной переориентации:

–технологическое и научно-техническое усовершенствование и обновление производства с
обеспечением его конкурентоспособности путем более глубокой и решительной модернизации;
–снижение ресурсоемкости за счет эффективного использования собственных топливносырьевых ресурсов;
–формирование условий для социально ориентированного развития национальной экономики
за счет, с одной стороны, целенаправленной трансформации ее структуры, а с другой – благодаря
поддержке баланса потребительского рынка с доходами населения, повышению мотивации к труду,
финансовой макростабилизации.
Учитывая специфику промышленных отраслей национальной экономики, стоит также отметить, что,
при выборе интеграционного вектора, важными критериями для увеличения динамики ВВП являются
обеспечение расширения рынков для обрабатывающей промышленности. Уменьшение затрат на сырье и
энергоносители в таких условиях может достигаться при условии технологической модернизации
производственных процессов, а также при снижении доли таможенных платежей в их стоимости [2].
При рассмотрении регионального аспекта исследуемой проблематики хотелось бы отметить,
что Запорожская область является одним из регионов Украины, которые составляют основу ее
интеллектуального и экономического потенциала. В «Стратегии регионального развития Запорожской
области на период до 2015 г.» одним из ключевых путей мобилизации ресурсов в регионе для
динамичного экономического роста, повышения конкурентоспособности региональной экономики,
определено развитие промышленных кластеров [8].
Оценка условий создания кластерного механизма интеграции предприятий Запорожского региона
показала, что формирование современных деловых и партнерских отношений между предприятиями,
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местными государственными органами, деловыми кругами, а также местными научными и
образовательными центрами, поддерживающими производство, является комплексным процессом.
Целенаправленное и форсированное развитие высокотехнологического и наукоемкого
производства в Запорожском регионе, обладающем значительным промышленным потенциалом,
будет способствовать поддержанию уровня конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими
продукции, что является важной предпосылкой эффективного вовлечения в интеграционные
процессы международной экономики.
Изучив состояние процесса международной экономической интеграции, предложения,
касающиеся улучшения экономической ситуации в регионе, следующие:

– способствование организации прямых связей научного и промышленного сектора;
– активизация разработки в регионе инновационной инфраструктуры;
– наработка контактов и дальнейшего сотрудничества с инвестиционными и венчурными

фондами, инвестиционными компаниями, которые успешно развивают свою деятельность в Украине;

– координация вопросов создания в области презентационной деятельности путем
предоставления информационной поддержки и методологической помощи заинтересованным
представителям деловых кругов, участия в тематических форумах, «круглых столах», семинарах,
выставочно-презентационных мероприятиях при поддержке Запорожской торгово-промышленной
палаты, аналитических центров;
– прогнозирование инновационного и научно-технического развития отдельных отраслей и
производств Запорожского региона;
– исследование конъюнктуры внутренних и внешних рынков промышленной продукции региона
с целью лучшей адаптации стратегий развития региональных промышленных комплексов к
изменениям и колебаниям рыночных реалий;
– активизация создания современных социально-интеграционных систем, в том числе и одной
из наиболее эффективных их форм – промышленно-инновационных кластеров;
– разработка системы контрактов и обеспечение условий промышленного развития между
государством и бизнесом, наукой и предпринимателями, работниками и работодателями.
Выводы из проведенного исследования. Необходимым условием проведения эффективной
интеграционной политики Украины является синхронизация соответствующих процессов с
масштабами и темпами развития национальной экономики с учетом воздействия внутренних
экономических
факторов.
Независимо
от
выбранного
национальным
правительством
интеграционного сценария, возникает необходимость учитывать особенности украинской экономики
на современном этапе ее развития.
Наличие промышленно-ресурсного потенциала не должно приводить к диспропорциям в
отраслевой структуре национального хозяйства, последствием чего может быть придание проблемам
социальной направленности второстепенной значимости.
Аспект повышения уровня конкурентоспособности украинского хозяйственно-промышленного
комплекса, в контексте вовлечения в интеграционные процессы, за счет конструктивного
сотрудничества в научно-технологической сфере и принятия позитивного опыта развитых экономик,
также может быть одним из направлений дальнейших исследований.
Важной предпосылкой вовлечения Запорожского региона в процессы международной
экономической интеграции является рациональное развитие промышленного потенциала.
Кластерный механизм, в свою очередь, на примере внедрения его на региональном уровне, может
также способствовать вхождению региона с его промышленным комплексом в более масштабные
экономические интеграционные структуры. Интересным для изучения также может быть укрепление
связей и активное сотрудничество в промышленных комплексах не с позиции слияний и поглощений,
активизированных глобализационными тенденциями в современной экономике, а с точки зрения
функциональных взаимосвязей.
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Анотація
Статтю присвячено аналізу сучасного стану залучення української економіки та її
промислово-господарського комплексу до процесів міжнародної економічної інтеграції. Визначені
перспективні напрямки розвитку, а також потенціал використання кластерного механізму у
регіональному аспекті як інструменту підвищення ефективності приєднання до інтегрованих
структур. Обґрунтовані можливі шляхи покращення економічного середовища у Запорізькому
регіоні. Визначено необхідні умови проведення інтеграційної політики України, а також важливі
передумови залучення Запорізького регіону у процеси міжнародної економічної інтеграції.
Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, промислово-господарський комплекс,
кластерний механізм.
Аннотация
Статья посвящена анализу современного состояния вовлечения украинской экономики и ее
промышленно-хозяйственного комплекса в процессы международной экономической интеграции.
Определены перспективные направления развития, а также потенциал использования
кластерного механизма в региональном аспекте, как инструмент повышения эффективности
присоединения к интегрированным структурам. Обоснованы возможные пути улучшения
экономической среды в Запорожском регионе. Определены необходимые условия проведения
интеграционной политики Украины, а также важные предпосылки вовлечения Запорожского
региона в процессы международной экономической интеграции.
Ключевые слова: международная экономическая интеграция, промышленно-хозяйственный
комплекс, кластерный механизм.
Annotation
The article is devoted to the analysis of an actual situation in the involvement of the Ukrainian
economic industrial-economic complex in the processes of international economic integration. The identified
perspective directions of development as well as potential of using of cluster mechanism in regional aspect
as a tool of increase of the efficiency of joining the integrated structures. Substantiated the possible ways to
improve the economic environment in the Zaporozhye region. Been determined necessary conditions
conducting integration policy of Ukraine, as well as important preconditions of involving of Zaporozhye region
in the international economic integration.
Key words: international economic integration, industrial-economic complex, clusters mechanism.
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МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Ефективне управління процесом узгодження інтересів та координації
зусиль держави і бізнесу як основних інститутів ринкової економіки забезпечує врахування нових
тенденцій економічного розвитку та досягнення визначених стратегічних і тактичних завдань.
Існуюча ситуація в сфері взаємодії держави і бізнесу характеризується визнанням
представниками державних структур, підприємцями актуальності стимулювання міжсекторної
співпраці, появою успішних управлінських моделей і позитивних результатів державно-приватного
партнерства.
Разом з тим, відсутня системність у вирішенні проблем, недостатньо чітко визначені механізми
управління перетвореннями відносин держави і бізнесу в контексті стимулювання соціальноекономічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Класичне розуміння сутності взаємодії влади та
бізнес-структур в умовах ринкової економіки розробили зарубіжні вчені-економісти П. Друкер,
Р. Кантильон, А. Керолл, Ф. Котлер, Р. Райфф, Р. Фішер, М. Фрідман, Р. Хейвуд, Т. Шеллінг,
Й. Шумпетер та інші.
Особливості взаємопов’язаного розвитку державного і приватних інститутів у контексті сучасних
тенденцій функціонування економіки країни і нових напрямків теоретико-методологічних розробок з
метою підвищення ефективності системи управління взаємодією держави і бізнесу в період
становлення ринкових відносин розкриті в дослідженнях Л. Абалкіна, М. Афанасьєва, В. Варнавського,
З. Варналія, А. Гальчинського, В. Ігнатова, Ю. Колесникова, П. Леоненка, О. Мамедова, Л. Матвєєвої,
В. Уколова, А. Радченка, Д. Розенкова, А. Чирікової, М. Чумаченка, А. Чухна, С. Юрія, В. Якимця,
Ю. Якутіна, Є. Ясіна та інших вчених.
Разом з тим, потребують подальшого дослідження проблеми, пов’язані з пошуком та
обґрунтуванням шляхів і способів підвищення соціальної відповідальності бізнесу, удосконаленням
економічних та правових основ використання організаційно-економічного механізму взаємодії органів
державної влади та приватного капіталу.
Постановка завдання. Метою статті є характеристика бізнесу і влади як суб’єктів соціальної
відповідальності, аналіз сутності і механізмів відносин між ними, їх вплив на функціонування системи
чинників соціально-економічного розвитку країни та створення концептуальних моделей узгодження
інтересів та взаємодії владних структур та бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи проблему взаємодії держави і
бізнесу, можна виокремити кілька підходів до визначення сфер і навіть самої категорії такої взаємодії.
Перше, про що слід сказати, це – приватно-державне партнерство – поняття, яке останнім часом
набуває все більшого поширення. Однак у самому трактуванні англійського Public Private Partnership
немає єдності: хтось перекладає його як приватно-державне партнерство, хтось як суспільноприватне, хтось як публічно-приватне. У той же час, його однозначно відносять до партнерства у
сфері економіки та пов’язують з концесіями, контрактами, орендою.
У Законі України «Про державно-приватне партнерство» державно-приватне партнерство
визначене як система відносин між державними та приватними партнерами, побудована на принципах
рівності партнерів та узгодженості їх інтересів, при реалізації яких можливості обох партнерів
об’єднуються, з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та отримання позитивного кінцевого
результату для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі [1].
Другий підхід до взаємодії менш відомий, хоча широко застосовується на практиці – це
соціальне партнерство – форма регулювання соціально-трудових відносин на трьохсторонній основі
між роботодавцями, владою і профспілками. Під соціальних партнерством розуміється оптимальна
форма взаємодії влади та бізнесу, заснована на принципі: вигідно кожному – вигідно всім.
Вибір дефініції комплексної моделі взаємодії може бути зроблено з великого числа можливих
варіантів визначення категорії взаємодії бізнесу і влади. Вважаємо, що термін «соціальне
партнерство» найбільш повно відображає зміст комплексного підходу тому, що, по-перше, цей термін
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широко застосовується у вітчизняній теорії та практиці; по-друге, він є ширшим, ніж приватнодержавне партнерство, тому що відображає участь у взаємодії громадських організацій; по-третє,
світовий досвід розвитку бізнесу дозволяє вважати соціальне партнерство вищою стадією еволюції
підприємництва, коли компанії переходять до політики соціального діалогу з суспільством; почетверте, слово «соціальний» можна розглядати не тільки у зв'язку з соціальною сферою, але також
як похідне від «соціум», тобто про громадське партнерство, партнерство трьох суспільних сфер –
влади, бізнесу та некомерційних організацій.
Сучасне українське суспільство і держава знаходяться в пошуку найбільш ефективних форм
взаємодії з підприємцями. Цей соціальний прошарок суспільства також проходить становлення як
найважливіший
економічний
інститут
життєзабезпечення
суспільства.
Його
повноцінне
функціонування в економічному просторі держави можливе тільки за наявності сформованого
інституту взаємодії з владними органами.
В Україні поступово формуються нове правове поле і практика використання різних форм
взаємодії влади і бізнесу, орієнтованих на принципи ринкової поведінки. Про це свідчить прийняття
Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»,
«Про державно-приватне партнерство», «Про соціальний діалог в Україні» та інших нормативноправових актів, спрямованих на підтримку бізнесу; поширення досвіду соціального партнерства в
сфері регулювання соціально-трудових відносин на трьохсторонній основі між роботодавцями,
владою і профспілками, а також поступовий рух від благодійності до запозичення зарубіжних
механізмів і технологій для досягнення цілей державної політики.
Держава має підтримувати соціальні ініціативи бізнесу матеріально та морально. Від
ефективності відносин держави та бізнесу залежить ступінь відповідності корпоративних соціальних
інвестицій, як запитам самого бізнесу, так і інтересам розвитку країни. Наприклад, держава має
демонструвати прозорість у проголошенні пріоритетних напрямів, до яких бізнес може приєднатися,
або не маючи можливості виявити ініціативу, орієнтуючись на національні пріоритети, розділяти з
бізнесом ризики, які виникають у зв’язку з новими ініціативами. Українська асоціація якості у 2005 році
розробила комплексну програму оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств та
організацій країни. Участь у такому проекті дозволяє порівнювати між собою будь-які компанії,
осмислювати та приймати європейські цінності, а також філософію та культуру ведення бізнесу,
орієнтуватися на встановлення вищих стандартів (SA 8000 «Соціальна відповідальність»), здобувати
визнання у розвинутих країнах [2].
Саме ефективна взаємодія влади та бізнесу, спрямована на розвиток суспільства в умовах
ліберальної демократії, здатна стати базисом політичної та економічної стабільності в суспільстві.
Країни з ринковою економікою мають великий досвід співпраці держави, бізнесу та суспільства у
вирішенні завдань поліпшення життя громадян.
Український економіст О. А. Грішнова вказує, що соціальна відповідальність бізнесу – це
відповідальність компанії за суспільну корисність своєї діяльності перед усіма людьми та
організаціями, з якими вона взаємодіє в процесі функціонування, та перед суспільством загалом.
Найточнішим і найважливішим розумінням соціальної відповідальності бізнесу є її трактування як
відповідальності підприємця за інтегровану суспільну корисність його бізнесу [3, с. 41].
Необхідно підкреслити, що соціально відповідальна діяльність бізнесу може розвиватися
повною мірою лише на базі його прибуткового функціонування і високої конкурентоспроможності та
має
надавати
відчутний
ефект
у
короткоабо
середньостроковій
перспективі.
Неконкурентоспроможний і збитковий бізнес не матиме стимулів і можливостей вкладати ресурси в
розвиток людського капіталу і навколишнього середовища. Відтак поняття соціальної відповідальності
бізнесу нерозривне з поняттям відповідальності держави перед бізнесом за створення умов для
зміцнення конкурентоспроможності національних компаній [4].
Розвиток взаємовідносин між бізнесом і державою є відображенням змін економічних відносин у
суспільстві. Головним завданням тут є необхідність знайти форми оптимальної і ефективної
партнерської взаємодії держави і приватного бізнесу заради забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку національної економіки в цілому.
Важливе теоретичне значення для практичного розвитку соціально орієнтованих взаємин
бізнесу і влади має їх моделювання. Російський економіст Є. Ясін [5] описує трьохзонну модель
взаємодії влади і бізнесу, що включає відносно відокремлені напрями їх взаємодії.
«Біла зона» охоплює формальні практики, такі як: регулювання законодавством податкових
відносин, адміністративного та економічного регулювання бізнесу (реєстрації, ліцензування, контролю
і примусу до виконання встановлених норм тощо), конкурси з розподілу державних замовлень. Ця
зона відносин влади і бізнесу грунтується на створенні єдиних правил гри для всіх підприємців і їх
примусу державою до виконання правил у разі допущених порушень.
«Чорна зона» охоплює неформальні кримінальні практики, насамперед, корупцію. Відносини цієї
зони засновані на індивідуальних корисливих інтересах окремих чиновників, а інструментом
досягнення інтересів підприємця є хабар, залучення в бізнес чиновника тощо.
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«Сіра зона» охоплює неформальні практики поборів з бізнесу, безпосередньо не пов’язані з
корупцією та практики його неформального торгу з владою щодо умов функціонування конкретного
бізнесу. Відносини «сірої зони» засновані на зацікавленості сторін у розвитку території, інструментом
досягнення інтересів підприємця стає добровільний або добровільно-примусовий внесок (у
натуральній або грошовій формі) у дофінансування території його розміщення.
Економісти М. В. Курбатова і С. Н. Левін [6] виділяють ідеальну теоретичну модель взаємодії
влади та бізнесу, яка дає образ такої взаємодії в умовах «ідеального ринкового господарства». Вона
визначає ролі суб’єктів взаємодії: суб’єкти, що представляють інтереси бізнесу, домовляються про
правила гри і доручають контроль над їх дотриманням державі як агенту-гаранту. Вона фіксує
зобов’язання сторін: держава гарантує бізнесу створення сприятливого середовища та виробництво
необхідних для його функціонування і розвитку суспільних благ; бізнес бере на себе зобов’язання
щодо сплати податків і відтворення економічних ресурсів, які використовуються.
Ідеальній моделі протистоїть національна модель взаємодії влади та бізнесу, яка відображає
загальні риси цієї взаємодії в певній національної моделі ринкової економіки (ліберальної, соціальнокорпоративної, корпоративно-патерналістської). У ній знаходить відображення попередня історія
розвитку країни, реальна практика державного будівництва та виникнення бізнесу. Уявлення про
«справедливість» багато в чому визначають цільові функції економічних суб’єктів, їх ставлення до
можливих варіантів розподілу прав власності на економічні ресурси між приватними агентами,
державою і комунальними структурами. Все це певним чином модифікує ролі влади та бізнесу в їх
взаємодії, а також обсяг і характер їх взаємних зобов’язань.
Поряд з ідеальною і національною моделями можна виділити нормативну модель взаємодії
бізнесу і влади, яка складається зі встановлених у країні формальних норм, правил і практик їх
застосування. Також їй протистоїть реальна інституційна модель, як сукупність сформованих на
певній території формальних і неформальних норм, правил і практик їх взаємодії.
Вчений-економіст З. Г. Антонова [7, с. 89] вважає, що спільні риси моделей партнерства
державного та приватного корпоративного секторів національної економіки можуть проявлятися у
вигляді:
1) наявності проекту моделі партнерства, призначення, структура і реалізація якого мають
унікальний характер;
2) створення самостійної проектної компанії, котра володіє автономними ресурсами і що є
інституційною основою реалізації проекту моделі партнерства;
3) виплати відсотків і погашення основної суми боргу за рахунок коштів, які генеруються
проектом майбутніх грошових потоків;
4) аналізу чутливості майбутніх грошових потоків до істотних чинників зовнішнього середовища
бізнесу і ризиків, а також визначення результативних чинників успіху;
5) виявлення сфер ризику, їх оцінки та розподілу між партнерами-учасниками проекту;
6) складання угоди, що забезпечує безперешкодну реалізацію проекту як головної мети всіх її
учасників;
7) утворення проектної компанії, що дає головній компанії можливість використання
позабалансових зобов’язань, опосередковуючи і інші види діяльності;
8) чіткого визначення меж відповідальності і зобов’язань партнерів.
У світовій практиці в рамках концепції моделей партнерства державного і приватного
корпоративного сектору національної економіки сформувалися п’ять базових моделей співпраці, що
характеризуються особливими формами власності, фінансування та управління. На практиці вибір
моделі залежить від того, в якій сфері інфраструктури здійснюється проект моделі партнерства
державного і приватного сектору національної економіки.
Модель оператора використовується, перш за все, в переробці відходів виробництва та
характеризується чітким поділом відповідальності між приватним підприємством і контролем з боку
замовника (держави).
Модель кооперації застосовується у галузях, в яких послуги недостатньо точно визначені і тому
не можуть бути об’єктом амортизації. У цьому випадку проект реалізується спільною проектною
компанією за участю держави та приватних інвесторів.
Модель концесії в основному має місце в галузях, для яких характерний тривалий термін
реалізації проектів, і в тих випадках, коли передача прав власності виключається з політичних або
правових міркувань.
Договірна модель використовується в енергетиці, де інвестиції орієнтовані в першу чергу на
зниження поточних витрат. В ідеальному випадку – це економія, одержана за рахунок зниження
поточних витрат, яка перевищує інвестиційні витрати.
Модель лізингу може бути під час будівництва загальногосподарських будівель. Лізинг будівель
органами місцевого самоврядування представляє собою найбільш поширену форму моделей
партнерства державного та приватного корпоративного секторів національної економіки.

26

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Основний принцип застосування концепції моделі партнерства державного і приватного секторів
національної економіки полягає в тому, що держава визначає, в яких послугах вона має потребу, а
приватні інвестори ставлять пропозиції, які повинні відповідати вимогам держави.
Концепція моделі партнерства державного і приватного секторів економіки, як правило,
здійснюється в певному порядку і передбачає такі етапи:
– розробку проекту, в рамках якого приватний сектор планує, споруджує об’єкт інвестицій і
частково управляє ним відповідно до завдань держави;
– фінансування інвестицій держави, в тому числі у формі плати за використання
інфраструктури;
– укладання довгострокового договору, зміст і структура якого характеризуються великою
різноманітністю. Способи і терміни платежу, його залежність від якості послуг і певних економічних
подій, розподіл поточних витрат визначаються, відображаючи цілі і результати переговорів між
партнерами;
– перехід об’єкта інвестицій після закінчення строку договору у приватну або державну
власність.
Таким чином, моделі партнерства державного і приватного секторів економіки розглядається в
ролі концепції, що дозволяє використовувати ресурси приватного сектора для розвитку
інфраструктури, підвищувати якість і збільшити обсяг суспільних послуг і позбавити державу
специфічних ризиків, пов’язаних з виконанням проектів.
Важлива частина угод в рамках моделей партнерства держави та бізнесу – розподіл між
учасниками проекту завдань, можливостей і ризиків. При цьому, як правило, дотримується така умова:
вирішення конкретного завдання покладається на того партнера, який може зробити це з найбільшою
ефективністю. Розподіл завдань і відповідальності між державою і приватним корпоративним
сектором залежить від сфери реалізації проекту.
Основною метою держави під час реалізації проектів моделей партнерства державного та
приватного сектора економіки є створення більшої доданої вартості для надання громадських послуг.
Ця мета досягається тим, що приватні корпоративні структури володіють орієнтованим на результат
менеджментом, сучасними методами планування і можливістю швидко здійснювати інновації та
підвищувати ефективність. Ще одна мета держави – ефективна передача приватному партнеру
ризиків, пов’язаних з плануванням, будівництвом, фінансуванням і управлінням поточної діяльності
об’єкта.
Крім того, держава отримує вигоду від збільшення пов’язаних з проектом бюджетних доходів, а
також від непрямих ефектів: пожвавлення кон’юнктури і зростання інвестиційної привабливості
проектів [8, с. 48].
Оптимальні моделі партнерства держави та бізнесу повинні сприяти можливості для отримання
таких вигод:
– швидкій реалізації найважливіших проектів;
– прискоренню розвитку регіонів;
– підвищенню економічної ефективності;
– поліпшенню механізмів і моделей надання послуг;
– полегшенню фінансового тягаря, який лежить на державі;
– зниженню інвестиційних витрат;
– оптимізації структури фінансування за рахунок використання інвестиційної підтримки та
розширенням доступу до нових джерел фінансування.
Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні в Україні існує проблема підвищення рівня
співпраці державної влади та підприємницьких структур. Відносини між державою та бізнесом повинні
формуватися на основі взаємної відповідальності, що забезпечить гармонізацію їх інтересів у
напрямку підвищення соціальних стандартів, рівня та якості життя людей. У виборі моделей співпраці
необхідно враховувати особливості завдань, які стоять перед суспільством та бізнесом, специфіку
функціонування підприємницьких структур та їх реальні можливості впливу на соціально-економічний
розвиток держави. Влада і бізнес повинні бути взаємно відповідальними за виконання їх обов’язків
перед суспільством і громадянами.
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Анотація
Розглянуто сутність взаємодії влади та бізнесу як важливого чинника соціальноекономічного розвитку. Проаналізовано сучасний стан державно-приватного партнерства в
Україні та вказано напрями його подальшого впровадження. Доведено значущість соціальної
відповідальності бізнесу як необхідної складової його діяльності в умовах ринкової економіки.
Обґрунтовано основні концептуальні моделі співпраці між державними структурами та приватним
капіталом та показано механізми їх функціонування. Визначено результати і наслідки реалізації
ефективної взаємодії влади і підприємців у напрямку розвитку соціальної сфери.
Ключові слова: влада, бізнес, соціальне партнерство, моделі взаємодії, соціальна
відповідальність.
Аннотация
Рассмотрена сущность взаимодействия власти и бизнеса как важного фактора социальноэкономического развития. Проанализировано современное состояние государственно-частного
партнерства в Украине и указаны направления его дальнейшего внедрения. Доказано значимость
социальной ответственности бизнеса как необходимой составляющей его деятельности в
условиях рыночной экономики. Обоснованы основные концептуальные модели сотрудничества
между государственными структурами и частным капиталом и показаны механизмы их
функционирования. Определены результаты и последствия реализации эффективного
взаимодействия власти и предпринимателей в направлении развития социальной сферы.
Ключевые слова: власть, бизнес, социальное партнерство, модели взаимодействия,
социальная ответственность.
Аnnotation
Essence of cooperation between administration and business as an important factor of socialeconomic development is consideren. The present level of state and private partnership in Ukraine is
analyzed. The directions of its further introduction are defined. The importance of social responsibility of
business as a necessary component of its activity the conditions of market economy is substantiated. The
major conceptual models of cooperation between state administration and private capital are grounded, the
mechanisms of their functioning are shown. The results and conseguences of realization of efficient
cooperation between administration and entrepreneеrs as to the development of social sphere are defined.
Key words: administration, business, social partnership, models of cooperation, social responsibility.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Постановка проблеми. Інноваційні технології становлять основу для подолання кризових
явищ в економіці, а механізми їх трансферу виступають інструментом забезпечення якості та
покращання динаміки економічного розвитку. Наслідки кризових явищ в Україні призвели до зниження
науково-технологічного рівня вітчизняної економіки: ускладнилось здійснення наукових досліджень і
розробок, застосування нових технологій у виробництві. Недосконалість інформаційно-аналітичного
забезпечення трансферу технологій сповільнює процеси передачі науково-технічних розробок,
поширення нового досвіду та знань. Практична та теоретична значущість, актуальність проблем
трансферу технологій та його інформаційно-аналітичного забезпечення зумовлює посилений
науковий інтерес до формування системи універсально-адаптивних знань щодо їх розв’язання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти сутності
трансферу технологій детально висвітлені у працях В. Соловйова [1], Н. Чухрай [2], Н. Фонштейна,
А. Шапошникова [3], В. Титова [4], О. Ляшенка [5], О. Саліхової, Н. Артамонової [6], K. Ямеса [7],
В. Соудера, Р. Сеатона [8], Д. Герінґа, П. Массея [9]. Проте малодослідженими залишаються системні
підходи до реалізації теоретичних науково-дослідних напрацювань, зокрема й проблеми
інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій. Окремі аспекти цієї тематики були
предметом дослідження Д. Блюменау [11], В. Гужви [12], Н. Артамонової [6], О. Тарабріна. Проте
теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій підприємств,
методологія здійснення трансферу технологій із використанням інформаційно-аналітичного
забезпечення залишаються недослідженими.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження наукових підходів до трактування сутності
інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій, з метою формування системи
теоретико-методологічних знань щодо активізації комерціалізації науково-технічних розробок.
Виклад основного матеріалу дослідження. Трансфер технологій виступає інструментом
поширення та впровадження технологій. В науковій літературі не існує єдиного, універсального
тлумачення поняття трансферу технологій. Існуючі підходи до трактування відповідної науковопрактичної категорії характеризуються значними розбіжностями щодо визначення сутності та форм
трансферу технологій. Критичний аналіз наукової літератури дає можливість окреслити спільність та
відмінність поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених на формування методології трансферу
технологій (табл. 1).
Виходячи із повноти розуміння трансферу технологій, вищенаведені трактування даного
поняття включають певні переваги і недоліки. Відповідно до ст. 1 п. 13 Закону України «Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», трансфер технологій – це безпосередньо
передача технології, яка оформляється укладенням між фізичними та/або юридичними особами
двостороннього договору, яким встановлюються, змінюються або припиняються майнові права та
обов’язки щодо технології та/або її складових.
Науковець Н. Чухрай розглядає трансфер технологій з позицій комунікації та взаємодії.
«Трансфер технологій – це особливо складний вид комунікації та взаємодії, який передбачає
застосування знань, цільове їх використання, і вимагає злагоджених дій двох або більше індивідуумів
або функціональних підрозділів, розділених структурними, культурними і організаційними бар’єрами»
[2]. Таке розуміння є виправданим, оскільки в середовищі тісної двосторонньої взаємодії нові
технології і знання передаються найефективніше.
Іншу позицію у тлумаченні трансферу технологій займає дослідник А. Шапошников. «Трансфер
технологій – послідовність дій, уході яких знання, досвід, промислова власність, отримана в результаті
фундаментальних і прикладних досліджень університетах та науково-дослідних інститутах вільно
розповсюджується, передається за допомогою надання науково-технічних послуг або купується
підприємствами для впровадження в якості продукту або процесу» [3]. Перевагою і стильною
стороною даного розуміння трансферу технологій є піднесення трансферу технологій до рівня
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діяльності з утворення, розповсюдження, та впровадження нових знань, досвіду, промислової
власності у нові виробничі продукти чи процеси.
Таблиця 1
Тлумачення категорії «трансфер технологій» (ТТ), їх переваги і недоліки
Основоположна сутність
Автор, джерело

Переваги/Недоліки
Зміст

ст 1. п.13. ЗУ «Про
держрегулювання
діяльності у сфері
трансферу технологій;
В. Соловйов, В. Титов,
С. Ільєнкова, О. Саліхова

Рада з наукових та
промислових досліджень
(CSIR), О. Хотяшева,
О. Ляшенко,
В. Денисюк,
К. Ямес, В. Соудер,
П. Массей, Д. Герінґ,
Д. Тееце

Н. Чухрай, Н. Фонштейн,
Р. Сеатон,

Н. Артамонова,
А. Шапошников

1. Передача технологій
Оформлюється укладенням договору, який визначає
майнові права та обов’язки на технологію; промислове
освоєння технології покладається на реципієнта;
технології створенні в держсекторі користуються
фінансовою підтримкою держави [1; 4].
2. Процес
Перетворення інтелектуальної власності на фізичний
продукт або процес, який генерує комерційну вигоду,
або може бути використаний на благо суспільства;
обмін навичок знань, технологій методів і зразків
виробництва, між урядами та установами для
забезпечення НТП та більшої доступності для ширшого
кола користувачів; процес обміну знаннями, машинами,
обладнанням, методами, процесами, а також об'єктами
з метою полегшення доступу до науково-технічних
розробок від першовідкривачів до наступної передачі
потенційним користувача [5; 7; 9; 10].
3. Вид комунікації та взаємодії
Застосування знань, цільове їх використання, вимагає
злагоджених дій двох або більше індивідуумів;
взаємодія та взаємообмін інформацією між людьми
протягом тривалого періоду; економічні відносини у
сфері використання нових систематизованих знань про
виробництво продукції, застосування процесу чи
надання послуги між її власником і споживачем [2; 8].
4. Діяльність
Спрямована на створення умов для співробітництва
підрозділів розробників з потенційними покупцями;
послідовність дій, в ході яких знання, досвід,
промислова власність вільно розповсюджується, або
купується підприємствами для впровадження в якості
продукту або процесу [3; 6].

(+)
окреслена
юридична сторона ТТ;
(-) не визначена роль
та мета здійснення ТТ.
(+) визначено роль,
мету здійснення ТТ;
окреслено
процес
перетворення ідеї в
комерційний продукт;
можливості
використання
людських
знань
і
досвіду.

(+)
визначена
необхідність
тісних
взаємозв’язків
між
сторонами;
(-)
не
визначено
процес перетворення
знань в комерційний
продукт
(+) визначено
взаємозв’язки між
сторонами; хід
утворення знань,
досвіду, промислової
власності, її
розповсюдження,
передачі, купівлі,
впровадження.

Джерело : систематизовано автором за даними [1-10].

Згідно з власних міркувань, найбільш повним є розуміння трансферу технологій як процесу.
Дослідник К. Ямес під трансфером технологій розуміє процес обміну навичок, знань, технологій,
методів і зразків виробництва, а також об єктів між урядами та іншими установами для забезпечення
науково-технічного прогресу та більшої доступності для ширшого кола користувачів, що сприятиме
подальшому розвитку і поширенню технологій в нові продукти, процеси, прилади (чи набори) в сервісі.
Передача технологій є зброєю в руках бізнес-оперативного управління, які можуть допомогти фірмам
зберегти низьку ціну, підвищити конкурентоспроможність та поліпшити продуктивність праці [7].
Процесного підходу у визначенні трансферу технологій притримується і В. Денисюк, який трактує
трансфер технологій «як процес, при якому нова ідея розробка чи технологія перетворюється в
комерційний продукт, забезпечений платоспроможним попитом» [10]. Позитивними аспектом
розуміння такого підходу є визначення ролі, мети здійснення, окреслення процесу перетворення ідеї в
комерційний продукт, можливостей використання людських знань і досвіду.
На нашу думку, трансфер технологій – це процес інформування, поширення, передачі та
впровадження результатів людського інтелекту та науково-технічних розробок від його розробника до
кінцевого споживача з метою забезпечення технологічного оновлення виробництва, підвищення
конкурентоздатності підприємства, економічного ефекту від впровадження цих розробок, при
виконанні умов платності (комерційний трансфер).

30

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Д. Блюменау стверджує, що інформаційно-аналітичним забезпеченням є сукупність
інформаційних процесів з підготовки і надання наукової інформації за допомогою форм
інформаційного супроводу, інформаційного опонування, інформаційної діагностики, патентного
забезпечення, аналітичного забезпечення тощо [11, с. 15]. Зважаючи на це, можна стверджувати, що
ефективність науково-технічних робіт багато в чому визначається якістю інформаційно-аналітичного
забезпечення трансферу технологій.
Дослідник Р. Коваль зазначає, що інформаційно-аналітичне забезпечення включає елементи
інформаційного забезпечення (діяльність з пошуку, відбору, обробки, накопичення, узагальнення,
збереження інформаційних одиниць) та аналітичного забезпечення (виробництво на підставі
отриманих інформаційних одиниць і складних розумових процесів нового знання) [13]. В. Гужва під
інформаційним забезпеченням розуміє сукупність методів та засобів розміщення і організації
інформації, що включають системи класифікації і кодування, документацію, раціоналізацію
документообігу, методи створення інформаційної бази [12, с. 34].
Враховуючи вищенаведені визначення інформаційно-аналітичного забезпечення, інформаційноаналітичним забезпеченням трансферу технологій підприємств є використання системи методів,
засобів і прийомів розміщення та організації інформації, що включає елементи пошуку, відбору,
обробки, накопичення, узагальнення і збереження інформації з наступним продукуванням нового
знання, з метою забезпечення високої ефективності процесу поширення, передачі та впровадження
результатів людського інтелекту та науково-технічних розробок від власника до кінцевого споживача.
Висновки з проведеного дослідження. Трансфер технологій забезпечує інноваційний
розвиток підприємств і країни зокрема, служить інструментом поширення та впровадження технологій;
забезпечує комерційне освоєння технологій; обумовлює діалог між науковою і виробничою сферами;
сприяє зростанню конкурентоздатності та технологічному оновленню. На сьогодні в науковій
літературі не існує однозначного тлумачення трансферу технологій. Найчастіше трансфер технологій
розглядають як передачу, як процес, як вид комунікації та взаємодії, як діяльність. Все ж найбільш
повним і вдалим є розуміння трансферу технологій як процесу. Трансфер технологій – це процес
інформування, поширення, передачі та впровадження результатів людського інтелекту та науковотехнічних розробок від його розробника до кінцевого споживача з метою забезпечення технологічного
оновлення виробництва, підвищення конкурентоздатності підприємства, економічного ефекту від
впровадження цих розробок, при виконанні умов платності (комерційний трансфер). З метою
підтримки високої ефективності процесу здійснення трансферу технологій використовують комплекс
методів інформаційно-аналітичного забезпечення.
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Анотація
В статті проведено науковий аналіз існуючих тлумачень понять: «трансфер технологій»,
«інформаційно-аналітичне забезпечення трансферу технологій». Систематизовано погляди
вітчизняних та іноземних вчених стосовно теоретичних основ трансферу технологій, визначено
переваги і недоліки кожного підходу зокрема. Запропоновано власне визначення трансферу
технологій. Показано сутність і значення трансферу технологій у забезпеченні інноваційного
розвитку підприємств. Розкрито доцільність застосування системи інформаційно-аналітичного
забезпечення у процесі здійснення трансферу технологій.
Ключові слова: технологія, трансфер технологій, комерційний трансфер, інноваційний
розвиток, інформаційно-аналітичне забезпечення.
Аннотация
В статье проведен научный анализ существующих толкований понятий: «трансфер
технологий», «информационно-аналитическое обеспечение для передачи технологий».
Систематизированы взгляды отечественных и иностранных ученых по теоретическим основам
трансфера технологий, определены преимущества и недостатки каждого подхода по частности.
Предложено собственное определение трансфера технологий. Раскрыта сущность и значение
трансфера технологий в обеспечении инновационного развития предприятий. Показано
целесообразность применения системы информационно-аналитического обеспечения в процессе
осуществления трансфера технологий.
Ключевые слова: технология, трансфер технологий, коммерческий трансфер,
инновационное развитие, информационно-аналитическое обеспечение.
Annotation
In the paper considered scientific analysis questions of concepts: «technology transfer», «informationanalytical support for technology transfer ». Systematized the views of local and foreign scientists about the
theoretical foundations of technology transfer, identified advantages and disadvantages of each approach in
particular. It’s suggested own interpretation of «technology transfer». Described the nature and importance
of technology transfer in the enterprises innovation development providing. The information and analytical
support system is described in the technology transfer providing.
Key words: technology, technology transfer, commercial transfer, innovative development,
information and analytical support.
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РОЗВИТОК І АДАПТАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ У
ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Постановка проблеми. Геоекономічний підхід пов'язаний із технікою національного
оперування у геоекономічному просторі з метою своєчасного реагування на глобалізаційні виклики з
найбільшими перевагами, у тому числі з точки зору економічної, продовольчої і екологічної безпеки
країни. Важливими геоекономічними аспектами виступають глобальні чинники впливу, від фінансових
і інформаційних, до продовольчих і екологічних, дія яких спрямована на зміну внутрішнього і
зовнішнього середовища окремої країни. Нівелювання зазначених чинників або несвоєчасність
реагування на зміну глобального середовища може призвести до глибоких системних криз.
Особливо гостро питання постає у капіталоємких галузях національного господарства, у тому
числі у аграрному секторі, де геоекономічні аспекти змінюють не тільки поведінкові й управлінські
аспекти у зовнішньоекономічній діяльності, а й здійснюють переважно негативний вплив на природні
екосистеми, біологічні особливості окремих видів природних ресурсів, їхню здатність до
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самовідновлення. Зазначений вплив може спровокувати загострення екологічних ризиків і призвести
до екологічної кризи, що вимагає постійного і дієвого реагування не глобалізаційні виклики.
Врахування геоекономічних аспектів формує стратегічні орієнтири щодо розвитку економіки країни і
окремих її галузей, обґрунтовує можливість дієвої взаємодії на зовнішньому рівні, надає можливість
передбачити і мінімізувати зовнішні ризики.
За умов безпосереднього впливу глобалізаційних процесів і явищ виникає необхідність
врахування окремих з них і їхньої сукупності на розвиток економік країн світу, а також розвиток
окремих галузей народного господарства. Оперування у світовому економічному середовищі за умов
глобалізаційних змін спонукало до необхідності дослідження геоекономічних чинників з теоретичної,
методологічної і практичної точок зору.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Динамічні глобалізаційні зміни досліджуються
вітчизняними і зарубіжними вченими, які обґрунтовують нове наукове знання, яке дозволяє вивчити
світовий економічний простір як своєрідний синтез важливих сфер діяльності людства за умов
глобалізаційних трансформацій, виявити їхній вплив і пріоритетність у подальшому розвитку світової
спільноти. Значний внесок у розвиток наукового знання зробили: Богатуров О.Д., Буянов В.С.,
Вафіна Н.Х., Долгов С.І., Думная Н.Н., Євстигнєєв В.Р., Замятін Д.Н., Колєсов В.П., Кочетов Е.Г.,
Моісєєв М.М., Савчук В.К., Сапір Є.В., Соколов В.В., Чешков М.О., Яковець Ю.В.
Враховуючи існуючі глобалізаційні зміни і тенденцій, необхідність виявлення переваг у
співіснуванні окремих державних систем, перспектив подальшого розвитку з метою збереження
природно-ресурсної основи є необхідність дослідження геоекономічних чинників, у тому числі у
розвитку аграрного сектору з урахуванням особливостей окремих територій.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є обґрунтування теоретичних і
методологічних основ щодо розвитку аграрного сектору у геоекономічному середовищі з метою
виявлення потенційних переваг і мінімізації загроз та можливих зовнішніх ризиків, виявлення напрямів
і складових адаптації галузі до умов геоекономічного середовища.
Необхідність дослідження пов’язана із тим, що світові глобалізаційні потоки і процеси в
економічній, фінансовій, виробничій, соціальній, екологічній і інших сферах виступають орієнтирами
розвитку будь-якої національної економіки на перспективу. У свою чергу, ігнорування зазначених
тенденцій буде обмежувати можливості у отриманні переваг від глобалізаційних змін на
загальнодержавному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток аграрного сектору зорієнтований на
формування продовольчої основи і нарощування експортного потенціалу, що пов’язане із
параметрами всесвітнього господарського розвитку і адаптацією до зовнішніх умов. Пріоритетними
параметрами, які необхідно враховувати при включенні або участі у геоекономічному господарському
просторі, виступають: єдність світової економічної системи, її цілісність; модифікація або адаптація
окремих виробництв до змін у геоекономічному просторі [1; 2].
Глобалізаційні процеси характеризують не лише взаємодію складових світової господарської
системи з природно-біологічним середовищем, але і відображають цілісність у соціально-природних
аспектах розвитку. Вони активізують посилення економічних взаємозалежностей і взаємозв’язків,
створення економічних відносин, які забезпечують розвиток окремих господарюючих систем у
поєднанні інтересів суспільства і природи. Кількісні й якісні характеристики глобальної економіки
проявляються через різнорідність типів економічної діяльності. Перехід супроводжується рухом від
структурних утворень до не структурних, що визначає фундаментальне підґрунтя розвитку на підставі
позасистемної інтеграції на різних рівнях геоекономічного простору, від виробничого і фінансового, до
економічного і екологічного [3].
Глобалізаційні процеси і явища для розвитку аграрного сектору вимагають виважених дій на
державному і міждержавному рівнях, спрямованих на збереження природно-ресурсної основи,
формування умов щодо самовідновлення окремих видів природних ресурсів, що може бути здійснено
тільки через активізацію «еко-інвестицій» у рамках вже чинних міжнародних програм зі збереження
екосистем світу.
Аграрний сектор через тісний взаємозв’язок і взаємозалежність із природними ресурсами і їх
біологічними особливостями найбільш уразливий від зниження якісних властивостей окремих видів
природних ресурсів, що підтверджує нестійкість виробничих аспектів у розвитку галузі. Для
вітчизняного аграрного сектору парадоксальним залишається той факт, що не використовуються
можливості геоекономічного простору, які характеризуються чіткими інноваційно-технологічними
чинниками впливу на розвиток окремих господарюючих систем. Винятком є великі агрохолдінгові
об’єднання. Переважна більшість інших господарюючих суб’єктів заощаджує власні фінансові ресурси
тільки у нарощування валового виробництва окремих видів сільськогосподарських культур без
урахування чинників екологізації і збереження природних ресурсів.
Сучасні можливості геоекономічного простору характеризуються активним інноваційнотехнологічним розвитком, який відображається у безперервних інноваційних проривах, формуванні
технологічної єдності світу. Саме тому актуальність питання полягає у створенні умов щодо адаптації
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до геоекономічних умов і отримання відповідних переваг для розвитку окремих галузей національного
господарства країни, у тому числі для розвитку аграрного сектору, як продовольчої основи і
експортного базису на перспективу.
Головною умовою є посилення сприйнятливості національним господарством нових тенденцій
розвитку світової господарської сфери. Слід відмітити, що національна економіка як складова частина
світової господарської системи активізувала окремі елементи цілісної світової системи, але їхній
розвиток відбувається повільно. Чинниками негативного впливу залишається невирішеність питання
щодо регулювання внутрішнього ринку, процесу ціноутворення, якості і стандартизації створеної
продукції, а також повільність інтеграційних процесів, формування адаптованих до зовнішніх умов
організаційно-економічних структур тощо.
При цьому виробнича основа національної економіки повинна бути адаптована відповідно до
геосередовища з урахуванням валютно-фінансових умов і тенденцій, рівня готовності до інвестування
та залучення інновацій, змінами на ринку робочої сили тощо. Рівень адаптації до геоекономічного
середовища може опосередковано відображати питома вага експорту у світовому його рівні, що
характеризує можливості національної економіки до відтворення.
З метою адаптації аграрного сектору до геоекономічного середовища необхідно вдосконалити
окремі елементи і взаємоузгодити аспекти розвитку галузі відповідно до тенденцій і змін у світовій
господарській системі, а саме через: інноваційний розвиток галузей і зростання питомої ваги
вітчизняної продукції у світовому експорті; активізацію процесу щодо використання альтернативних
джерел енергії; запровадження еколого-орієнтованих технологій вирощування сільськогосподарської
продукції спрямованих на збереження природно-ресурсної основи галузі.
Важливим геоекономічним чинником розвитку галузі є вибір дієвої стратегії або поведінкової моделі
зовнішньоекономічної діяльності, яка буде враховувати цілісність світової господарської системи.
Стратегія повинна ґрунтуватися на внутрішніх аспектах з урахуванням галузевої структури
національної економіки і можливостях адаптуватися до зовнішнього середовища. Адаптація
зовнішньоекономічної діяльності до внутрішніх і зовнішніх геоекономічних змін може проводитися на
умовах:
- зрівноваженої за основними соціально-економічними параметрами зовнішньоекономічної
діяльності;
- економічної і територіальної співпраці з урахуванням встановлених торгових взаємозв’язків;
- сукупності різних поведінкових моделей з урахуванням особливостей економічного розвитку,
геоекономічних тенденцій.
Геоекономічна модель зовнішньоекономічної діяльності не обмежується лише торгівельними
зв’язками, а пов’язана із усіма ланками економічної і соціальної діяльності. Саме тому
геоекономічними чинниками розвитку аграрного сектору виступають науково-технічні, інноваційноінвестиційні, соціально-культурні і екологічні аспектиякі відображаються взаємозалежну сукупність
чинників впливу на результати діяльності суб’єктів ринку, у тому числі на перспективу.
Отже, система може розвиватися у трьох формах, від саморегульованої, до індикативної та
програмованої. Враховуючи динамізм у геоекономічних процесах і явищах саморегульована система
має високий рівень чутливості, а, відповідно, і ризики від зміни зовнішнього середовища. Саме тому
вимагає відповідних заходів економічного характеру щодо регулювання податкових, фінансовокредитних і валютних механізмів.
Індикативна система передбачає періодичність впливу на зовнішньоекономічну діяльність на
підставі оцінки певних індикаторів у короткостроковому періоді.
На відміну від попередніх, програмована система враховує середньострокові і довгострокові
перспективи з урахуванням обраних пріоритетів у розвитку. У національній економіці зазначені
пріоритети пов’язані із співпрацею в умовах Світової Організації Торгівлі, що здійснює вплив на
зовнішньоекономічні можливості країни.
Враховуючи зазначене, для розвитку національної економіки, а також аграрного сектору, як
основи
продовольчої
безпеки,
найбільш
дієвою
може
бути
програмована
система
зовнішньоекономічної діяльності з перспективою переходу на інші форми регулювання. Вибір
зазначеної моделі пов'язаний і з відповідним інформаційним забезпеченням, що дозволяє
орієнтуватися на прогнозовані параметри розвитку і обґрунтовувати відповідні зміни у соціальноекономічних показниках.
Існуючі закономірності розвитку аграрного сектору у
геоекономічному середовищі мають
безпосередній зв'язок із формування продовольчої безпеки. Саме тому геоекономічні чинники у розвитку
галузі повинні бути зорієнтовані на внутрішні ресурсні і виробничі можливості підприємств, а також
враховувати організаційні, управлінські, соціальні, культурні, екологічні особливості, тобто поєднувати
внутрішню основу у розвитку і зовнішньоекономічні тенденції у формуванні продовольчої основи світу.
Важливим аспектом у обґрунтуванні розвитку галузі є врахування позицій країн-лідерів, які у
геоекономічному середовищі поступово переходять у рейтинг країн-систем, що змінює і поведінкову
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модель зовнішньоекономічної діяльності усіх інших учасників світової торгівлі, у тому числі у
формуванні експортного потенціалу продовольства.
За даними Світового Банку вітчизняна національна економіка не має соціально-економічних і
екологічних переваг, що пов’язане із необхідністю реалізації заходів на державному, регіональному і
локальному рівнях з метою активізації інноваційно-інвестиційного розвитку у виробничій та соціальних
сферах, а також активізації відповідного екологічного менеджменту.
Для активізації дій у напрямі поєднання економічних, соціальних і екологічних пріоритетів на
різних рівнях управління актуальним залишається питання щодо запровадження нових інноваційних
технологій, що вимагає залучення додаткового інвестиційного капіталу. Перехід до нових технологій
має тісний зв'язок із біотехнологіями, які пов’язані із орієнтацією товаровиробників на вирощування
сільськогосподарських культур і формування продовольчої основи суспільства з використанням
заходів щодо екологізації і збереження навколишнього середовища.
Поєднання економічних і екологічних пріоритетів у розвитку аграрного сектору стимулює появу
нових соціальних переваг, у тому числі у споживанні населенням екологічно чистої продукції, збереженні
екосистем для майбутніх поколінь. Запровадження нових технологій пов’язане і з активізацією
біоенергетики, що здійснює позитивний вплив на збереження навколишнього середовища.
З урахуванням внутрішніх чинників впливу кожний регіон країни має різний рівень технологічної
готовності до запровадження інноваційних технологій. За даними Всесвітнього економічного форуму у
2012 році позиції лідерів за рівнем технологічної готовності займають Харківська, Одеська,
Дніпропетровська, Донецька і Київська області. За рівнем запровадження технологій – Донецька і
Дніпропетровська області. Найменший рівень технологічної готовності встановлено у Кіровоградській,
Тернопільській і Чернігівській областях. Технологічна готовність характеризує можливості окремих регіонів
країни запроваджувати технологічні інновації у різних галузях національного господарства, у тому числі у
аграрному секторі, і ґрунтується на сукупності внутрішніх особливостей у розвитку регіону (рис.1).

Рис.1 Рейтинг регіонів України за рівнем технологічної готовності у 2012 році
Джерело: побудовано автором за даними Всесвітнього економічного форуму [4]

Високий рівень технологічної готовності регіонів, у тому числі у залученні інновацій, характеризує
можливості у освоєнні ресурсів у виробничій і соціальній сферах. У сукупності технологічна готовність
може характеризувати можливості регіону до інвестиційно-інноваційного розвитку.
За оцінкою Всесвітнього економічного форуму технологічна готовність країни відповідає 81
місцю зі 144 країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності, що свідчить про необхідність
підвищення маневреності і адаптації галузей національного господарства до зовнішніх умов з метою
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активізації залучення нових технологій і здатності економіки країни повноцінно використовувати
інформацію і комунікаційні технологій, які перетворюються на технологію загального призначення і
відіграють роль галузевої інфраструктури.
За умов глобалізаційного впливу і активізації впливу геоекономічних чинників на розвиток
аграрного сектору саме нарощування біоенергетичних можливостей є важливою складовою
збереження екосистем що підтверджу-ється практичним досвідом розвинених країн світу.
Професор В.К. Савчук обґрунтовує економічну, соціальну і екологічну ефективність переходу до
нових технологій, відзначаючи масштабність наявності біологічної складової в усіх сферах
життєдіяльності. Розвиток аграрної біоекономіки за умов впливу геоекономічних чинників автор
поєднує із необхідністю вирішення питань з енергетичної, економічної і продовольчої безпеки,
запровадження біотехнологій, скорочення енергетичних витрат, відновлення земельного потенціалу,
збереження природно-ресурсного потенціалу сільських територій [5].
У своїх дослідженнях ми обґрунтовуємо, що вплив геоекономічних чинників на розвиток аграрного
сектору має і буде мати тісний зв'язок із глобалізаційними процесами і явищами, у тому числі у контексті
формування економічної, екологічної, продовольчої, у сукупності, національної безпеки країни.
Висновки з проведеного дослідження. Розвиток і адаптація аграрного сектору повинні бути
зорієнтовані на світові тенденції, враховувати процеси і явища у геоекономічному середовищі.
Основними геоекономічними чинниками розвитку аграрного сектору виступають науково-технічні,
інноваційно-інвестиційні, соціально-культурні і екологічні аспекти, які відображають взаємозалежну
сукупність чинників впливу на результати діяльності суб’єктів ринку, у тому числі на перспективу. У
контексті зазначеного необхідно проходити постійний процес адаптації до геоекономічного
середовища з метою виявлення відповідних конкурентних переваг.
З позиції можливостей до адаптації галузі процес є складним і багатогранним, саме тому повинен
бути зорієнтований на максимальне використання внутрішніх можливостей на підставі програмованої
системи зовнішньоекономічної діяльності з перспективою переходу на інші форми регулювання.
Всі геоекономічні чинники у розвитку аграрного сектору, від зовнішньоекономічних до
технологічних, повинні бути зорієнтовані на внутрішню природно-ресурсну основу, враховувати
економічні, соціальні, культурні, екологічні особливості, з метою мінімізації ризиків і активізації переваг
від геоекономічного середовища.
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Анотація
У статті розглянуто теоретичні і методологічні аспекти щодо розвитку аграрного
сектору з урахуванням геоекономічних чинників впливу для виявлення потенційних переваг і
мінімізації економічних та екологічних ризиків. Обґрунтовано, що світові глобалізаційні потоки і
процеси в економічній, фінансовій, виробничій, соціальній, екологічній і інших сферах виступають
орієнтирами розвитку будь-якої національної економіки на перспективу. Виявлено, що ігнорування
глобалізаційних змін і тенденцій
буде обмежувати можливості у отриманні переваг на
загальнодержавному рівні. Національна економіка як складова частина світової господарської
системи активізувала окремі елементи цілісної світової системи, але їхній розвиток відбувається
повільно. Обґрунтовано, що чинниками негативного впливу залишається невирішеність питання
щодо регулювання внутрішнього ринку, процесу ціноутворення, якості і стандартизації створеної
продукції, а також повільність інтеграційних процесів, формування адаптованих до зовнішніх умов
організаційно-економічних структур.
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические и методологические аспекты относительно
развития аграрного сектора с учетом геоэкономических факторов воздействия с целью
выявления потенциальных преимуществ и минимизации экономических и экологических рисков.
Обосновано, что мировые глобализационные потоки и процессы в экономической, финансовой,
производственной, социальной, экологической и других сферах выступают ориентирами развития
любой национальной экономики на перспективу. Выявлено, что игнорирование глобализационных
изменений и тенденций будет ограничивать возможности в получении преимуществ на
общегосударственном уровне. Национальная экономика как составная часть мировой
хозяйственной системы активизировала отдельные элементы целостной мировой системы, но
их развитие происходит медленно. обосновано, что факторами негативного влияния остается
нерешенность вопроса по регулированию внутреннего рынка, процесса ценообразования,
качества и стандартизации созданной продукции, а также медлительность интеграционных
процессов, формирования адаптированных к внешним условиям организационно-экономических
структур.
Ключевые слова: аграрный сектор, глобализация, геоэкономические факторы,
геоэкономический подход, внешние риски, геоэкономическое пространство.
Annotation
The article deals with theoretical and methodological aspects regarding the development of the
agricultural sector from taking into account geo-economic factors influence in order to identify potential
benefits and minimize the economic and environmental risks. Proved that the world globalization flows and
processes in the economic, financial, social, environmental and other areas are the benchmarks of any
national economy for the future. Found that ignoring globalization changes and trends will limit the
possibilities of obtaining benefits at the national level. The national economy as part of the global economic
system has activated some elements of an integrated world system, but their development is slow. We
proved that the negative factors affecting the issue remains unresolved to regulate the internal market, the
process of pricing, quality and standards established products as well as slow the integration process, the
formation adapted to external conditions Organizational and economic structures.
Key words: agricultural sector, globalization, geo-economic factors, geo-economic approach, external
risks, geo-economic space.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЗАСАДАХ
ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. За останні кілька років світом прокотилась низка криз від продуктової
та паливної до кліматичної та фінансової. Оцінка ситуації засвідчує, що 60 відсотків світових
екосистем зазнали деградації, спостерігається значний дефіцит водних ресурсів, мільярд людей
голодує, інший мільярд страждає від надмірного харчування та супутніх захворювань, кожна четверта
людина в країнах, що розвиваються, живе поза межею бідності, два мільярди людей живуть менш ніж
на 2 долари в день [1; 2; 3]. У відповідь на фінансову та економічну кризу Екологічною Програмою
ООН (ЮНЕП) було оголошено у 2008 році перехід до зеленої економіки, яка направлена на
відновлення світової економіки і збільшення рівня зайнятості населення, з одночасним прискоренням
боротьби зі зміною клімату, деградацією навколишнього середовища та бідністю. .
Системне формування засад довгострокового економічного зростання та нової якості життя в
Україні потребує поглибленої теоретичної розробки сучасних концептуальних підходів, які дадуть
змогу практично реалізувати ідею зеленої економіки, що є провідною для національної економічної
стратегії розвитку суспільства. Тобто, перехід до зеленої економіки можна розглядати як шлях до
сталого розвитку, який передбачає зміцнення його трьох взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих
факторів: охорона навколишнього середовища, соціальний розвиток та економічне зростання.
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Становлення сучасної конкурентоспроможної національної аграрної економіки на засадах
зеленої економіки обумовлює актуальність та прикладну значущість проблеми розробки методології
довгострокового економічного зростання в трансформаційний період і підвищення на цій основі якості
життя, а також значний науковий інтерес до неї.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна теорія економічного розвитку та зростання
представлена концепціями відомих зарубіжних вчених Дж.М. Кейнса, Р. Харрода, Є. Домара,
Й. Шумпетера, Р.М. Солоу, У.А. Льюїса, Т. Шульца, Р. Нурксе, У. Ростоу, Г. Мюрдаля, Я. Тінбергена,
Г. Манківа, Д. Ромера, Д. Уейла, М. Тодаро, Е. де Сото й інших.
Вагомий внесок в розробку проблематики соціально-економічного розвитку із збереженням
екології і охорони навколишнього середовища зробили вітчизняні вчені О.М. Алимов, О.І. Амоша,
С.І. Бандур, П.П. Борщевський, І.К. Бистряков, В.М. Геєць, З.В. Герасимчук, Б.М. Данилишин,
М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, Л.М. Зайцева, В.С. Кравців, В.І. Куценко, А.С. Лисецький, І.І. Лукінов,
П.Т.Саблук, М.М.Федоров, М.Г. Чумаченко, В.С. Яцков, чиї наукові здобутки мають велике наукове і
практичне значення. Проте, незважаючи на високий рівень і міждисциплінарний характер існуючих
теоретичних розробок, потребує поглибленого обґрунтування теорія, та практика забезпечення
соціально спрямованого економічного зростання сільського господарства України на засадах зеленої
економіки, що відповідає концепції сталого розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є обгрунтування доцільності переходу в Україні до
зеленої економіки та формування моделі сталого економічного розвитку сільського господарства на
доктрині зеленої економіки, пов’язаної з органічним виробництвом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом історії існування людства
неодноразово ставилось на порядок денний і вирішувалось мислителями, науковцями, політиками
питання визначення мети і напрямів .розвитку суспільства. На передньому плані здебільшого стояло
завдання зростання масштабів і збільшення обсягів виробництва продукції безвідносно до супутніх
наслідків. Минуле століття стало кульмінацією споживацького підходу людини до навколишнього
середовища, внаслідок чого відбулося порушення екологічного балансу через забруднення довкілля,
спустошення надр, зникнення багатьох видів флори і фауни.
Світова фінансово-економічна криза спонукає держави світу до необхідності вирішення питання
підвищення ефективності використання ресурсів, розвитку нових екологічно орієнтованих галузей і
видів діяльності, впровадження «зелених технологій» – тих змін, які дозволять забезпечити
гармонійне узгодження економічного, соціального й екологічного розвитку і стануть каталізатором
зростання глобальної економіки.
Виходячи з критичної ситуації, у Стратегії національної безпеки зазначено, що стратегічними
цілями забезпечення екологічної безпеки і раціонального природокористування є: збереження
природного довкілля і забезпечення його захисту, ліквідація екологічних наслідків господарської
діяльності за умов зростаючої економічної активності та глобальних змін клімату. Основними
напрямами інститутів громадянського суспільства і сил національної безпеки названі створення умов
для впровадження екологічно безпечних виробництв, пошук перспективних джерел енергії,
задоволення потреб населення у водних і біологічних ресурсах.
Модель сталого економічного розвитку ґрунтується на доктрині зеленої економіки, яка
спрямована на зміну стосунків людини і природи задля розширення можливостей економічного
зростання, та на створення скоординованої глобальної стратегії виживання людства, орієнтованої на
збереження і відновлення природних спільнот у масштабах, необхідних для повернення до меж
господарської місткості біосфери.
Термін "сталий (стійкий) розвиток" походить з біології за аналогією стійкості біологічних і екологічних
систем шляхом надання їм економічного змісту [4]. За визначенням вчених сталий розвиток — це процес
гармонізації продуктивних сил, забезпечення гарантованого задоволення необхідних потреб усіх членів
суспільства за умови збереження та поетапного відтворення цілісності навколишнього природного
середовища, створення можливостей для рівноваги між його потенціалом і вимогами людей усіх поколінь
[5; 6]. За визначенням Світової комісії ООН з розвитку навколишнього середовища, стійкий розвиток (від
англ. sustainamble development) — це такий розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без
втрат для майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби [7].. Таким чином, у викладених
термінах ключовими питаннями є добробут людини і охорона природи.
Якщо аналізувати досліджувану проблему в еволюційному ракурсі на рівні суспільства то можна
стверджувати, що парадигма суспільства сталого розвитку істотно відрізняється від парадигми
індустріального (економічного) суспільства, яке ґрунтується на пріоритеті економічного зростання шляхом
широкого використання індустріальних способів виробництва, зокрема в сільському господарстві.
Соціальний та економічний прогрес в індустріальному суспільстві йде по лінії нарощування
обсягів виробництва матеріальних благ і одержання економічного зиску за будь-яку ціну. В таких
умовах охорона природи виявляється справою, підпорядкованою економічному розвиткові, що
зумовлює принципову неможливість належним чином захистити довкілля. Саме тому природоохоронні
заходи часто виявляються неефективними, а природоохоронне законодавство — недієвим.
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За структурою пріоритетів постіндустріальне (постекономічне) суспільство практично нічим не
відрізняється від індустріального (економічного), але економічне зростання тут досягається на основі
нових технологій, відбувається перехід від товаро-продукуючої до обслуговуючої економіки.
Виробництво послуг та інформації набуває домінуючої ролі. Формується новий соціально активний
клас — інтелектуальна еліта й технократи, які контролюють матеріальне виробництво і процес
створення високих технологій через інформацію, яка використовується у виробництві кінцевого
продукту. Інакше кажучи, знання й інформація стають провідною продуктивною силою. Звідси інша
назва постіндустріального суспільства — інформаційне суспільство.
Якщо постіндустріальне (інформаційне) суспільство в економічному зростанні сприймає обмеження
екологічного імперативу, воно набуває ознак суспільства стійкого економічно безпечного розвитку.
Парадигма такого суспільства, на відміну від індустріального, ґрунтується на органічному (не механічному)
тринітарному поєднанні економічної, соціальної й екологічної сфер за визначальної ролі останньої [8]..
Отже, суспільство сталого розвитку — це якісно нова фаза постіндустріального (постекономічного)
суспільства. Поняття цього суспільства означає і новий соціальний порядок, який відрізняється від
попередніх форм першочерговим значенням і роллю особистості в соціальній структурі. При переході до
суспільства сталого розвитку соціально-економічний прогрес має втілюватися не так у нарощуванні обсягу
вироблених матеріальних благ, як у зміні ставлення людини до самої себе і свого місця у навколишньому
світі. Але це не означає, що матеріальне забезпечення людини втрачає свою цінність. Навпаки,
матеріальний прогрес, належний рівень матеріального забезпечення — необхідна умова формування
нового соціально-економічного порядку. Але тут йдеться про те, що достатньою умовою для становлення
нового порядку є зміна ціннісних пріоритетів людини, створення такої ситуації, коли головним
устремлінням особистості стає вдосконалення її внутрішнього, духовного потенціалу. На зміну праці як
діяльності, що продиктована виключно матеріальною необхідністю, має прийти активність, умотивоване
бажання людини розкрити себе відповідно до власної внутрішньої природи.
«Сталий розвиток» базується на наукових працях засновника національної школи фізичної
економії С Подолинського (1880 р.), який першим з’єднав «фізичне з економічним», класичне вчення
В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, новаторські ідеї щодо цивілізаційного прогресу людства
М. Руденка.
В Україні необхідність розробки та впровадження політики екологічно-сталого розвитку на основі
«зеленого» зростання викликана як міжнародними зобов’язаннями, так і внутрішніми соціальноекономічними й екологічними реаліями.
Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання природних благ на одиницю
ВВП. Так, на одиницю ВВП витрачається майже тонна природних ресурсів, тоді як у США – 3 кг.
Загальне енергоспоживання на одиницю ВВП в Україні в 1,8 разу більше, ніж в РФ, в 3,5 разу більше,
ніж в Польщі, в 8,3 разу вище, ніж у країнах Європи; за останні 20 років енергоємність одиниці ВВП
України збільшилась майже вдвічі. Попри скорочення виробництва за останні 10 років, відбулося
збільшення частки викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище на одиницю виробленої
продукції. Тобто, економіка України неконкурентоспроможна внаслідок енергоємності та
ресурсовитратності [8]. Тому необхідна її екологізація – перехід на відновлювальні джерела енергії,
впровадження «зелених» технологій і раціональний підхід до використання ресурсів.
Сільське господарство, на відміну від інших галузей національної економіки, характеризується
більшою залежністю суспільних інтересів і потреб від природних факторів. Інтенсифікація
сільськогосподарського виробництва, яка не супроводжується природоохоронними заходами,
викликає порушення природного середовища. Тому актуальність переходу галузі на засади зеленої
економіки є очевидною.
Одним із напрямів використання засад зеленої економіки є органічне аграрне виробництво як
альтернативна модель господарювання, результативність якої полягає у ефективності
сільськогосподарського виробництва при одночасному зниженні антропогенного навантаження на
навколишнє середовище і природні ресурси [9; 10].
На відміну від інших методів ведення аграрного виробництва, органічне засновано на
використанні ресурсоощадливих технологій, мінімізації механічної обробки ґрунту та синтетичних
речовин, виключенні з процесу виробництва генетично модифікованих організмів. Керівним
принципом для органічного сільського господарства є використання матеріалів і технологій, які
покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і
збалансованих агроекосистем.
Умовами розвитку аграрного органічного виробництва є відповідність сільськогосподарської
продукції певним стандартам, що надає можливість маркувати продукцію відповідним чином і
реалізовувати як органічну [11].
Органічне виробництво дозволяє реалізувати концепцію збалансованого розвитку агросфери за
рахунок соціально-економічної і природно-ресурсної збалансованості і має на меті забезпечення
суспільства безпечними та якісними продуктами харчування, а також збереження та покращення
стану навколишнього природного середовища.
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Виходячи з цього, є актуальним створення ефективної дієвої стратегії розвитку органічного
виробництва, спрямованої на виробництво екологічно безпечної продукції, підвищення
агроекологічного іміджу країни і конкурентоспроможності сільського господарства на внутрішньому і
зовнішньому ринках.
Для забезпечення ефективного переводу сільського господарства на засади зеленої економіки
доцільно використати передовий зарубіжний досвід, оскільки за даними світової статистики, протяг
останнього десятиріччя загальний світовий обсяг продажів сертифікованої органічної продукції
подвоївся [10; 12]. Навіть в умовах світової економічної кризи, яка спричинила зменшення обсягів
продажу більшості товарів, попит на органічну продукцію підвищується, що спричиняє останнім часом
стрімке зростання ринку органічної продукції. Так, в 2010 році світовий продаж органічної продукції
досяг 60 млрд. дол., що в чотири рази більше показників 1999 року [10].
Аналіз закордонного досвіду свідчить, що одним з факторів розвитку органічного сільського
господарства є наявність державної підтримки підприємств, які займаються виробництвом такої
продукції у вигляді дотацій і субсидування виробництва, що може маскувати реальну собівартість
продукції. Рівень цієї підтримки для сільського господарства в цілому коливається в дуже великому
діапазоні навіть серед розвинених держав [10; 12].
Сільське господарство в розвинених кранах є протекціоністською галуззю, на екологічну безпеку
і функціонування якої щорічно виділяються значні державні кошти.
У зарубіжних країнах основна частина бюджету використовується для підтримки цін на
сільськогосподарську продукцію й на захист від впливу тенденцій світового ринку. Так, державні субсидії у
формі безпосередніх виплат на встановлення твердих цін і надання дешевих кредитів у доходах фермерів
цих країн становлять: у США – 30 %, Канаді – 45 %, країнах ЄС – 49 %, Швеції – 59 %, Японії – 66 %,
Фінляндії – 77 %, Швейцарії – 80 %. У розвинених країнах Заходу розміри державної підтримки сільського
господарства становлять у середньому 40-50 % вартості валової аграрної продукції. При цьому
відношення суми субсидій до вартості сільськогосподарської продукції в різних країнах помітно різниться.
Так, найбільшим цей показник зафіксовано у Швейцарії – 82 %, Норвегії – 75 %, Ісландії – 73 %, Фінляндії –
до 70 %. В Японії цей показник становив 74 %, а в США – 23 %. У Чехословаччині, Угорщині, Туреччині
субвенції й дотації сільськогосподарським товаровиробникам становлять 20-25 % вартості валової
продукції сільського господарства, країнах ЄС – до 40 % [13, с.56].
Розподіл субсидій між галузями сільського господарства в різних країнах значно відрізняється, Так, у
США 58 % субсидій направляються на підтримку рослинництва; у Канаді – 69 %, в країнах ЕС – 75 %,
Норвегії – 92 %, в Ісландії – 100 % субсидій направляються на підтримку тваринництва [13, с.57].
Незважаючи на те, що США є достатньо успішною державою на протязі останнього сторіччя, ця
країна відноситься до найвідоміших виробників генетично модифікованої продукції, виробництво
екологічно чистої продукції є найбільш поширеним у світі. Воно ґрунтується на повній відмові від
використання засобів хімізації в процесі землеробства.
У США, як і країнах Західної Європи, розвиток сільськогосподарського виробництва
супроводжується використанням сучасної техніки й технологій на крупних масивах земель, що
дозволило підвищити продуктивність праці за останні 30 років у 2-3 рази. Кількість великих ферм у
США постійно збільшується, вони створюють велику перевагу держави на світовому ринку
сільськогосподарських продуктів. Зараз їх налічується понад 8 %, але вони виробляють 73 %
продукції, одержують 78 % чистого прибутку від загального прибутку всіх ферм. Саме великі
підприємства забезпечують сьогодні продовольчу безпеку США [14, с.61 ].
Отже, ґрунтуючись на крупних сільськогосподарських підприємствах, нарощуючи масштаби
виробництва, продовольча система США використовує сучасну техніку і технології виробництва, що
надає їй конкурентних переваг і дозволяє бути рентабельною. Найважливішим в політиці США є
створення сприятливого навколишнього середовища для ведення бізнесу, що складається з ряду
найважливіших напрямів державної політики.
В країнах ЄС органічне агропромислове виробництво стало формуватись на початку
дев’яностих років ХХ сторіччя під впливом ряду факторів. Основними з них є наступні:
надвиробництво сільськогосподарської продукції й проблеми з її реалізацією; зростаюча
стурбованість суспільства негативними екологічними наслідками інтенсифікації рослинництва й
тваринництва; підвищення життєвого рівня населення і його стурбованість безпекою продуктів
харчування; скорочення частки сільського господарства у ВВП і кількості фермерських господарств;
поступове розширення складу ЄС.
Стратегічна програма розвитку сільського господарства ЄС на 2007-2013 роки визначила
наступні ключові сфери регулювання та підтримки агросектору:
- посилення конкурентоспроможності сільського господарства. Для вирішення цього завдання
члени ЄС мають зосередити зусилля в наступних напрямах: реструктуризація та модернізація
аграрного сектора; підтримка інтеграційних і продовольчих зв'язків; забезпечення доступу до науковотехнічних досягнень і підтримка їхнього впровадження; забезпечення доступу до інформації та
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впровадження інформаційних технологій; підтримка виробництва нової продукції сільського
господарства та лісового господарства; підтримка кооперації виробників.
- захист навколишнього середовища в сільській місцевості. Державна підтримка в цій сфері повинна
сконцентруватися на впровадженні енергозберігаючих технологій; збереженні водних, ґрунтових і лісових
ресурсів; зниження шкідливого впливу аграрного сектора на клімат та пов’язані з ним сфери.
- поліпшення якості життя в сільській місцевості і стимулювання несільськогосподарської
зайнятості. Державної підтримки потребують розвиток малого бізнесу та ремесел у сільських регіонах;
розвиток туризму; збереження ландшафтів; розвиток освіти для потреб багатопрофільної сільської
економіки; модернізація сільської інфраструктури; створення умов для інноваційного використання
поновлюваних енергетичних джерел із використанням аграрної продукції.
Слід підкреслити, що екологізація галузі - генеральна лінія розвитку сільського господарства в
країнах ЄС на найближчі десятиліття. Для досягнення цієї мети передбачений цілий комплекс
політичних, економічних, технологічних і екологічних заходів. Одним з найважливіших напрямків є
зниження антропогенного навантаження на агроландшафти, що одночасно дозволить частково
вирішити проблему надвиробництва продукції рослинництва.
Уряди країн Євросоюзу пропагують відповідальне відношення до природних екосистем і їхнє
збереження, тому активно фінансують природоохоронні заходи. Європейська модель екологічно
безпечного сільського господарства відображає специфічну історію, культуру й вибір європейського
суспільства.
Центральна концепція даної моделі - мультифункціональність у поєднанні зі сталим
розвитком, яка повинна гарантувати поряд з конкурентоспроможним виробництвом збереження
дрібних ландшафтів і локальних мереж постачання. Відповідно до нової аграрної політики ЄС,
екологічні порушення в сільському господарстві Європи суперечать основним цінностям європейської
культури (фрагментація ландшафтів, зникнення біотопів, радикальна зміна землекористування).
У країнах ЄС до сільського господарства пред'являються наступні агроекологічні вимоги: чисте
повітря; чиста вода; збереження природних екосистем; створення буферних смуг природної рослинності
по межах полів, уздовж доріг, каналів; забезпечення умов для місцевих осілих і перелітних птахів;
естетична привабливість пейзажів; збереження природних пам'ятників, місць відпочинку і їхній розвиток;
охорона ґрунтів і їхньої родючості; запобігання повеней, лісових пожеж і інших стихійних лих.
Країни ЄС, з метою захисту інтересів споживачів і охорони навколишнього природного середовища,
активно виступають за екологічну безпеку продукції, використовуючи технічні, санітарні, та фіто санітарні
норми. Такі заходи надають можливості обмежити імпорт генетично модифікованої продукції.
Слід зазначити, що з метою забезпечення екологічно безпечного виробництва продукції, в
країнах ЄС вирішальну роль в товарній політиці підприємств, орієнтованих на виробництво органічної
продукції відіграє система екологічної сертифікації і використання певного екологічного маркування,
яке підтверджує проходження процедур сертифікації. Тому величезна увага приділяється розвитку і
вдосконаленню системи регулювання якості продуктів харчування, а саме передбачається контроль
виробництва продукції на всіх його стадіях, в тому разі сертифікація ґрунту, насінного і посадкового
матеріалу, кінцевого продукту, самого підприємства.
До впровадження системи технологій щодо виробництва екологічно чистої продукції
господарство або ферма надають на інспекційну перевірку звіт з описом всіх приміщень, сховищ,
полів, голів господарства, системи організації виробництва і дати останнього використання продукції,
яка не передбачена органічними технологіями.
Стосовно продукції тваринництва в країнах ЄС застосовується Постанова 1804/99, яка введена
в дію в серпні 2000 року і слугує цілям забезпечення захисту споживачів від псевдо натуральних
продуктів і виробників від несумлінної конкуренції.
Необхідно зауважити, що достатня увага приділяється питанню ідентифікації продовольчих
товарів з використанням спеціального екологічного маркування, яке підтверджує проходження
процедур сертифікації. Так, в країнах ЄС з липня 2010 року використовується новий єдиний логотип,
який є обов’язковим для всієї органічно вирощеної продукції [15]. Це дозволить споживачам
ідентифікувати продукцію і створює певний захист від фальсифікату.
Слід звернути увагу, що правила ЄС встановлюють мінімальні вимоги до процесу вирощування,
виробництва, переробки й імпорту продукції органічного сільського господарства. Кожна країна ЄС
відповідає за застосування всіх європейських документів в сфері органічного сільського господарства
й за створення системи перевірок і інспекцій [16].
Правила імпорту, що встановлені в документах ЄС по органічному сільському господарству, мають
величезне значення для світового ринку натуральних продуктів харчування. Імпортовані в ЄС натуральні
продукти повинні бути зроблені, перероблені й сертифіковані відповідно до еквівалентних стандартів [9].
В різних країнах існує певна специфіка впровадження екологічного виробництва (табл.1) [11,
с.39-43; 17; С. 48-53].
Слід звернути увагу, що у країнах ЄС обсяг і характер державного регулювання сільського
господарства спрямовані на підтримку певного рівня закупівельних цін, субсидування експортних
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поставок, обмеження виробництва окремих видів продукції. Крім того, у країнах ЄС функціонують
національні системи субсидування.
Таблиця 1
Світовий досвід впровадження різних видів альтернативного рослинництва
Вид і особливості
альтернативного рослинництва
Органічне
Біологічні активи вирощують без застосування синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту,
тобто при повній відмові від засобів хімізації. Дозволяється використовувати гній, компости,
кісткове борошно, «сирі» породи (доломіт, глауконітовий пісок, крейду, вапно, польовий шпат).
Для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур застосовують часник, тютюновий пил
Органо-біологічне
В основу покладено принцип створення родючості ґрунту за рахунок мікробіологічної діяльності.
Прагнення до створення «живого і здорового ґрунту» за рахунок підтримки й активізації його
мікрофлори. Із добрив використовують тільки органічні (гній, сидерати) та деякі повільно діючі
мінеральні добрива (томасшлак, базальтовий пил). Велике значення надається сівозміні, в якій
використовують бобово-злакові травосуміші як зелене добриво
Біодинамічне
Вирощування сільськогосподарських культур проводиться з урахуванням не тільки природних
(земних), а й космічних ритмів, оскільки все живе – це добре збалансоване ціле, що перебуває у
взаємозв’язку з космосом. Спеціальні біологічні препарати повинні додати рослинам необхідної
сили й активізувати певні процеси в ґрунті
Біологічне (екологічне)
основи біологічного землеробства названі на честь автора «система Лемер - Буше». Забезпечує
суворе обмеження застосування пестицидів і гнучке відношення до питання про мінеральні
добрива, при цьому дозволяється використовувати лише органічні добрива та окремі нетоксичні
препарати (ефірні олії, порошки, настої з водоростей та деяких рослин). Застосовують ці
препарати з урахуванням механічного складу ґрунту та інших умов

Країна, в якій
використовується
США,
країни Європи

Швеція,
Швейцарія

Німеччина,
Швеція, Данія

Франція

Джерело: авторська розробка

В цілому система підтримки сільського господарства в країнах з розвинутою ринковою
економікою значною мірою пов’язана з державним регулюванням цін: введення верхніх і нижніх меж
коливання цін та індикативної або умовної ціни. Інструментом такого регулювання є скупка або продаж
продукції (товарна інтервенція).
Крім того, аграрна політика ЄС використовує для регулювання сільськогосподарського ринку
такий інструмент, як квотування. Сутність його в тому, що підтримка цін на продукцію веде до її
надвиробництва, тому вводяться квоти на виробництво її певних видів (молоко, цукор, спирт,
крохмаль) з метою збереження високого рівня внутрішніх цін, недопущення надвиробництва, а також
зниження витрат з бюджету ЄС
Дослідження сучасних тенденцій та підходів до сталого розвитку сільського господарства
розвинених країн та його ефективність (табл. 2) дають підстави стверджувати, що питання
виробництва, споживання і якості продукції є невід’ємними від поняття екологічності виробництва і
екологічно безпечної продукції. Таким чином, проблема екологоорієнтованого виробництва
сільськогосподарської продукції має декілька аспектів: виробництво екологічно чистої продукції та
перехід до більш раціонального природокористування та використання природно - ресурсного
потенціалу агропродовольчого комплексу, впровадження нових екологічно безпечних технологій у
виробництво, зменшення забруднення навколишнього середовища відходами виробництва.
Таблиця 2
Ефективність сталого розвитку зеленої економіки
Вид
ефективності

Характеристика
ефективності
мінімізація впливу виробничих процесів на довкілля;
сприяння збереженню та відновленню біорізноманіття в агроландшафтах;
Екологічна
сприяння збереженню та відтворенню родючості ґрунтів;
оберігання від забруднення водних ресурсів.
поступове зростання природної продуктивності агроценозів та ґрунтів;
зниження виробничих витрат завдяки відмові від застосування дорогих хімікатів та
Економічна
зменшення енергоємності виробництва;
підвищення конкурентоспроможності продукції.
створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
Соціальна
створення нових перспектив для малих та середніх фермерських господарств,
збільшення життєздатності сільських громад
Джерело: авторська розробка
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Підґрунтям екологічної політики розвитку вітчизняного сільського господарства повинно стати
дотримання його екологічної безпеки на основі екологізації виробництва.
Під екологізацією сільськогосподарського виробництва слід розуміти процес, який передбачає
комбінування і кооперування в галузях комплексу інноваційних технологій, спрямованих на економічне
зростання галузі, захист довкілля як взаємозалежних і взаємодоповнюючих елементів стратегічного
розвитку сільського господарства, що гарантуватиме населенню високу якість продовольства.
Сталий розвиток сільського господарства на засадах зеленої економіки можливий шляхом
застосування альтернативних технологій, які є екологічно безпечними і забезпечують зростання
продуктивності виробництва при гармонійних діях по відношенню до екосистеми.
Ефективність впровадження зеленої економіки в сільськогосподарському виробництві
підтверджують наступні результативні показники:
- зменшення порушення структури та ущільненості ґрунту за рахунок агротехнічних заходів;
- науково обґрунтоване застосування меліорації земель сільськогосподарського призначення;
- скорочення втрат поживних речовин в ґрунті;
- зменшення хімічного навантаження за рахунок використання екологічно безпечних добрив;
- використання науково обґрунтованих сівозмін;
- впровадження екологічно безпечних біологізованих технологій вирощування продукції.
- впровадження екологічної сертифікації та екологічного маркування.
Таким чином, впровадження сучасних зелених технологій вирощування сільськогосподарських
культур та розведення худоби згідно з принципами та вимогами органічного виробництва, при
подальшому розвитку внутрішнього ринку в Україні в середньостроковій перспективі, здатне сприяти
підвищенню конкурентоспроможності продукції, розвитку , зростанню екологічного іміджу держави.
Висновки з проведеного дослідження. Фінансово-економічна криза спонукає сільське
господарство до необхідності впровадження «зелених технологій», які дозволять забезпечити
гармонійне узгодження економічного, соціального і екологічного розвитку і стануть каталізатором
зростання глобальної економіки.
Модель сталого економічного розвитку ґрунтується на доктрині зеленої економіки, яка спрямована
на зміну стосунків людини і природи задля розширення можливостей економічного зростання.
В Україні необхідність розробки та впровадження політики екологічно-сталого розвитку на основі
«зеленого» зростання викликана як міжнародними зобов’язаннями, так і внутрішніми соціальноекономічними й екологічними реаліями.
Одним із напрямів використання засад зеленої економіки є органічне аграрне виробництво як
альтернативна модель господарювання, результативність якої полягає у ефективності
сільськогосподарського виробництва при одночасному зниженні антропогенного навантаження на
навколишнє середовище і природні ресурси.
Метод органічного ведення аграрного виробництва на засадах зеленої економіки заснований на
використанні ресурсоощадливих технологій, мінімізації механічної обробки ґрунту та синтетичних
речовин, виключенні з процесу виробництва генетично модифікованих організмів. Керівним
принципом органічного сільського господарства є використання матеріалів і технологій, які
покращують екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і
збалансованих агроекосистем.
Впровадження сучасних зелених технологій вирощування сільськогосподарських культур та
розведення худоби згідно з принципами та вимогами органічного виробництва, при подальшому
розвитку внутрішнього ринку в Україні в середньостроковій перспективі, здатне сприяти підвищенню
конкурентоспроможності продукції, розвитку , зростанню екологічного іміджу держави.
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Анотація
Проаналізовано проблеми і наслідки різних світових криз і деградації екосистем в умовах
індустріального суспільства. Обґрунтовано доцільність переходу в Україні до зеленої економіки,
направленої на довгострокове економічне зростання та формування нової якості життя.
Розглянуто модель сталого економічного розвитку сільського господарства на доктрині зеленої
економіки, спрямованої на зміну стосунків людини і природи зодля розширення можливостей
економічного зростання. Розкрито ефективність стратегії розвитку органічного виробництва,
пов’язаної з виробництвом екологічно безпечної продукції, підвищенням агроекологічного іміджу
країни і конкурентоспроможності сільського господарства на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Ключові слова: сільське господарство, зелена економіка, органічне виробництво, екологічно
безпечна продукція, екологія, добробут людей, збереження природи.
Аннотация
Проанализированы проблемы и последствия различных мировых кризисов и деградации
экосистем в условиях индустриального общества. Обоснована целесообразность перехода в
Украине к зеленой экономике, направленной на долгосрочный экономический рост и формирование
нового качества жизни. Рассмотрена модель устойчивого экономического развития сельского
хозяйства на доктрине зеленой экономики, направленной на изменение отношений человека и
природы зодля расширения возможностей экономического роста. Раскрыта эффективность
стратегии развития органического производства, связанной с производством экологически
безопасной продукции, повышением агроэкологического имиджа страны и конкурентоспособности
сельского хозяйства на внутреннем и внешнем рынках.
Ключевые слова: сельское хозяйство, зеленая экономика, органическое производство,
экологически безопасная продукция, экология, благосостояние людей, сохранения природы.
Annotation
The problems and consequences of various world crisis and ecosystem degradation in industrial
society are analyzed. Substantiated expediency transition to a green economy of Ukraine directed on the
long term economic growth and the formation of new quality of life. The model of the sustainable economic
development of agriculture upon the doctrine of the green economy, aimed at changing the relationship
between man and nature to expand the opportunities of economic growth. Reveals the effectiveness of the
strategy of organic production associated with the production of ecologically safe products increase
agroecological image the country and competitiveness of agriculture in domestic and foreign markets.
Key words: agriculture, green economy, organic production, environmentally safe products, ecology,
welfare of people, the preservation of nature.
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ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК КЛЮЧОВЕ
ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
Хто виграв час – той виграв все.
Жан Батист Мольєр
Постановка проблеми. Значну частину теорії економіки присвячено проблематиці
національної конкурентоспроможності, тому що поруч з економічними показниками вона оцінює
наслідки важливих для розвитку неекономічних явищ. На сьогодні вже сформовано вагому теоретичну
базу щодо визначення сутності та принципів конкурентоспроможності національної економіки,
окреслення проблем та напрямів її забезпечення, неодноразово доведено необхідність переорієнтації
промислового виробництва на високотехнологічні галузі. Проте різкий перехід від індустріального до
постіндустріального суспільства в сучасних умовах практично неможливий, тому головною задачею
стає не сам перехід, а прискорення розвитку в межах індустріального суспільства, що підготує ґрунт
для органічної, природної трансформації [1, с. 16]. Історичний досвід переконує, що цивілізаційний
прогрес знаходить свій прояв саме в прискоренні економічного розвитку. Так, за дослідженнями
вчених, для подвоєння обсягу виробництва на душу населення, що існував у 1790 р., Великобританії
знадобилося 58 років. В США вже в ХХ столітті це сталося за 47 років (за точку відліку взято 1939 р.).
Японія подвоїла виробництво на душу населення за 37 років. Після Другої світової війни багато країн
подвоїли обсяг виробництва на душу населення ще швидше, ніж Японія: Бразилія – за 18 років,
Індонезія – за 17, південна Корея – за 11, а Китай – за 10 років [2]. Отже, постає питання: що є рушієм
економічного прискорення і як його застосувати до вітчизняної економіки?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в дослідження прискореного та
випереджаючого економічного розвитку внесли Д. Норт, Я. Корнаї, Л. Бальцерович, А. Ослуд, О. Норгаард,
К. Поланьї, Л. Чаба. Окремо слід відзначити праці Х. Лейбенстайна, Г. Мюрдаля, У. Ростоу, Т. Шульца,
Х. Ченері, в яких досліджуються способи прискорення розвитку економічних процесів для ліквідації
відсталості. Серед українських вчених, що присвятили свої роботи вивченню прискореного розвитку, варто
назвати таких відомих економістів, як Ю. Пахомов, А. Гальчинський, Л. Мельник, В. Геєць, А. Філіпенко,
А. Чухно, О. Білорус. Цікавими та плідними є дослідження Д. Єфремова, О. Москаленко та інших вчених.
Проте масштабність проблеми залишає численні питання, серед яких визначення передумов, джерел та
чинників випереджаючого економічного розвитку, методів його вимірювання та багато інших, пошук
відповідей на які потребує додаткових досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності прискорення економічних
процесів як одного з основних чинників випереджаючого економічного розвитку та пропозиція заходів,
спрямованих на прискорення економічних процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки конкурентоспроможність стала
надзвичайно популярним ідеологічним гаслом трансформаційних економічних систем. Не стала
винятком й Україна, уряд якої проголосив підвищення конкурентоспроможності чи не найголовнішою
метою економічної політики [3, с. 15]. Розглянемо динаміку конкурентоспроможності України та
декількох розвинутих країн на основі рейтингу конкурентоспроможності країн (глобальний індекс
конкурентоспроможності – ГІК), підготовленого Всесвітнім економічним форумом, та спробуємо
з’ясувати причини одержаних результатів.
Індекс складається з дванадцяти субіндексів: державні та суспільні установи, інфраструктура,
макроекономічна стабільність, охорона здоров’я та початкова освіта, середня, вища та професійна
освіта, ефективність товарного ринку, ефективність ринку праці, рівень розвитку фінансового ринку,
технологічна готовність, розмір ринку, удосконалення бізнесу, інновації. Названі індекси є основою
одного з трьох рівнів економіки, наприклад, останні два є факторами інноваційної економіки, до такої
економіки відносять Австрію, Швецію, Фінляндію, Германію, Францію, Данію, Японію – всього 35 країн.
До першої стадії відносять економіки, що надто залежні від мінеральних ресурсів, а ВВП на душу
населення не є єдиним критерієм, за яким можна визначити стадію розвитку. На першій стадії
знаходяться Болівія, Ефіопія, Кенія, Пакистан, Нігерія, Непал, Молдова та деякі інші (всього 37).
Україна залишається на транзитивному етапі від першого до другого, серед двадцяти трьох інших
економік, наприклад, Ірану, Алжиру, Єгипту, Кувейту, Азербайджану, Монголії та інших. Друга стадія
визначається соціально-економічними факторами, починаючи від освіти і охорони здоров’я, та
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закінчуючи технологічною готовністю та розміром ринку. Безумовно, до лідерів Україні ще
далеко (табл. 1).
Таблиця 1
Рейтинг країн за індексом глобальної конкурентоспроможності за 2010-2012 роки
2010-2011
Індекс
глобальної
Країна
Рейтинг за Іг.к.
конкуренто-спроможності
(Іг.к)
Швейцарія
5,63
1
Сінгапур
5,48
3
Швеція
5,56
2
Фінляндія
5,37
7
США
5,43
4
Германія
5,39
5
Нідерланди
5,33
8
Данія
5,32
9
Японія
5,37
6
Великобританія
5,25
12
Китай
4,84
27
Україна
3,90
89
Джерело : складено за The Global Competitiveness Reports [4]

2011-2012
Індекс глобальної
конкурентоспроможності (Іг.к)
5,74
5,63
5,61
5,47
5,43
5,41
5,41
5,40
5,40
5,39
4,90
4,00

Рейтинг за
Іг.к.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
82

За результатами аналізу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [5], найкращий
результат серед складових індексу конкурентоспроможності України продемонстрував субіндекс
«Макроекономічний стан», зростання якого відбулося завдяки досягненню кращих показників розвитку
національної економіки на фоні більш повільних темпів відновлення економік країн світу після
фінансової кризи 2008-2009 років. Отже, це доволі відносна ефективність. Проте у сфері критичного
відставання ГІК 2011/2012 знаходять місце і протилежні тенденції. Так, значення субіндексу
«Удосконалення бізнесу», що наближає країну до третьої стадії, скоротилося на три пункти, що
пов’язано з погіршенням умов розвитку кластерної кооперації між виробництвом і науково-дослідною
сферою (падіння на тринадцять пунктів), готовності делегувати повноваження у корпоративному
правлінні (на одинадцять пунктів), а також сприяння розвитку підприємницької ініціативи на
локальному рівні (на 9 пунктів).
Як свідчить досвід найбільш розвинутих країн світу, до основних чинників їх
конкурентоспроможності відносяться вміння своєчасно виявити перспективні напрямки розвитку та
впровадження ефективних механізмів інноваційної діяльності на підприємствах [6, с. 11].
Оскільки в різних рейтингах експертних організацій за критеріями соціально-економічного
розвитку Україна знаходиться в кінці списків країн, що аналізуються, стає очевидним, що свого часу
країна не скористалася конкурентними перевагами та не спрямувала діяльність в потрібному напрямі
для ефективного розвитку. В сучасних глобальних перегонах Україна настільки відстала, що ризикує
надовго одержати статус злиденної і переслідувати в якості основної мети виживання, тому зараз
українська «своєчасність» має бути замінена на «поспішність». Україна зовсім не має часу міркувати
та поступово трансформуватися, адже ставши сировинним придатком, вона назавжди втратить
можливість гідного існування, тому постає гостра необхідність прискоритись та швидко реорганізувати
соціально-економічну діяльність, направлену на досягнення високого рівня національного розвитку.
Прискорення економічного розвитку обумовлено можливістю спиратися на досвід і допомогу
розвинутих країн, брати на озброєння все краще, перевірене практикою. На жаль, ми не
використовуємо в повній мірі фактор прискорення економічного розвитку для забезпечення
випереджаючого розвитку, особливо в частині техніко-технологічного оновлення виробництва та
підвищення його ефективності [2, с. 116], хоча саме інноваційний шлях розвитку може прискорити
економічний розвиток держави і забезпечити досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності
продукції з метою вільного конкурування на світових ринках товарів та послуг [7, с. 169].
Так, в Україні по випуску продукції вищі технологічні устрої (5-й і 6-й) складають близько 4%, 6-й
– майже відсутній (менше 0,1%). Фінансування науково-технічних розробок майже на 70% припадає на
4-й і лише 23% – на 5-й технологічний устрій; 60% інноваційних витрат розподіляється на 4-й устрій,
30% – на 3-й, а 5-й устрій в інноваційних витратах займає лише 8,6% [8, с. 25].
«Індустріальний потенціал країни має тенденцію до згортання від космосу («Південмаш»,
«Київприлад» та ін.) до пива, до нескінченних ток-шоу на майданах і по телевізору» [9, с. 89].

46

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Подолання відставання від лідера можливо двома шляхами: або рухатися швидше лідера тим же
маршрутом, що він пройшов, або обрати свій маршрут, скорочуючи шлях, прискорюючи час досягнення
заданої точки [10, с. 25]. Як зазначає проф. А. Задоя, із щорічним приростом ВВП близько 6% Україна
зможе вийти на нинішній рівень середньоєвропейського показника ВВП на душу населення лише через 25
років (без урахування економічного зростання в ЄС) [10, с. 25]. Проте українська реальність доволі
песимістична: світовий банк погіршив макроекономічний прогноз зростання української економіки 2013
року до 1% в поточному році (в порівнянні з минулим прогнозом 3,5%) [11].
Існує й інша думка, що наздогнати країни-лідери шляхом копіювання їх практики неможливо –
наздогнати може та країна, яка спирається на світовий досвід, і переходить від «траєкторії
переслідування» до «руху на випередження», що передбачає пріоритетний розвиток нових галузей
(електронна промисловість, зв'язок тощо), і модернізацію традиційних [2, с. 117].
Отже, перш за все, Україна має визначитись з моделлю економічного розвитку, в основу якої, в
будь-якому разі, має бути покладено довгострокове планування зі скороченням часу на реалізацію
процесів, адже «Україна після надбання незалежності, загубила стратегічну, так звану «сценарну»
культуру часу, яка націлює країну (а не тільки економіку) на майбутнє. Підхід «від бюджету до
бюджету» перетворив Україну на «країну малих справ» [9, с. 95].
Скорочення часу на реалізацію процесів можна спостерігати в моделях розвитку, що
наздоганяє, прискореного розвитку та випереджаючого розвитку.
За дослідженнями О. Москаленко, випереджаючий економічний розвиток – це «створення
передумов у розвитку швидше за інші країни в конкуренції і виробництві на основі нової якості
розвитку» [12, с. 404]. За Д. Єфремовим, «випереджаючий розвиток описує зміни економічної системи,
визначає темпи зростання відсталої країни як високі та такі, що мають перевищувати темпи росту
держав-лідерів» [13, с. 63]. Отже, випереджання на рівні держави означає перегнати, швидше за інші
країни досягти кращого результату, в нашому випадку – рівня розвитку. А. Бузні та А. Карлова сутність
випереджаючого розвитку вбачають в тому, що плановий перспективний результат повинен не тільки
перевищувати базовий варіант, але й перевершувати конкурентний аналог, що порівнюється з
базовим, при цьому в його можливому розвитку до планового періоду [8, с. 26].
Прискорений розвиток, за Д. Єфремовим, пов’язує швидкість заміни продуктивних сил з часом,
тобто прискорення передбачає напрям змін та різницею між швидкістю розвитку економічної системи
на даний момент і на початок руху [13, с. 63]. О. Москаленко прискорений розвиток розуміє як модель,
що своїй основі має таку економічну систему, яка забезпечує всебічний розвиток усіх сфер економіки,
стимулює економію природних ресурсів, підвищення соціальних стандартів і якості життя населення,
усіх соціальних сфер, базується на засадах провідної ролі держави в економіці, стійкого діалогу між
державним і приватним секторами, інституціоналізує рівномірний і справедливий розподіл суспільних
благ і ресурсів [14, с. 21].
Розвиток, що наздоганяє, містить кількісні параметри перетворень системи та задає напрям
змін структурних елементів [13, с. 63]. Виходячи із семантичних властивостей категорії «наздоганяти»,
на наш погляд, правомірно вважати, що розвитку, що наздоганяє, притаманне досягнення рівних
якостей, тобто виявлення себе поруч з тим, що рухалося попереду. Значить, стратегія розвитку, що
наздоганяє, передбачає досягнення економічного розвитку країн, що бралися за конкурентну основу.
Таким чином, в нашому розумінні, парадигмою розвитку, що наздоганяє, є досягнення якостей
лідера (дана форма розвитку не зможе забезпечити передових позицій країни, тому що лідер також
рухатиметься уперед); парадигмою прискореного економічного розвитку є збільшення швидкості
розвитку з плином часу (інструментарію даної моделі може виявитися недостатньо для системи, яка
втратила багато часу і вже не може чекати на поступове збільшення швидкості); парадигмою
випереджаючого розвитку є досягнення кращого результату за менший проміжок часу (саме ця
модель, на нашу думку, є єдиною можливістю для України «знятися з гальм» і швидко, але поступово
рушити уперед). Складність моделі випереджаючого економічного розвитку полягає не стільки в її
розробці для України, скільки в реалізації, оскільки, по-перше, практика доводить, що більшість
проектів і планів економічного розвитку залишаються на папері, по-друге, країна перенавантажена
бюрократичними процедурами, які нерідко не несуть в собі необхідності, дублюють інші завдання та
виступають надійним гальмом розвитку в цілому.
Висновки з проведеного дослідження. Система запізнювань в економічних процесах
характеризує деяку інерційність економічного розвитку, яка полягає в тому, що сформовані до певного
моменту пропорції в економіці можна змінити лише поступово, і будь-які структурні зміни вимагають
деякого часу. Як правило, при цьому, чим глибше і масштабніше необхідні перетворення, тим більше
часу потрібно для їх здійснення [15, с. 9].
Україна вкрай потребує масштабних трансформацій, але не має часу в рамках стратегії
випереджаючого економічного розвитку, а як доведено вище, ніяка інша не зможе забезпечити Україні
виходу з перманентної кризи. Таким чином, щоб уникнути остаточної долі сировинного придатка, в
країні терміново необхідно проводити реформування, спрямоване на прискорення економічних
процесів, для чого окремий акцент слід зробити на наступних заходах:
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–швидкій переорієнтації виробництва на високотехнологічне на основі виявлення національних
пріоритетів та чинників конкурентоспроможності;
–спрощенні бюрократичних процедур в економічних процесах з метою економії часу на
формування механізмів реалізації стратегії випереджаючого економічного розвитку;
–створенні в структурі Департаменту стратегічного планування розвитку економіки Міністерства
економічного розвитку і торгівлі спеціального комітету з безпосереднього контролю за виконанням
завдань у рамках стратегії випереджаючого економічного розвитку;
–стимулюванні науково-технічного розвитку, дослідницьких розробок, венчурного бізнесу
шляхом мінімізації фіскального тиску і за рахунок перерозподілу фінансування на користь
наукомістких галузей;
–реформуванні системи освіти з метою відповідності останньої умовам вищих технологічних
устроїв;
–прискореному опануванні результатів наукових досліджень шляхом інноваційної діяльності.
Перспективою розвідок в даному напрямі є дослідження науково-методологічного забезпечення
оцінки випереджаючого економічного розвитку.
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Анотація
В статті обґрунтовано необхідність прискорення економічних процесів в Україні як одного з
основних чинників випереджаючого економічного розвитку. В результаті аналізу особливостей
моделей розвитку, орієнтованих на швидкість, викладено авторське розуміння розвитку, що
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наздоганяє, прискореного та випереджаючого економічного розвитку. Доведено обмеженість
використання моделей розвитку, що наздоганяє, та прискореного економічного розвитку для
України. Запропоновано заходи, спрямовані на прискорення економічних процесів у виробництві,
національному управлінні та плануванні, науці, освіті та інших сферах.
Ключові слова: національна конкурентоспроможність, своєчасність, економічний розвиток,
прискорення.
Аннотация
В статье обоснована необходимость ускорения экономических процессов в Украине как
одного из основных факторов опережающего экономического развития. В результате анализа
особенностей моделей развития, ориентированных на скорость, изложено авторское понимание
догоняющего, ускоренного и опережающего экономического развития. Доказана ограниченность
использования моделей догоняющего и ускоренного экономического развития для Украины.
Предложены меры, направленные на ускорение экономических процессов в производстве,
национальном управлении и планировании, науке, образовании и других сферах.
Ключевые слова: национальная конкурентоспособность, своевременность, экономическое
развитие, ускорение.
Annotation
In the article the need of acceleration of economic processes in Ukraine as one of the main factors of
leading economic development is proved. Аuthor’s understanding of overtaking, accelerated and leading
economic development is set out based on the analyzes of the features of models of development, focused
on speed. Іt is proved that the usage of models of overtaking and accelerated economic development for
Ukraine is limited, so measures aimed at accelerating economic processes in production, national
management and planning, research, education and other areas are proposed.
Key words: national competitiveness, timeliness, economic development, acceleration.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
СІЛЬСЬКОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Постановка проблеми. В сучасних умовах становлення економічних відносин особливого
значення набуває проблема формування та використання трудового потенціалу. Оскільки, будучи
важливою складовою економічного потенціалу, зростання і нарощування, а також рівень і якість
трудового
потенціалу
має
важливий
вплив
на
ріст
виробництва,
стабільність
та
конкурентоспроможність підприємства, території, регіону, економіки країни, зокрема. Разом з тим, стан
трудового потенціалу залежить від різних чинників або умов його відтворення, які необхідно
аналізувати, систематизувати та враховувати з метою раціонального формування і використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в дослідження проблем
формування, використання трудового потенціалу і його складових внесли і вносять такі відомі вчені,
як Д. Богиня [1], О. Бугуцький [2], О. Грішнова [1], В. Дієсперов [3], М. Долішній [4], В. Злупко [4], М. Ким
[5], В. Костаков [6], Г. Купалова [2], В. Мікловда [7], М. Пітюлич [7], К. Якуба [8] та інші.
На жаль, в останній час зменшується кількість вчених, які глибоко вивчають процеси
формування трудового потенціалу, а також скорочується кількість публікацій, що висвітлюють
сучасний стан та проблеми його використання. Крім того, до цього часу не існує єдиної думки, щодо
визначення сутності трудового потенціалу та факторів його формування і використання.
Постановка завдання. Мета статті – дослідити, визначити та згрупувати чинники формування
трудового потенціалу, з метою планування та раціонального розвитку сільського трудового
потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин,
поступової інтеграції України до світового співтовариства, все більше стає зрозумілим, що основною
умовою прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва,
удосконалення виробничих відносин є розвиток та раціональне використання трудового потенціалу.
Одна із перших спроб розглянути трудовий потенціал як окрему економічну категорію, відмінну
від понять «трудові ресурси», «робоча сила», належить В. Г. Костакову. Він зазначає, що «трудовий
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потенціал – це запаси праці. Вони залежать від загальної чисельності трудових ресурсів і їх структури
за статтю і віком, рівня зайнятості за статтю і віком, накопчених знань, ступеня відповідності
демографічної структури працюючих умовам підвищення ефективності праці, соціальної мобільності
населення (територіальної і професіональної)» [6, c. 18].
В науковій праці О. А. Бугуцького, Г. І. Купалової, М. К. Орлатого фактори, пов’язані з
відтворенням трудового потенціалу, а, отже, його формуванням і використанням, поділяются на дві
групи – організаційні та соціальні [2, с. 147].
Пітюлич М. І., Бібен М. І., Мікловда В. В. у своїй праці відзначають, що ефективність
використання трудового потенціалу опосередковується ринковими відносинами з обов’язковим
врахуванням стану суспільно-політичного життя, рівня свідомості, культури, професійної підготовки,
національної специфіки, інтересів, традицій, що склалися в сфері трудових відносин [7, с. 15].
До факторів зростання трудового потенціалу Ким М. П. відносить: природний приріст населення,
особливо працездатного; покращення стану здоров’я, фізичного стану, морального стану суспільства,
які підсилюють дієздатність робочої сили; ріст культурно-технічного рівня населення, особливо
освітнього і кваліфікаційного; обставини, що збільшують сукупний фонд робочого часу. При цьому,
автор вважає, що фактором зміни величини трудового потенціалу виступає міграція працездатного
населення, точніше сальдо міграційних потоків [5, с. 39].
Аналіз тверджень різних авторів та власні дослідження дають підстави стверджувати, що на
процес формування і використання трудового потенціалу великий вплив мають зміни соціальнодемографічних основ формування чисельності населення і його статево-вікової структури, освітньопрофесійного складу і національного складу населення.
Природною основою трудового потенціалу суспільства, регіону, території, галузі є економічно
активне працездатне населення. Між його кількісно-якісними параметрами і масштабами виробництва
існують прямі і зворотні зв’язки. Зростання виробництва швидшими темпами по відношенню до
зростання чисельності населення є умовою відтворення і якісного вдосконалення трудового
потенціалу, а рівень і перспективи розвитку техніко-економічних основ виробництва, в свою чергу,
впливають на якісні параметри і напрямок розвитку трудового потенціалу.
Динаміка показників чисельності і складу населення впливає на ефективність суспільного
виробництва через показники економічної активності, тобто ступінь участі його працездатної частини в
суспільному виробництві. Границі економічної активності визначаються статево-віковою структурою
населення, що впливає на його чисельність в працездатному віці, станом здоров’я і добробутом людей,
можливостями і умовами зайнятості. У залежності від зміни у віковій структурі зайнятих, демографічний
фактор може виступати фактором зростання або зниження продуктивності суспільної праці.
На формування і використання трудового потенціалу значний вплив мають також медикобіологічні умови, що визначають природно-біологічні якості його носіїв: стан здоров’я і
психофізіологічну придатність до праці, їх відповідність вимогам виробництва.
Науково-технічний рівень сучасного виробництва і інформаційна революція ставлять підвищені
вимоги до психофізичного стану працівника, його реакції, зібраності, зосередженості, уважності,
відповідальності і т.п. Ці нові вимоги сучасного виробництва до людини вступають інколи в
суперечність з природними можливостями працівників. Виникають істотні втрати трудового потенціалу
внаслідок зростання захворюваності, інвалідності і смертності.
На сьогоднішній день значно зростає вплив екологічних умов на режим відтворення і якість
населення. Стан і зміна навколишнього середовища, будучи пов’язані з результатами трудової
діяльності і побутом, активно впливають на стан здоров’я і генетичні властивості людини, природнобіологічні якості і можливості розвитку населення. Вже сьогодні суспільство несе великі втрати
трудового потенціалу і національного прибутку, оскільки стан екології зайнятості недостатньо
враховується в господарській практиці.
При формуванні і розвитку трудового потенціалу будь-якого структурного рівня ведуча роль
належить соціально-економічним чинникам таким, як: характер відносин власності; специфіка
трудових відносин; система освіти та механізм підготовки і перепідготовки кадрів; розподільні
відносини; особливості виробничо-господарського механізму та психологічний клімат.
Крім факторів загального характеру, на кількісно-якісні параметри трудового потенціалу
впливають конкретні умови господарювання різних територіальних суб’єктів.
До вище згаданих чинників також можна віднести розвиток соціальної інфраструктури. За ступенем
впливу на формування і розвиток міських і сільських населених пунктів, як і міської та сільської території в
цілому, соціальне середовище відіграє важливу роль. Зокрема, від соціальних умов залежать розвиток та
ефективність сільськогосподарського виробництва та відродження села взагалі.
На цей показник впливають густота і людність населених пунктів, житлові умови, рівень
забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури (дитячими дошкільними закладами, закладами
охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля), їх потужність, розвиток торгівлі, громадського харчування,
транспортної та телефонної мережі та ін.

50

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Таким чином, на трудовий потенціал, тенденції його відтворення, якість і результативність
використання впливають багато чинників. Для зручності аналізу їх можна звести в наступні укрупнені
групи:
1) соціально-демографічні;
2) медико-біологічні;
3) соціально-економічні;
4) природногеографічні; 5) екологічні умови; 6) розвиток соціальної інфраструктури.
Для дії всіх перерахованих чинників характерні взаємозв’язок і соціальна спрямованість. На
демографічний накладається комплекс генетичних, медико-біологічних, техніко-технологічних,
соціально-економічних чинників; на соціально-економічний – вплив демографічного, екологогеографічного; на екологічний – техніко-технологічного і соціально-економічного. Крім того, на кожний
чинник, а також їх сукупність впливає сукупність суспільних відносин.
Якщо розглядати сільський трудовий потенціал, то на його сучасний стан, формування і
використання, також важливий вплив має специфіка розвитку та формування сільської території,
природа соціально-економічних рис села, зокрема, специфіка зайнятості сільського населення.
Специфічність і місце сільської місцевості в суспільній структурі полягає в тому, що сільська сфера
історично сформувалася переважно, як аграрна.
Специфіка зайнятості в сільській сфері в порівнянні з міською виражається в наступному:
переважання сільського господарства; сезонність сільськогосподарських робіт; низький рівень
розвитку виробничих і невиробничих галузей; різне співвідношення виробничих і невиробничих
галузей; більш вузький перелік фахів, за котрими можуть бути використані працівники; умови праці і
життя сільських сімей тісно пов’язані, як правило, з одним господарством і з результатами його
діяльності, що значно зменшує можливості маневрування сільського трудового потенціалу; у сільській
місцевості недостатньо розвинута соціальна інфраструктура, що має досить вагомий вплив на
закріплення тут працівників, їх здатність до праці.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження трудового потенціалу вказує на те, що з
метою його ефективного використання, надзвичайно важливим є постійне вивчення і аналіз основних
чинників, які впливають на процеси формування, відтворення трудового потенціалу, його професійну
структуру і кваліфікацію, рівень загальної і спеціальної підготовки та рівень ефективності праці. В
процесі аналізу необхідний системний підхід, який би передбачав дослідження проблем ефективності
праці в тісному поєднанні з розвитком виробництва, вдосконаленням суспільних відносин та змінами в
системі господарювання і управління.
При вивченні саме сільського трудового потенціалу завжди потрібно враховувати його
специфіку, не можна процес його формування і використання пускати на самоплив. Ці процеси
повинні мати підтримку як на державному, так і на територіальному рівнях. Крім того, для
характеристики та оцінки сільського трудового потенціалу необхідна своя, особлива система
показників, яка дозволяла б виявляти його потенціальні можливості.
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Анотація
У статті розглянуто еволюцію сутності поняття «трудовий потенціал» та особливості
формування та використання трудового потенціалу. Проведено аналіз тверджень різних авторів
щодо виділення чинників формування трудового потенціалу, виокремлено основні з них та
згруповано у шість укрепнених груп. Виокремлено соціально-економічні чинники, зокрема, характер
відносин власності; специфіка трудових відносин; система освіти та механізм підготовки і
перепідготовки кадрів; розподільні відносини; особливості виробничо-господарського механізму та
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психологічний клімат. Наведено особливості і специфіку сільських територій та їх вплив на
формування сільського трудового потенціалу.
Ключові слова: трудовий потенціал, чинники формування, сільський трудовий потенціал,
зайнятість, чисельність населення.
Аннотация
В статье рассмотрена эволюция сущности понятия «трудовой потенциал» и особенности
формирования и использования трудового потенциала. Проведен анализ утверждений разных
авторов о выделении факторов формирования трудового потенциала, выделены основные из них
и сгруппированы в шесть групп. Выделены социально-экономические факторы, в частности,
характер отношений собственности; специфика трудовых отношений, система образования и
механизм подготовки и переподготовки кадров; распределительные отношения, особенности
производственно-хозяйственного механизма и психологический климат. Приведены особенности и
специфику сельских территорий и их влияние на формирование сельского трудового потенциала.
Ключевые слова: трудовой потенциал, факторы формирования, сельский трудовой
потенциал, занятость, численность населения.
Annotation
The article deals with the evolution of the nature of "employment potential" and especially the
formation and use of labor potential. An analysis of statements of various authors on the allocation factors
shaping labor potential, determined the main ones and grouped into six groups. Singled out socio-economic
factors, including the nature of ownership, specific employment; education system and mechanism for
training and retraining; distribution relations, especially the industrial and economic mechanism and
psychological climate. The peculiarities and specificity of rural areas and their impact on the rural labor
potential.
Key words: labor potential, factors forming, rural labor potential, employment, quantity population.
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МИТНИЙ ТАРИФ Д. І. МЕНДЄЛЄЄВА І ТОРГОВА ВІЙНА
НІМЕЧЧИНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1893-1894 РОКИ)
Постановка проблеми. Питання визначення ролі та місця України у сучасному
глобалізованому світі є надзвичайно актуальним, оскільки від правильності його вирішення
залежатиме і подальший стан вітчизняного суспільства. У контексті цього, особливої гостроти набуває
потреба побудови взаємовигідної системи зовнішньої торгівлі. Одним із важливих етапів розробки
новітньої парадигми державного регулювання зовнішньоекономічної активності є узагальнення
існуючих наукових напрацювань, серед яких одне із чільних місць займають економічні праці
Д. І. Мендєлєєва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, у науковому доробку яких проведені
дослідження з питань економічної спадщини Д. І. Мендєлєєва та впливу митного тарифу 1891 року на
стан торгівельних відносин Російської імперії, варто виокремити І. Кулішера, А. Піджакова,
Н. Пєтухову, М. Савченко, В. Сичова, Л. Слонимського та інших. Проте, висвітлення у наукових працях
впливу «мендєлєєвського» митного тарифу на стан торгівельно-економічних відносин недостатньо
висвітлено у вітчизняних наукових публікаціях, що і обумовило вибір теми дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження наукової економічної спадщини російського
вченого Д. І. Мендєлєєва та впливу розробленого ним у 1890-1891 роках митного тарифу на стан
економічних зв’язків між Російською імперією та Німеччиною у кінці ХІХ століття.
Виклад основного матеріалу дослідження. В історію російської економічної науки
Д. І. Мендєлєєв ввійшов як радник-економіст імператора Олександра ІІІ та трьох міністрів фінансів
Росії (М. Х. Бунге, І. О. Вишнеградського, С. Ю. Вітте), ідеолог і розробник митного тарифу 1891 року,
його наукові праці з політекономії залишаються актуальними і донині [1, с. 101]. Економічну безпеку
Росії вчений пов’язував із розвитком її промисловості, вказуючи при цьому на потребу застосування
протекціоністських заходів, необхідність інвестицій та розумне залучення іноземного капіталу. Свої
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погляди Д. І. Мендєлєєв виклав у доповіді «Об условиях развития заводского дела в России» (1882
р.). Ця доповідь, а також статті «О возбуждении промышленного развития России» (1883-1884 рр.) та
«Письма о заводах» (1885-1886 рр.) засвідчують, що економічні погляди вченого сформувалися у 80их роках ХІХ століття.
Розуміючи слабкість позицій російських промисловців навіть на внутрішньому ринку, вчений
вказував на необхідність їх державної підтримки, головним інструментом якої виступав митний тариф.
У застосуванні протекціоністських заходів Д. Мендєлєєв вбачав тимчасовий, але необхідний захід на
етапі початкової індустріалізації країни, допоки економіка країни не стане у достатній мірі
конкурентноспроможною. Вчений поділяв наукові погляди німецького економіста Фрідріха Ліста та
висловлював думку, що протекціонізм на початковій стадії формування національних економік є
необхідним інструментом регулювання [4]. На думку вченого, саме завдяки початковому
протекціонізму передові західні економіки вийшли на перші місця у світовому рейтингу, а тепер,
шукаючи ринки збуту для своїх товарів, пропагують фрітрейдерство – політику вільної торгівлі. Як
приклад країни із найбільш вдалим застосуванням протекціонізму наводилася Німеччина, де
економічні успіхи канцлера Бісмарка напряму пов’язувалися із цілеспрямованим протекціонізмом як
галузям промисловості, так і населенню, задіяному у промисловому виробництві [7, с. 25].
У 1889 р. у Д. Мендєлєєва з’явилася можливість безпосередньо вплинути на рівень тарифного
захисту російської економіки, шляхом долучення до розробки нового митного тарифу. Від міністра
фінансів Івана Вишеградського він отримав пропозицію до січня 1890 р. розробити свої пропозиції по
тарифних ставках для хімічної продукції, що випускалася на російських заводах. Включившись у
роботу, вченому стало зрозумілим, що проблема потребувала комплексного вирішення – вирішення
проблеми окремо взятої галузі не вирішувало проблему економіки в цілому. Необхідно було зібрати та
опрацювати статистичні матеріали, розробити принципи нової митної політики, яка б враховувала
взаємозв’язок між окремими сегментами економіки [5, с. 237]. Результати цієї праці було викладено у
доповіді на ім’я міністра фінансів І. Вишнеградського «Связь частей общего таможенного тарифа.
Ввоз товаров» (грудень 1889 р.). У жовтні 1890 р. світ побачило «Добавление к докладной записке,
относящейся к связи частей таможенного тарифа» з метою більш детального розгляду тарифів по
деяких групах товарів та з’ясуванню впливу мита на хід розвитку промисловості. Проект митного
тарифу було розглянуто на засіданні Державної ради, де у гострих дискусіях Вишнеградському та
Мендєлєєву вдалося відстояти основні принципи свого проекту. 27 травня 1891 р. Державна рада
схвалила новий митний тариф, а уже 11 червня він був затверджений імператором Олександром ІІІ та
вступив у дію з 1 липня. У вітчизняній економічній історії він отримав назву «мендєлєєвського».
Основною його рисою стало протегування усьому, що вироблялося російською промисловістю,
безмитними залишалося лише 14 товарних позицій, підвищення тарифу відбулося за 293 позиціями
(51,8% від загальної кількості), у 14 випадках (2,5%) мито було запроваджено по відношенню до
товарів, що до цього часу не оподатковувалися взагалі, а по 42 товарних позиціях (7,5%) – мито було
знижено. У порівнянні із тарифом 1868 р. мито на керосин виросло у 3 рази, на нафту – у 2 рази, по
залізу – у 4 рази; по міді – у 7 разів, по чавуну – у 12 разів [4]. Тариф 1891 р. став кульмінацією
протекціоністської політики Росії та у відносному значенні склав 335 від вартості тогочасного
російського імпорту. Він проіснував до 1894 р., коли в результаті торгової війни із Німеччиною Росія
була змушена знизити рівень митного захисту своєї економіки.
Росія та Німеччина здавна підтримували між собою жваві торгівельні відносини. Основною
статтею німецького імпорту з Росії були зернова продукція (пшениця, овес, жито), а російського
імпорту з Німеччини – промислові товари. Як це не дивно, між країнами, до цього часу, взагалі не було
укладено зовнішньоекономічних договорів, а уся торгівля базувалася на основі усних домовленостей
та міцних династичних зв’язках між німецьким імператором Вільгельмом ІІ та російським імператором
Олександром ІІІ. У 80-их рр. ХІХ століття обидві держави поступово підвищували свої мита, при цьому
Німеччина основну ставку зробила на збільшення мит для сільськогосподарської продукції, чим
ускладнила становище російського зернового експорту. В 1891 р. становище Росії набуло взагалі
дискримінаційного характеру – Німеччина уклала торгівельні конвенції із Австро-Угорщиною, Італією,
Швейцарією, Бельгією, Північно-Американськими штатами та Аргентинською республікою, у яких
передбачала зниження на 30% мит на їх товари. Так, при ввезенні до Німеччини зерна із цих країн
розмір мита складав 3,5 марки із 100 кілограмів, у той час як для Росії – 5 марок за 100 кілограмів.
Як свідчив російський міністр фінансів С. Вітте, Німеччина запровадила для імпорту
сільськогосподарської продукції два рівні митного тарифу: мінімальний тариф – для продукції із країн,
з якими укладено торгівельні договори (конвенції); максимальний тариф – для країн, торгівельні
договори з якими були відсутні. Таким чином, російська сільськогосподарська продукція ставала в
Німеччині неконкурентноздатною через високий рівень митних бар’єрів, причому німецька продукція,
що імпортувалася в Росію, користувалася найбільшим рівнем митного сприяння [8].
С. Вітте запропонував запровадити дворівневий імпортний тариф: мінімальний – базувався на
існуючих митних ставках та максимальний – збільшений на кілька десятків відсотків в порівнянні із
мінімальним. Максимальний митний тариф застосовувався до імпортних товарів із великою ступінню
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промислової переробки, які складали левову частку у німецькому експорті в Росію. Було збільшено
збір із німецьких торгових кораблів у 20 раз – з 5 копійок до 1 рубля на тонну вантажу. 13 липня 1893
р. Державною Радою Росії було прийнято митний тариф, що передбачав загальний митний тариф для
товарів із тих країн, які надали російським товарам пільгові умови ввезення та транзиту. Для товарів з
інших країн застосовувався стандартний тариф із 15, 20 та 30% надбавками. 20 липня 1893 р. такий
максимальний тариф було запроваджено для німецьких товарів. У відповідь Німеччина запровадила
50% мито на російські товари. Торгівля між країнами була повністю паралізованою.
Радикальні рішення російського уряду отримали неоднозначну підтримку усередині країни – якщо
промисловці палко підтримували рішення про підвищення митного обкладення німецького імпорту (левова
частка якого була промисловими товарами), то сільськогосподарські виробники закликали негайно знизити
митні ставки. В Німеччині ситуація повторювалася з точністю до навпаки – аграрії палко ратували за
продовження митної війни, а промисловці вказували на падіння виробництва, значні збитки через втрату
ринку збуту та необхідність скорочення кваліфікованих робітників [2].
Росія зуміла не допустити значного падіння свого основного експортного товару – зерна (якщо в
неурожайному 1891 р. до Німеччини ввозилося 20,6 млн. пудів російської пшениці, то у 1893 р., у розпал
митної війни, – 1,3 млн. пудів, тобто у 16 разів менше) [3, с. 78]. Компенсація відбулося шляхом заміни
німецького ринку на ринки Італії, Швейцарії, Румунії та Австро-Угорщини, при цьому при перевезенні
залізничним транспортом було передбачено понижений тариф; уряд дозволив орендарям земельних
ділянок вносити орендну плату зерном, а державним банкам – надавати кредити під зернову заставу.
Про збитки німецької сторони свідчить той промовистий факт, що, якщо узяти кількість
німецьких кораблів, які заходили в російські порти в 1890-1892 рр. за 100%, то у 1893-1894 рр. цей
показник впав до 6%. У 3-5 разів зменшився імпорт з Німеччини у Росію заліза, цинку, міді, цементу,
продукції хімічної промисловості. Проте, найбільших втрат Німеччина зазнала у політичній площині –
Росія остаточно відмовилася від традиційної геополітичної орієнтації на Німеччину та почала активно
співпрацювати із Францією, на стороні якої вступила у І Світову війну.
Результатом цього торгівельного конфлікту стало підписання 10 лютого 1894 р. взаємовигідного
десятирічного договору про торгівлю та мореплавство між Німеччиною та Росією та запровадження
поміркованих митних тарифів. Німеччина зменшила мита на окремі види російських товарів: для зерна
– до 3,5 марки за 100 кг, безмитно дозволялося ввозити льон та пеньку, а оподаткування російського
керосину здійснювалося виходячи не із ваги, а із його об’єму. Росія у свою чергу знизила тариф на
німецькі промислові товари: на залізо – до 10-17%, машини та вироби із заліза – до 18%, вироби з міді
– до 10%, вироби із шкіри – до 20%, папір – до 17%, шерстяні тканини – до 12-30%.
Така економічна політика російського уряду, який намагався за рахунок аграрного сектора
економіки
вирішити
проблему
розвитку
промислового
виробництва,
отримала
назву
«мендєлєєвщини», а сам вчений був звинувачений у тому, що його економічні погляди оплачуються
російськими промисловцями. Незадовго до смерті Д. І. Мендєлєєв у своєму щоденнику написав:
«Нехай мене судять хто і як захоче – мені немає у чому каятись, оскільки ні капіталу, ні грубій силі, ні
своєму достатку я ні на йоту при цьому не служив, а лише старався, і, допоки зможу, буду старатись
дати плодотворну, промислово-реальну справу своїй країні» [6, с. 20].
Висновки з проведеного дослідження. Д. І. Мендєлєєв – російський вчений світового рівня,
відомий своїми працями у галузі хімії, фізики, політекономії, соціології, педагогіки. За своїми
економічними поглядами його можна віднести до числа протекціоністів. Протекціонізм Д. Мендєлєєва
мав чітко виражену направленість – підтримка російської промисловості та відхід від
зерноорієнтованого експорту. Розроблений вченим митний тариф 1891 року суттєво збільшив рівень
митного захисту російської економіки та став однією із основних причин торгівельного конфлікту між
Російською імперією та Німеччиною на початку останньої декади ХІХ століття.
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Анотація
У статті проведено дослідження наукової спадщини відомого російського вченого
Д. І. Мендєлєєва у контексті його економічних поглядів. З’ясовано, що за своїми переконаннями
вчений був протекціоністом та виступав за митний захист російської промисловості. Визначено,
що однією із причин митної війни між Росією та Німеччиною стало запровадження розробленого
Д. І. Мендєлєєвим у 1890-1891 роках протекціоністського митного тарифу. Встановлено, що
наслідком митної війни стало укладання взаємовигідного десятирічного договору про торгівлю та
мореплавство між Німеччиною і Росією та запровадження поміркованих митних тарифів.
Ключові слова: Д. Мендєлєєв, митний тариф, торгова війна, експорт, імпорт, Російська
імперія, Німеччина.
Аннотация
В статье проведено исследование научного наследия известного русского ученого
Д. И. Менделеева в контексте его экономических взглядов. Выяснено, что по своим убеждениям
ученый был протекционистом и выступал за таможенную защиту российской промышленности.
Определено, что одной из причин таможенной войны между Россией и Германией стало внедрение
разработанного Д. И. Менделеевым в 1890-1891 годах протекционистского таможенного тарифа.
Установлено, что следствием таможенной войны стало заключение взаимовыгодного
десятилетнего договора о торговле и мореплавании между Германией и Россией и введение
умеренных таможенных тарифов.
Ключевые слова: Д. Менделеев, таможенный тариф, торговая война, экспорт, импорт,
Российская империя, Германия.
Annotation
The article studied the scientific heritage of the famous Russian scientist D. I. Mendeleev in the
context of his economic views. It is shown that in their beliefs scientist was protectionist and favored the
customs protection of Russian industry. Determined that one of the causes of the customs of war between
Russia and Germany was developed by introducing D. I. Mendeleev in 1890-1891 years protectionist
customs tariff. Is established that the consequence of customs of war was the signing of mutually beneficial
ten-year treaty of commerce and navigation between Germany and Russia and the introduction of of
moderate of customs tariffs
Key words: D. Mendeleev, tariff, trade war, exports, imports, Russian Empire, Germany.
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СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. В аспекті міжнародних і національних трансформаційних процесів
одним із найважливіших стратегічних питань реформування економіки та поступального розвитку
Української держави є визначення перспективних напрямів управління виробництвом, зокрема
управління якістю продукції.
У сучасних умовах успіх підприємств багато в чому залежить від виваженої політики їх
керівництва. Ринкова економіка ставить підприємства в досить жорсткі умови конкурентної боротьби,
в якій переможуть ті, у кого продукція за якісними характеристиками переважатиме продукцію
конкурентів. У цих умовах управління якістю стає одним із визначальних аспектів загального
управління підприємством. Для задоволення споживчого попиту, налагодження планомірного випуску
продукції в обумовлені строки, зниження її собівартості, визначення прийнятної для покупців ціни, яка
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б відшкодовувала витрати виробників, сприяючи одержанню максимальних прибутків, необхідно
досягти належного рівня якості продукції, підтримувати та постійно працювати над його підвищенням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню проблем якості відведено важливе
місце, що підтверджено наявністю наукових робіт таких вітчизняних вчених, як В. І. Бойка,
В. Н. Зимовця, М. М. Ільчука, М. В. Калінчика, О. А. Козак, Т. Л. Мостенської, М. К. Пархомця,
П. Т. Саблука, В. І. Топіхи, О. М. Шпичака та багатьох інших.
Провідними вітчизняними та зарубіжними вченими розкрито широкий спектр теоретикометодичних питань управління якістю продукції, проте за сучасних умов розвитку економіки, зокрема
аграрної сфери, окремі напрями цієї діяльності залишаються недостатньо дослідженими. Тому постає
потреба у вирішенні проблем, пов’язаних із удосконаленням існуючого механізму управління якістю.
Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій
щодо принципів формування і функціонування систем якості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Практика сучасного управління якістю продукції
вже вкоренилася у свідомість і переконання споживачів та виробників стосовно того, що конкуренція
підприємств – це конкуренція їхніх систем управління. Адже підприємство з належною системою якості
та наявністю сертифікату якості, виданого авторитетним сертифікуючим органом, має високий імідж
на міжнародному ринку [3].
Для того, щоб задовольнити вимоги споживачів, які постійно підвищуються, система управління
якістю на підприємстві повинна створюватися і функціонувати на основі наукових принципів.
Основоположним з них є функціонування системи управління якістю як органічної складової частини
всієї системи управління підприємством. Вона, безумовно, не може діяти окремо, без взаємозв’язку,
взаємодії зі всіма іншими системами в межах менеджменту підприємства. Окрім вказаного при
розгляді системного підходу до управління якістю можна керуватися низкою загальносистемних
принципів (рис. 1).
Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) сформульовано такі 8 принципів менеджменту
якості, котрі лягли в основу стандартів ISO серії 9000 версії 2000року:
Орієнтація на споживача – організація повинна розуміти дійсні та майбутні потреби споживачів,
задовольняти їхні вимоги й намагатися перевершити їхні сподівання
Лідерство – лідери визначають напрями дій і створюють середовище, у якому люди можуть бути
цілком задіяні для досягнення цілей
Залучення персоналу – люди є основою організації, і повне залучення їхніх можливостей сприяє
досягненню цілей
Процесний підхід – система управління організацією будується на основі управління мережею
процесів
Системний підхід – означає ідентифікацію, розуміння та керування системою взаємозалежних
процесів за їхніми внесками в досягнення встановлених цілей
Постійне поліпшення – виступає стратегічною метою діяльності організації
Прийняття рішень на основі фактів – ефективні рішення базуються на логічному аналізі й
раціональній оцінці інформації
Взаємовигідні відносини з постачальниками – такі відносини посилюють можливості обох
сторін у створенні цінності

Рис. 1. Сучасні принципи менеджменту якості
Джерело : побудовано з використанням ідей Л. С. Кириченка [3, с. 151]
Відображення перелічених принципів у політиці підприємства у сфері якості стосовно окремої
системи управління нею повинно мати чітко сформульований характер залежно від специфіки його
діяльності загалом і в системі управління якістю зокрема.
Система управління якістю має охоплювати такі етапи життєвого циклу продукції: маркетинг,
пошук і вивчення ринку, проектування та розроблення, планування та розроблення процесів,
закупівля, виробництво, перевірка, пакування та складування, збут і продаж, монтаж і здавання в
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експлуатацію, технічна допомога й обслуговування, експлуатація, утилізація або вторинна переробка.
Важливою умовою виготовлення високоякісної продукції є врахування її якості на кожному з етапів
життєвого циклу за наявності сучасної техніки та технології, висококваліфікованих кадрів, методів
контролю і вимірювань, а також основної мети здійснення цієї діяльності – максимальне задоволення
потреб споживачів та одержання прибутку.
В сучасних умовах підприємства повинні орієнтувати свою діяльність не на виробництво
великого обсягу продукції, а на потреби споживачів, які можуть бути задоволені лише високоякісною
продукцією [7]. Підприємства розробляють чітку стратегію дій, для того щоб вироблені товари та
послуги мали великий попит на перспективу.
Перш ніж запровадити систему управління якістю на підприємстві, необхідно з’ясувати її роль у
загальній стратегії. Вивчення смаків, уподобань і потреб споживачів і, відповідно, –
конкурентоспроможності продукції дає змогу розробити маркетингову стратегію. Стратегія технічного
розвитку базується на наявних активах і техніко-технологічному потенціалі підприємства. Надзвичайно
важливою є стратегія налагодження співпраці підприємства з постачальниками, адже високоякісні
матеріали та різні їх складові повинні відзначатись високою надійністю. Також необхідно
запроваджувати стратегію раціонального управління персоналом, адже ефективність системи
управління залежить насамперед від виконавців, їхньої здатності підвищувати рівень своїх знань,
перекваліфіковуватися, що значною мірою впливає на формування якості продукції. За допомогою
розробки стратегії управлінського та фінансового обліку здійснюється аналіз витрат, пов’язаних із
плануванням, забезпеченням і поліпшенням якості продукції. Основна увага та значні зусилля
керівництва мають бути спрямовані на впровадження стратегії якості підприємства. Сукупність
розглянутих стратегій підприємства здійснюють визначальний вплив на його загальну стратегію. Тому
при розробці та впровадженні системи управління якістю необхідно враховувати передусім
найважливіші стратегічні напрями діяльності підприємства.
Система управління якістю, що відповідає вимогам МС серії 9000, є індивідуальною й
унікальною, вона сприяє вирішенню проблем і виконанню планів щодо поліпшення роботи конкретного
підприємства. Якщо керівництво підприємства позитивно сприймає впровадження системи якості, то
зразу ж приймається рішення щодо вибору органу сертифікації. «Критеріями при цьому є: кількість
країн, де визнається виданий ними сертифікат; куди експортуватиметься вироблена продукція;
вартість сертифікації, імідж органу сертифікації. Отримання сертифікату є похідним відносно
впровадження системи управління якості продукції. Гарна система управління у підприємстві є
ефективною, коли виготовлена продукція одразу ж знаходить свого споживача, а підприємство –
прибуток, тоді сертифікація стає лише формальною справою» [4].
Згідно з ДСТУ ISO 9001–2001 «Системи управління якістю. Вимоги», організація повинна
встановити, задокументувати, впровадити та підтримувати систему управління якістю і постійно
поліпшувати її результативність згідно з вимогами державного стандарту [8]. Організація визначає
процеси, необхідні для управління системою якістю та їхнє застосування на всіх рівнях організації,
визначає послідовність та взаємодію цих процесів, визначає критерії та методи, необхідні для
забезпечення результативності функціонування цих процесів та управління ними, здійснює
моніторинг, вимірювання та аналіз цих процесів, вживає заходів щодо досягнення запланованих
результатів та постійного їх поліпшення. На керівництво покладається розробка документації,
необхідної для впровадження системи управління якістю. Документація повинна містити чіткий і
загальнозрозумілий виклад завдань у сфері якості; настанови з якості; протоколи якості; перевірені
методики у відповідності ДСТУ ISO 9001–2001 та всі інші потрібні, належним чином оформлені
документи, необхідні для забезпечення ефективності функціонування усіх процесів, а також прийняття
раціональних управлінських рішень.
Згідно з ДСТУ ISO 9000–2001, будь-яку діяльність, для якої використовують ресурси для
перетворення входів на виходи, можна розглядати як процес. В основі системного управління лежить
сучасна філософія системи якості, що відповідає вимогам TQM та має за основу процесний підхід.
Модель системи управління якістю, яка базується на процесному підході зображено на рис. 2.
Управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9000–2001 включає в себе планування, контроль,
забезпечення та поліпшення якості. Планування якості – це складова частина управління якістю,
зосереджена на встановленні цілей у сфері якості і на визначенні операційних процесів та відповідних
ресурсів, необхідних для досягнення цілей у сфері якості. Контроль якості – складова управління
якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості. Забезпечення якості – це складова частина
управління якістю, зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги до якості буде виконано.
Поліпшення якості – складова управління якістю, зосереджена на збільшенні здатності виконати
вимоги до якості [1].
Сучасний етап системного управління якістю продукції характеризується планомірним
переходом від філософії всезагального управління якістю – Total Quality Management до філософії
загального управління. Перехідний етап характеризується появою інтегрованих систем управління
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(ІСУ). ІСУ відповідає таким міжнародним стандартам: ISO серії 9000, ISO серії 14000, стандартам
OHSAS 18000, стандарту SA 8000.
Постійне поліпшення системи управління якістю

Замовники
(та інші
зацікавлені
сторони)

Управління
ресурсами

Вимоги

Замовники
(та інші
зацікавлені
сторони)

Відповідальність
керівництва

Вхід

Вимірювання,
аналізування і
поліпшення

Задоволеність

Вихід
Продукція

Випуск
продукції

Види діяльності, що створюють додаткові цінності
Інформаційний потік

Рис. 2. Модель системи управління якістю, що базується на процесному підході
Джерело : побудовано з використанням ідей С. В. Пономарьовa [5, с. 51]
Вчені та практики світу наполегливо працюють над розробкою універсального стандарту, який
містив би нормативні вимоги до усієї системи менеджменту підприємства, включаючи фінансовий та
інвестиційно-інноваційний менеджмент, управління персоналом, існуючими ризиками та загрозами,
менеджмент комунікацій. Прийняття такого стандарту ознаменує завершення перехідного етапу TQM
до загального управління. Досвід підприємств, які досягли високих результатів, свідчить, що шлях до
успіху обов’язково лежить через забезпеченість якості. З огляду на це, якість продукції є
найважливішим фактором підвищення рівня життя населення, його економічної, соціальної і
екологічної безпеки [2; 6].
Висновки з проведеного дослідження. Прискорений розвиток економіки, швидкоплинність
інтеграційних процесів, а також посилення конкуренції на світовому ринку постійно висувають нові
вимоги до виготовлених товарів і систем управління якістю підприємств. Тому основним завданням
вищого керівництва має бути опрацювання заходів щодо впровадження в свій арсенал сертифікованої
системи якості, що в свою чергу забезпечуватиме високий рівень довіри у споживачів і підвищить
ефективність діяльності підприємств.
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Анотація
У статті висвітлено теоретичні аспекти управління якістю продукції, розглянуто основні
тенденції нових підходів до управління якістю. Досліджено розвиток систем управління якістю
продукції, а також обґрунтовано принципи формування і функціонування систем якості та
необхідність їх впровадження в практичну діяльність вітчизняних підприємств. Доведено, що
основним завданням вищого керівництва має бути опрацювання заходів щодо впровадження в свій
арсенал сертифікованої системи якості, що в свою чергу забезпечуватиме високий рівень довіри у
споживачів і підвищить ефективність діяльності підприємств.
Ключові слова: системне управління, якість продукції, система якості, стандарти,
ефективність.
Аннотация
В статье отражены теоретические аспекты управления качеством продукции,
рассмотрены основные тенденции новых подходов к управлению качеством. Исследовано
развитие систем управления качеством продукции, а также обоснованно принципы формирования
и функционирования систем качества и необходимость их внедрения, в практическую
деятельность отечественных предприятий. Доказано, что основным заданием высшего
руководства должна быть проработка мероприятий по внедрению в свой арсенал
сертифицированной системы качества, что в свою очередь будет обеспечивать высокий уровень
доверия у потребителей и повысить эффективность деятельности предприятий.
Ключевые слова: системное управление, качество продукции, система качества,
стандарты, эффективность.
Annotation
The theoretical aspects of quality management of products are reflected in the article, the basic
tendencies of the new going are considered near a quality management. Investigational development of
control system by quality products, and also grounded principles of forming and functioning of the systems of
quality and necessity of their introduction, in practical activity of domestic enterprises. It is well-proven that
the basic task of top management must be working of measures on introduction in the arsenal of the
certificated system of quality, that in same queue will provide the high level of trust for users and promote
efficiency of activity of enterprises.
Key words: system management, quality of products, system of quality, standards, efficiency.
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СТРИМУЮЧІ ЧИННИКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Євроінтеграція в умовах міжнародного економічного сьогодення
України є головним і актуальним зовнішньополітичним пріоритетом, а також основою перспективної
стратегії економічного, соціального та політичного розвитку України наступного десятиріччя. Розвиток
політичного діалогу між нашою державою та Європейським Союзом лежить у площині впровадження
Україною Стратегії інтеграції до ЄС, а також укладанні угоди про партнерство та Плані дій у рамках
Європейської політики сусідства, саме ці головні домовленості мають сприяти посиленню співпраці
між Україною та ЄС. Також свідченням значного посилення взаємодії нашої держави з ЄС є
врегулювання питань зовнішньої та політики безпеки в рамках ухвалення Євросоюзом рішення про
приєднання України до позицій та заяв Євросоюзу з регіональних проблем і питань міжнародного
життя.
Таким чином, вже в умовах сьогодення Україні надано право бути складовою частиною
могутнього механізму ЄС та користуватися положенням країн-кандидатів Європейської економічної
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зони, але при цьому існує достатньо велика кількість чинників негативного стримуючого характеру для
швидкої євроінтеграції України, розгляд і аналіз яких є вельми актуальним для окреслення шляхів їх
подолання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські вчені вже мають вагомі напрацювання у
дослідженні чинників стримуючого характеру для євроінтеграції України. Серед робіт, які присвячені
економічним аспектам цієї проблеми, необхідно відзначити праці І. В. Артьомова, І. С. Вовканича,
В. В. Копійки, О. А. Корнієвського, А. І. Кудряченко, В. М. Мовчана, В. М. Нижника, Ю. І. Пилипенко [1;
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8] та ін.
Але не вирішеними залишаються питання щодо визначення чинників негативного стримуючого
характеру для швидкої євроінтеграції України, не досліджено їх взаємозв’язок та вплив на взаємодію
нашої держави з ЄС, врегулювання питань зовнішньої політики безпеки в рамках ухвалення
Євросоюзом рішення про приєднання України до позицій і заяв Євросоюзу з регіональних проблем та
питань міжнародного життя.
Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні стримуючих чинників євроінтеграції
України на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин. Завдання дослідження
полягають у окресленні та обґрунтуванні основних напрямків і можливостей вирішення проблем
входження України до єдиного європейського ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальмована зацікавленість ЄС у стратегії
«добросусідства» відносно України визначається декількома чинниками: формуванням на своїх
східних кордонах поясу стабільності й безпеки; відсутністю в ЄС чіткої та узгодженої концепції
європейського інтеграційного процесу, а також загального бачення майбутнього Єдиної Європи.
Розширений Євросоюз ніяк не може визначити оптимальний погоджений варіант чергового етапу
поглиблення євроінтеграції. В умовах сьогодення ЄС не готовий прийняти в свої лави нові держави, в
тому числі Україну [8, с. 145-146]. Українська інтеграція може здійснюватися за сприятливіших
внутрішніх (економічні реформи, політична стабільність) і зовнішніх обставин (успішні реформи в
самому ЄС).
Прийнята стратегія Східного партнерства може допомогти Україні виробити власний шлях і
методологію успішної інтеграції до ЄС. Серед сучасних підходів щодо європейської інтеграції можемо
виокремити три основні:
1) «останніх кордонів», до якої схиляється найконсервативніша частина політичної еліти ЄС.
Основна її теза полягає в тому, що Європа «стомилася» від розширення [4, с. 106];
2) «тривалого зближення», яка визнає можливість приєднання до ЄС східних сусідів. Для
України – це варіант політики Східного партнерства та зближення з європейськими країнами шляхом
поступового розширення співробітництва;
3) «Великої Європи», яка враховує існування двох основних центрів політичного та економічного
тяжіння – ЄС і Росії. Ідея створення «Спільного Європейського економічного простору» передбачає
тісний формат співробітництва у сферах – економіки, безпеки, науки і культури, що визначає його
мінімізований інституціональний характер. Місце України в цій концепції, з геополітичної точки зору, –
це «прикордонна» країна – як для європейського простору, так і для євразійського [4, с. 107-108].
Ми вважаємо, що Україна належить до міжсистемної периферії, котра зазнає впливу інтересів
обох геополітичних суб'єктів. Наша держава в даних обставинах може виконати унікальну функцію
консолідуючого чинника пан’європейського простору. Єдність останнього залежить від відсутності
конфронтації між провідними центрами, тобто між ЄС та Росією, а конкуренція за вплив на Україну
становить предмет геополітичного протистояння. Отже, лише свідомий вибір Україною напряму
політики, яка уникатиме однобічної орієнтації на один із центрів, позбавить цю конфігурацію
потенційної конфронтації. У цьому виявляється можливість нашої держави контролювати успішність
усього проекту «Великої Європи». З цієї точки зору, для зовнішньої політики України концепція
«Великої Європи» має конкретну геополітичну формулу трикутника «ЄС – Україна – Росія». Це проект,
де наша держава є окремою ланкою, природним об'єднувачем, а не периферійним елементом чи
санітарним кордоном. Формула цього геополітичного трикутника базується на реальному існуванні
окремих вимірів співробітництва та партнерства між ЄС та Україною, Україною та Росією, ЄС і Росією.
Комунікаційна функція України в межах такого проекту полягає у сприянні розвитку багатосторонньої
взаємодії в межах трикутника «ЄС – Україна – Росія». Росія продовжує посідати важливе місце в
українській зовнішній політиці.
У геополітичному трикутнику «Україна – ЄС – Росія» остання також визнає необхідність
становлення багатополюсного світового порядку та ведення активної політики формування
ефективних стратегічних орієнтирів співробітництва на теренах Євразії. РФ прагне знайти своєрідну
противагу процесу посилення Заходу, який уособлюють США, і виступає за розвиток стратегічних
відносин з Євросоюзом. У цьому контексті ідея єдиного європейського економічного простору за
участю Росії може стати, на думку російських політиків, оптимальною формою розвитку співпраці, яка
дозволила б досягти більшої інтегрованості країни до ЄС, враховуючи водночас географічні,
культурні, економічні й зовнішньополітичні особливості Росії. Це зумовлює формування східної
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політики ЄС через призму стосунків з РФ і розвиток відносин з новими незалежними державами, у
тому числі з Україною. Ясна річ, із врахуванням її проекції на стосунки ЄС – Росія [3, с. 346-350]. У
жодному разі не повинна скластися ситуація, за якої котрась із держав Євросоюзу разом із РФ
виступатиме проти України, зважаючи, головним чином, на французьку політику. Тому для реалізації
власних економічних інтересів нашій державі слід посилити увагу до побудови раціональних відносин
з Росією та докласти максимум зусиль для просування на євразійські ринки.
Формування євроатлантичної інтеграції України спонукає Росію до активного втручання у
внутрішньополітичний процес України.
З огляду на нестабільну внутрішню ситуацію, це може мати руйнівні наслідки: посилення
радикальних політичних сил, зокрема активізація сепаратистських процесів у Криму, на Півдні та Сході
України, здатна спричинити блокування євроінтеграційних прагнень нашої країни. Водночас у
середовищі вітчизняної політичної еліти так само, як і в громадській думці, відсутня консолідована
позиція щодо вступу України до Європейського Союзу. В самій Україні політичні сили та державні
органи влади ще неспроможні інституціонально забезпечити необхідні трансформації держави
відповідно до Копенгагенських критеріїв ЄС. До того ж у Євросоюзі немає стійкого проукраїнського
лобі. Більше того, західні країни поступово втрачають оптимізм щодо європейських перспектив нашої
держави. Україна ще тривалий час не зможе відповідати стандартам, які висуває ЄС, оскільки рівень її
економічного, політичного та соціального розвитку значно нижчий від вимог ЄС. До того ж українська
економічна система ще й досі не націлена на інновації, що стримує зарубіжних інвесторів, зокрема з
Євросоюзу [7, с. 144]. В Україні склалася не соціально-орієнтована модель ринкової економіки, а
«олігархічний капіталізм», орієнтований на задоволення економічних інтересів великого капіталу [7, с.
145].
Наша держава наразі переживає тривалий період політики перехідного періоду, змістом якого є
створення нової економічної та політичної моделі, здатної забезпечити конкурентоспроможність
національної економіки. В цьому процесі Україні треба дуже обережно балансувати між вимогами СОТ
і економічною безпекою країни, бо деякі реформи за вимогами СОТ можуть призвести до негативних
наслідків у вітчизняній економічній і соціальній сферах [6, с. 22-23].
На нашу думку, така обережність стосується передусім митного регулювання, відмови від
субсидування окремих галузей, ліквідації великої кількості пільг.
Сучасне відношення ЄС до України стає гнучкішим і вимагає певних додаткових коректив, так як
консервативна російськоорієнтована модель Східної Європи вже втрачає свою актуальність.
Українські аналітики та представники влади вважають, що незалежно від того, наскільки
прогресивними будуть зміни в Україні, західноєвропейські держави не готові ризикувати
геополітичною стабільністю у своїх відносинах з РФ, отже ставлення ЄС до нашої держави зумовлене
зовнішньою політикою Росії. Принаймні реалізація інтеграції України в Європейський Союз значною
мірою залежить від політичних чинників, а вже потім – від технічних чи інституційних [5, с. 2-3]. Отже,
допоки Україна не знайде консенсусної моделі загальнонаціональної загальної всеохоплюючої
стратегії геополітичного позиціонування, доти геополітичний вимір відносин нашої держави з ЄС
визначатиме нерозв'язаність цієї проблеми.
Сучасна неокресленість євроінтеграційних перспектив України призводить до відсутності
геополітичного позиціонування з українського боку та такої само ситуації щодо «українських
перспектив» усередині Євросоюзу, котрий через низку суб'єктивних та об'єктивних причин не визначив
остаточно геополітики подальшого розширення на Схід і стосунків з Росією, підмінюючи таку
невизначеність геостратегіями «ширшого партнерства» [2, с. 45-46]. Негативне сприйняття ініціативи
статусу сусідства характерне в Україні як для представників влади, так і для опозиції. Саме
проросійські інтереси західних політиків (Німеччини та Франції) є основною причиною того, що Європа
не зацікавлена в прийнятті України до Євросоюзу. Високий рівень енергетичної залежності ЄС від
Росії не виключає можливості того, що країни Євросоюзу й надалі ставитимуть свої відносини з
нашою державою в залежність від економічної та енергетичної кон'юнктури. Збереження позитивної
домінанти в українсько-російських відносинах та їхній розвиток слід вважати одним із ключових
чинників забезпечення стабільності на Європейському континенті. При реалізації стратегічних завдань
у зовнішній політиці Україна не повинна притримуватися одновекторної політики й орієнтуватися лише
на одну світову геополітичну силу [4, с. 111].
Прибічники євразійського напряму зовнішньоекономічної політики України наполягають на
пріоритетності взаємовідносин із Росією та колишніми республіками СРСР. Реалізація цього проекту є
практично єдиним шляхом імпорту української продукції, яка не відповідає європейським стандартам
якості. Це також єдиний шлях позбавитись Україні ролі сировинного й аграрного придатку розвинених
країн Європи. Істотним аргументом прибічників даної точки зору є також чимала енергетична
залежність України від Росії та Туркменістану. В умовах, коли ЄС намагається провести
диверсифікацію джерел і шляхів постачання газу та нафти, що відбувається на тлі динамічного
збільшення їх споживання Європейським Союзом, зміцнення ролі України як транзитної держави
заслуговує на ретельну увагу з боку української влади. Будівництво нових трубопроводів для транзиту
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російських енергоносіїв в обхід території України, ініційоване Росією, має розцінюватися як загроза
вітчизняній економіці і розглядатися, передусім, у геополітичній і геоекономічній площині відносин
«Україна – Росія – ЄС».
Прибічники європейського вектору вважають, що для України сучасна Європа становить інтерес
як стратегічного, так і тактичного порядку. Розвиток вітчизняної науки, освіти, релігії, мистецтва
нерозривно пов'язані з розвитком європейської культурної традиції. До стратегічних інтересів нашої
держави стосовно Європи належать: необхідність технологічної модернізації вітчизняного
виробництва, можливість оволодіння наукоємними технологіями, потреба в західних інвестиціях.
Вочевидь, що і для Заходу Україна становить безпосередній інтерес як великий споживчий ринок,
джерело відносно дешевої кваліфікованої робочої сили, як країна, котра має невикористаний
потенціал підприємств.
На сучасному етапі українській владі необхідно створити лише умови, які переконають НАТО та
Європу, що в їхніх інтересах прийняти нашу державу до ЄС, можливо, навіть протягом найближчих
десяти років.
З нашої точки зору, водночас необхідно враховувати існування дуже обережного ставлення ЄС
до швидкої перспективи євроінтеграції України. Основними чинниками, які зумовлюють скептичне
ставлення до швидкої євроінтеграції України з боку ЄС, є:

–по-перше, низький рівень економічного та соціального розвитку нашої країни;
–по-друге, незрілість громадянського суспільства, низький рівень демократичного

розвитку та

незадовільна якість державного управління;

–по-третє, відверто негативне ставлення Росії до української євроінтеграції;
–по-четверте, дуже повільний процес адаптації до європейських стандартів

і суспільних
відносин.
До сказаного вище варто додати ще й негативну силу традиції сприйняття України
європейською політичною елітою.
Ми вважаємо, що приєднанню нашої держави до ЄС найближчим часом заважає низка чинників.
Це, зокрема, низький рівень життя в Україні – 15 відсотків від середнього показника по ЄС, незначна
частка України в закордонній торгівлі ЄС (лише 0,4 відсотка). Частка українського експорту дорівнює 5
відсоткам від того, що припадає на середнього мешканця ЄС, а частка закордонних інвестицій у
перерахунку на одного українця становить від 1 до 2 відсотків порівняно з показником Євросоюзу [4, с.
112]. Наведене показує величезну різницю між економічними рівнями нашої держави та ЄС.
Які ж існують шляхи розв'язання проблем входження України до єдиного європейського ринку?
За сукупними оцінками вітчизняних експертів, для безболісного вступу до ЄС Україні бажано
збільшити ВВП до 300 млрд. дол. США, а сукупний обсяг прямих іноземних інвестицій має досягти
майже 80 млрд. дол. США. Для подолання відчутного розриву в обсягах ВВП на душу населення між
Україною та членами ЄС щорічні темпи зростання ВВП повинні бути на рівні не менше 6–7 відсотків, а
товарообіг повинен становити не 33, як нині, а як мінімум 60 відсотків [8, с. 284].
Залежно від соціально-економічних умов розвитку, Україна може стати офіційним членом ЄС
приблизно в період 2015–2019 рр. [1, с. 60]. У випадку Польщі, наприклад, процес розгляду заявки
тривав лише три з половиною роки. Варіант Хорватії є ще цікавішим для України. Лідери ЄС
недвозначно натякали цій країні, що «передчасна» подача заявки може зіпсувати її відносини з
Євросоюзом і пропонували почекати до 2007 року. Проте Хорватія подала заявку 21 лютого 2004 року,
навіть до набуття правочинності Договором про асоціацію (лютий 2005 р.), а 14 квітня того ж року
Рада ЄС відправила її на оцінку до Єврокомісії. 20 квітня 2004 року Європейська комісія оголосила
свою позицію: Хорватія готова до початку переговорів про членство в ЄС. У червні 2004-го Рада ЄС
погодилася з цією пропозицією, визнала країну кандидатом і вирішила розпочати переговори про
членство вже в березні 2005-го [5, с. 4].
Ми вважаємо, що шанси розвитку інтеграції України в ЄС, залежать, по-перше, від об'єктивних
чинників тіснішої співпраці, а також від переконаності держав в її доцільності та необхідності.
Висновки з проведеного дослідження. Інтеграція України до Європейського Союзу на
сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків потребує: досягнення відповідних якісних
характеристик, макроекономічної стабілізації та підвищення ефективності економіки нашої держави;
дотримання умов, необхідних для вступу до ЄС; впровадження європейських норм і стандартів в
економіку, соціальну політику, освіту, науку та техніку; адаптації українського законодавства до
правових норм ЄС; розвитку та поглиблення регіональної інтеграції, встановлення та поглиблення
прямих контактів із державами-членами та кандидатами в члени Євросоюзу.
Основними стримуючими чинниками швидкої євроінтеграції України наразі виступають:
диверсифікація українського експорту; отримання статусу країни з ринковою економікою від самого
ЄС; гармонізація законодавства України з європейськими нормами як необхідна умова створення зони
вільної торгівлі.
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Таким чином, є підстави говорити про досить тривалий термін вступу України до ЄС. За цей
період нашій державі необхідно: по-перше, забезпечити динамічний внутрішній розвиток; по-друге,
побудувати конкурентоспроможну економіку; по-третє, знайти оптимальну модель українськоросійських відносин.
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Анотація
Досліджено основні напрямки стратегії Східного партнерства, яка допоможе Україні
виробити методологію її успішної інтеграції до ЄС та сучасні підходи щодо європейської інтеграції.
Визначено головні стримуючі фактори євроінтеграції України на сучасному етапі розвитку
міжнародних економічних відносин. Встановлено необхідність виробки консенсусної моделі
загальнонаціональної стратегії геополітичного позиціонування України, яка не дозволяє вирішити
проблему відносин нашої держави з ЄС. Обґрунтовано шляхи вирішення проблеми входження
України в єдиний європейський ринок.
Ключові слова: євроінтеграційні прагнення, стримуючі фактори, політичний діалог з ЄС,
посилення співпраці з ЄС, Європейська економічна зона.
Аннотация
Исследованы основные направления стратегии Восточного партнерства, которая
поможет Украине произвести методологию ее успешной интеграции в ЕС и современные подходы
относительно европейской интеграции. Определены главные сдерживающие факторы
евроинтеграции Украины на современном этапе развития международных экономических
отношений. Установлена необходимость выработки концептуальной модели общенациональной
стратегии геополитического позиционирования Украины, которая не позволяет решить
проблему отношений нашего государства с ЕС.
Обоснованы пути решения проблемы вхождения Украины в единый европейский рынок.
Ключевые
слова:
евроинтеграционные
стремления,
сдерживающие
факторы,
политический диалог с ЕС, усиление сотрудничества с ЕС, Европейская экономическая зона.
Annotation
Basic directions of strategy of East partnership, which will help Ukraine to produce methodology of her
successful integration in ES and modern approaches in relation to European integration, are investigational.
Identify key constraints of European integration of Ukraine at the present stage of development of
international economic relations. The necessity of making of consensus model of national strategy of the
geopolitical positioning of Ukraine is set, that does not allow to decide the problem of relations of our state
from ES. Justified solution to the problem of Ukraine's entry into the European single market.
Key words: European aspirations, constraints, political dialogue with the EU, to strengthen
cooperation with the EU, the European Economic Area.
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Характеристика інвестиційного потенціалу, джерел його формування,
напрямів використання, а також аналіз інвестиційної діяльності та її результатів набувають винятково
важливого значення на сучасному етапі розвитку. Це обумовлено тим, що інвестиції зачіпають основи
господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання в цілому. Тому дослідження
результатів і прогнозування інвестиційного процесу є одним з центральних завдань економікостатистичного аналізу.
Система національних рахунків (СНР) є системою макроекономічних показників, які
відображають найбільш важливі та загальні аспекти економічного розвитку у їх взаємозв'язку і
взаємодії, теоретично обґрунтована статистична модель господарського організму окремої країни.
Система національних рахунків дозволяє узгодити і класифікувати економічну інформацію,
упорядкувати дані, які відносяться хоча і до взаємопов'язаних, але різних аспектів економічного
процесу: виробництва, розподілу і перерозподілу доходів, споживання, заощадження.
Метою системи національних рахунків є інформаційне забезпечення комплексного і
багатостороннього аналізу процесу утворення та використання національного доходу. Такиий аналіз
базується на оцінці динаміки валового внутрішнього продукту і обсягу виробництва промислової
продукції, динаміки розподілу національного доходу, пропорцій нагромадження і споживання тощо.
Основним споживачем даних СНР є органи державного управління, які визначають основні
напрями податково-бюджетної, грошово-кредитної та соціальної політики, розробляють конкретні
заходи щодо їх реалізації. Прийняття рішень щодо використання бюджетних ресурсів на різні
соціальні програми спирається на такі показники СНР, як реальні доходи населення, споживання
домашніх господарств, соціальні трансферти, виплачені домашнім господарствам, та ін. Прийняття
рішень щодо залучення іноземних інвестицій також спирається на показники СНР і платіжного балансу
про розміри, структуру і динаміку іноземних інвестицій. Отже, аналіз показників, які обчислюються у
рамках СНР, є важливою умовою обґрунтованості прийнятих рішень у рамках інвестиійної політики.
Дані СНР корисні підприємцям для оцінки кон'юнктури в країні, оскільки від цього залежить
прийняття ними рішень щодо інвестування, розширення підприємницької діяльності тощо. Отже,
аналіз макроекономічних показників, відображених у СНР, є найпершим і найважливішим етапом у
дослідженні інвестиційного процесу держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інвестиційні процеси в економіці є важливою
тематикою наукових праць. В Україні дослідженням інвестиційного процесу займаються багато
вчених. Під час проведення дослідження нами зокрема були використані роботи А. Касича [1],
Т. Майорової [2], В. Федоренка [3], В. Попова та В. Попової [4].
У вказаних працях звертається увага на інвестиційний процес в Україні та його напрями, заходи
інвестиційної політики держави щодо активізації інвестиційної діяльності, інвестиційний клімат України
та його вплив на інвестиційну діяльність та деякі інші аспекти інвестиційного процесу. Складність і
багатогранність досліджуваної проблеми припускає подальше проведення наукових досліджень.
Оскільки інвестиційний процес є досить динамічною категорією, то особливості інвестиційного процесу
в Україні на макрорівні не можна вважати повністю дослідженими.
Постановка завдання. Під час проведення макроекономічного аналізу важливо розуміти, як
основні макроекономічні показники, що наведені у СНР, відображають інвестиційний процес на
макрорівні. У зв’язку з цим завданнями проведення дослідження є узагальнення особливостей
інвестиційного процесу в Україні з використанням макроекономічних показників, що відображені у
системі національних рахунків України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з найважливіших параметрів, що
характеризують стан економіки, є інвестиції. Економічна природа інвестицій зумовлена
закономірностями процесу розширеного відтворення. Виходячи з цього, під інвестиційним процесом
розуміють багатосторонню діяльність учасників відтворювального процесу задля нарощування
капіталу нації [5, с. 12].
Для аналізу інвестиційного процесу використовуються макроекономічні показники системи
національних рахунків: валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий валовий продукт (ЧВП), валовий
національний дохід (ВНД), валові заощадження, споживання основного капіталу тощо.
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За методикою, яка використовується в більшості країн, виготовлену національну продукцію
чисельно виражають показником ВВП. Одним із методів визначення ВВП є метод його розрахунку за
витратами. За цим методом ВВП визначається як сума всіх видів кінцевого використання (кінцеве
споживання, валове нагромадження, чистий експорт). Під час аналізу інвестиційних процесів потрібно
звернути увагу на таку складову ВВП, як валове нагромадження.
Валове нагромадження розраховується як сума валового нагромадження основного капіталу,
зміни запасів оборотних коштів (товарно-матеріальних запасів) та чистого придбання цінностей
(придбання за мінусом вибуття цінностей). Витрати, пов’язані з валовим нагромадженням основного
капіталу та зміною товарно-матеріальних запасів, є інвестиціями, оскільки вони спрямовані на
збільшення виробничого потенціалу економіки [6, c. 47].
На відміну від інших економічних наук, у макроекономіці до інвестицій відносять лише ту їх
складову, яка спрямована на збільшення обсягу реального (фізичного) капіталу, тобто лише реальні
інвестиції. Фінансові інвестиції не збільшують реальний капітал, а відображають передавання
фінансових ресурсів від одних економічних суб’єктів до інших. Реальні інвестиції містять такі елементи
валових інвестицій, як витрати на накопичення та реновацію основних засобів і накопичення
оборотних фондів в частині приросту незавершеного будівництва. Тобто поняття «валових інвестицій»
за складом ширше капітальних вкладень, які не містять витрат на утворення невстановленого
обладнання та капітальний ремонт діючих основних фондів [2].
За впливом на основний капітал у складі валових інвестицій вирізняють два елементи: чисті
інвестиції (частина валових інвестицій, що спрямовується на приріст основного капіталу) та
відновлювальні інвестиції (частина валових інвестицій, що використовуються на відновлення
зношеного капіталу і дорівнюють амортизації, яка відображає величину споживання основного
капіталу) [6, c. 48].
У СНР, а саме у зведених (консолідованих) національних рахунках відображені ці показники.
Так, у рахунку товарів та послуг відображено складові валових інвестицій, рахунок виробництва
містить дані щодо споживання основного капіталу і ВВП [7]. Як бачимо, наведені у табл. 1 показники
обсягів інвестицій мають позитивні тенденції динаміки.
Таблиця 1
Динаміка обсягів інвестицій та ВВП в Україні, млн грн.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

33427
40211
43289
55075
77820
96965
133874
198348
250158
167644
195927
241785

-42
4229
2209
3661
-4883
2736
655
4685
14379
-12274
3616
27714

33385
44440
45498
58736
72937
99701
134529
203033
264537
155370
199543
269499

-30223
-34303
-36160
-38885
-46576
-50545
-58265
-73071
-87914
-107204
-115338
-125809

3162
10137
9338
19851
26361
49156
76264
129962
176623
48166
84205
143690

170070
204190
225810
267344
345113
441452
544153
720731
948056
913345
1082569
1302079

19,6
21,8
20,1
22,0
21,1
22,6
24,7
28,2
27,9
17,0
18,4
20,7

Джерело : складено на основі [7]
Величина чистих інвестицій в економіку України за 2000–2011 рр. має додатне значення, що
вказує на наявність передумов для випереджаючого оновлення виробничого потенціалу, необхідного
для забезпечення економічного розвитку.
Ознакою інвестиційної активності господарства вважають частку інвестицій у величині ВВП. В
Україні спостерігається досить значна частка інвестицій у ВВП. За 2000–2011 рр. цей показник
коливається від 17 до 28,2 %. Проте одне і те ж саме значення частки ВВП буде означати для окремих
країн різні обсяги інвестицій. У розвинених країнах під впливом досягнутого рівня розвитку та
величини ВВП може відбуватися зниження частки інвестицій у ВВП, яке не буде призводити до
зниження інвестиційної активності. І навпаки, низький рівень доходу в країнах, які розвиваються,
навіть за умови збільшення перерозподілу ВВП на користь інвестицій не дасть у найближчі роки
значною мірою підвищити інвестиційну активність в абсолютному вираженні. Саме в цьому приховано
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пояснення необхідності тривалого періоду часу «наздоганяння» розвинених країн країнами, які
розвиваються [2]. Різні за розвитком країни мають принципово відмінні інвестиційні можливості, а
також по-різному використовують інвестиції, створені економікою країни. Основними напрямами
використання інвестицій є: інвестиції в машини та обладнання, інвестиції в житлове господарство,
інвестиції в знання (інвестиції в НДДКР та інвестиції в освіту) [2].
Якщо піднесення економіки зумовлене інвестиціями в інновації, то стимулюються вторинне
розширення інвестиційного потоку (ефект мультиплікатора) та збільшення доходів (ефект
акселератора). В результаті спільного додатного впливу мультиплікатора та акселератора
нарощується маса капіталу, що гарантує об'єктивні передумови для тривалого зростання добробуту
суспільства в майбутні періоди [3].
В активізації інвестиційного процесу важливе значення має оптимізація найважливішої
макроекономічної пропорції – співвідношення між нагромадженням і споживанням [4]. Це питання було
актуальним у різні часи. Ще Кейнс пояснював, як чергове збільшення продукції буде розподілене між
споживанням та інвестуванням. При цьому були використані поняття мультиплікатора інвестицій та
граничної схильності до споживання. Мультиплікатор інвестицій (k) є відношенням зміни доходу до
зміни інвестицій, а «величина (1-1/k) дорівнює граничній схильності до споживання» [8, c. 114].
Розраховані значення мультиплікатора та граничної схильності до споживання за даними СНР України
[7] відображені на рис. 1.
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Рис. 1. Мультиплікатор інвестицій та гранична схильність до споживання в Україні
Джерело : побудовано автором на основі [7]
Ці показники розраховувалися з використанням таких величин, як приріст валових інвестицій та
приріст валового національного доходу, який відображається у СНР у рахунку розподілу первинного
доходу.
Значення граничної схильності до споживання може коливатися в межах від 0 до 1.
Виключенням є 2009 рік, коли гранична схильність до споживання набула значення – 1,42. Це
зумовлене тим, що у даному році порівняно з попереднім відбулося скорочення як валових інвестицій
(на 109167 млн грн), так і валового національного доходу (на 45050 млн грн). В цілому бачимо, що
гранична схильність до споживання в Україні є високою. Кейнс зазначав, що у реальному житті
значення граничної схильності до споживання знаходиться ближче до одиниці. Величина граничної
схильності до споживання і розміри мультиплікатора у біднішому суспільстві є високими, проте вплив
коливань у розмірах інвестицій на зайнятість виявляється набагато сильнішим у багатшому
суспільстві [8]. Основними фінансовими джерелами інвестування в Україні залишаються
амортизаційні відрахування й невелика частка чистого прибутку підприємств, які сьогодні вкладаються
переважно у застарілі затратні технології, устаткування і споруди. Наслідками цього є високий рівень
прихованого безробіття, що в цілому призводить до низької частки заробітної плати у структурі ВВП, а
також унеможливлює повноцінне розгортання ефектів мультиплікатора та акселератора для
забезпечення сталого і якісного економічного зростання [4].
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Висновки з проведеного дослідження. Результати проведеного дослідження свідчать, що
обсяги інвестицій в економіку України мають позитивні тенденції динаміки. Проте і обсяги, і
ефективність використання інвестицій залишаються ще недостатніми. У зв’язку з цим на макрорівні
необхідно вжити ряд заходів щодо активізації інвестиційного процесу.
За макроекономічне сприяння інвестиційної діяльності відповідають органи державної влади
країни. Необхідно вжити заходів, щоб за допомогою економічних регуляторів в усіх суб'єктів
господарювання нагромадження більш результативно впливало на зайнятість робочої сили,
раціоналізувало попит, а фонд споживання більше орієнтувався на розширення того виробництва, яке
повніше покриватиме зростаючий попит. Для збільшення розміру інвестицій слід істотно зосередити
увагу на значенні споживання основного капіталу, ефективно використовувати прискорену
амортизацію. Процес забезпечення зміни структури перехідної економіки України в умовах обмежених
внутрішніх інвестиційних ресурсів вимагає створення сприятливих умов для залучення іноземних
інвестицій.
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Анотація
Розглянуто сутність інвестицій з позицій макроекономіки. Розкрито сутність
інвестиційного процесу на макрорівні. Проведено аналіз динаміки валових, відновлюваних та чистих
інвестицій, а також частки валових інвестицій у ВВП. Зазначено основні напрями використання
інвестицій, а також їх вплив на мультиплікативний процес. Показано особливості співвідношення
між нагромадженням і споживанням в Україні за допомогою мультиплікатора інвестицій та
граничної схильності до споживання. Зазначено основні напрями активізації та підвищення
ефективності інвестиційного процесу в Україні.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний процес, система національних рахунків, основний
капітал, валовий внутрішній продукт, споживання основного капіталу, мультиплікатор.
Аннотация
Рассмотрена сущность инвестиций с позиций макроэкономики. Раскрыта сущность
инвестиционного процесса на макроуровне. Проведен анализ динамики валовых, возобновляемых и
чистых инвестиций, а также доли валовых инвестиций в ВВП. Указаны основные направления
использования инвестиций, а также их влияние на мультипликативный процесс. Показаны
особенности соотношение между накоплением и потреблением в Украине с помощью
мультипликатора инвестиций и предельной склонности к потреблению. Указаны основные
направления активизации и повышения эффективности инвестиционного процесса в Украине.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, система национальных счетов,
основной капитал, валовой внутренний продукт, потребление основного капитала,
мультипликатор.
Annotation
The essence of investment from the standpoint of macroeconomics is considered. The essence of the
investment process at the macro level is revealed. The dynamics of gross, renewable and net investment
and the share of gross investment in GDP are analyzed. The main directions of investments and their impact
on the multiplier process are indicated. The features of the relationship between accumulation and
consumption in Ukraine through investment multiplier and the marginal propensity to consume are shown.
The main directions of revitalization and improve the investment process in Ukraine are indicated.
Key words: investment, investment process, the system of national accounts, fixed assets, gross
domestic product and consumption of fixed capital multiplier.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА БАЗА РИНКОВОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ1
Постановка проблеми. Інституціональні перетворення в Україні спрямовані на подолання
державного монополізму і формування ринкового середовища. Інститути адміністративно-командної
системи змінюють нові інститути ринкового типу. Інституціоналізація економічних відносин у ринкових
умовах істотно підвищує значущість ефективно функціонуючої інфраструктури, зміст і темпи процесів
формування якої мають відповідати економічним інтересам суб'єктів ринку і стійкому економічному
зростанню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками проблеми ринкової
інфраструктури досліджують вітчизняні та зарубіжні вчені: І. Бойчик [1], Л. Кутідзе [2], І. Морозова [4],
О. Новосьолов [5], В. Підгірний [6], В. Маслак, О. Маслак, В. Жежуха [3], А. Ткач [8]. У працях цих
авторів висвітлено питання економічної сутності ринкової інфраструктури, її становлення, розвитку та
державного регулювання, інституціональні складові, їх вплив на економічне зростання виробництва.
Дані публікації послужили основою для визначення елементів ринкової інфраструктури – питання, що
потребує глибшого дослідження.
Постановка завдання. Мета статті – визначення змісту інституціональної бази ринкової
інфраструктури на основі аналізу теоретико-методологічних положень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринкова інфраструктура є невід'ємною частиною
економіки та її галузей і розглядається як сукупність усіх видів економічної діяльності, необхідних для
доведення виробленої продукції, товарів, послуг, робіт до споживача. У загальновизнаному розумінні
ринкова інфраструктура розглядається як система установ і організацій, що забезпечують вільний рух
товарів та послуг на ринку [7].
В укрупненому вигляді ринкова інфраструктура включає:

–торговельні організації, що забезпечують потреби виробництва й активно на нього впливають
– визначають його обсяги, випуск нової продукції тощо;
–біржову торгівлю, що дозволяє підвищити ефективність товарно-грошових відносин;
–банківську систему, тобто сукупність організацій, що забезпечують грошовий
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господарюючими суб'єктами в ринковій економіці;

–небанківські установи та організації, що працюють із коштами, але не мають статусу банків
(страхові компанії, пенсійні фонди тощо).
Функціонування товарних ринків забезпечується мережею оптової та роздрібної торгівлі,
включаючи біржове та позабіржове посередництво (організацію аукціонів, ярмарків), комунікаційне
забезпечення (складське господарство, засоби транспорту), державні органи контролю якості та
сертифікації, організації захисту прав споживачів. Ринки факторів виробництва обслуговуються
фондовими біржами, банківськими та страховими компаніями, центрами зайнятості, державними
органами земельного кадастру та ін. В інфраструктуру фінансових ринків входять фондові та валютні
біржі, банки, посередницькі компанії (брокерські, дилерські), інституційні інвестори (фонди, компанії),
аудиторські компанії, фінансові інституції тощо [9].
Як свідчить аналіз теоретико-методологічних положень, ринкова інфраструктура – це не просто
сукупність підприємств, що забезпечують рух товарів від виробника до споживача. У своїй діяльності
ці підприємства керуються певними правилами (законами, нормами, традиціями). Наприклад, автори
роботи [3, с. 23-24] представляють сутність ринкової інфраструктури як сукупність галузей, видів
діяльності, організаційно-правових та економічних відносин, що забезпечує функціонування,
взаємодію і регулювання ланок економіки через інформаційні, фінансові та товарні потоки.
Законодавство виступає нормоутворюючою ланкою сучасної ринкової інфраструктури, яка регулює
функціонування ринкової економіки.
Разом з тим, у роботі О. Новосьолова наголошується, що необхідно розрізняти дві сторони
ринкової інфраструктури. Одна має матеріально-речовинний зміст, економічний потенціал, що
1

Дослідження виконано в рамках теми НДР «Розвиток інституційного середовища промислового
виробництва з урахуванням галузевої специфіки» Інституту економіки промисловості НАН України.

68

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

створює умови функціонування системи ринків (складські будівлі та споруди, торгово-складське
обладнання, будівлі тощо), тобто представляє собою систему підприємств і організацій, що
забезпечують рух товарів і послуг на ринку. Інша сторона – це економічні відносини, що виникають у
процесі діяльності суб'єктів ринку та спрямовані на створення умов товарно-грошового обігу [5, с. 170].
Крім того, Л. Кутідзе підкреслює, що ринкова інфраструктура є складною системою, яка включає
безліч елементів. Складовою частиною є правова і регулююча інфраструктура, яка відображає роль
інститутів як макроекономічної категорії та включає формальні й неформальні норми і правила, що
регулюють ринкові відносини. Елементами ринкової інфраструктури також є підприємства та
організації – агенти сфери обігу, що діють на основі цих правил [2].
На думку А. Ткача, саме існування взаємопов’язаної системи організацій, які обслуговують
потоки товарів, послуг, грошей, цінних паперів, трудових ресурсів, переміщуваних у межах ринкової
системи під дією ринкових стимулів, є інституційною ознакою ринкової інфраструктури. Правові норми,
що регламентують відносини власності, найму на роботу тощо, а також організації, які забезпечують
виконання законів, пропонується відносити до інституційної інфраструктури [8, с. 44].
Ринкова інфраструктура – це сукупність інституцій (організацій) та інститутів (норм), що
забезпечують нормальне функціонування ринкової економіки. Вони розрізняються за своєю природою
і призначенням. Ринкове середовище формують правові, фінансові, організаційні, інформаційні
елементи інфраструктури. Вони мають державний і приватний характер та поділяються залежно від
ринку, який обслуговують (рис. 1).

Інституції

Ринкова інфраструктура
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Рис. 1. Інституціональні елементи ринкової інфраструктури
Джерело : розроблено за [2; 3; 5; 9]
Кожен інституціональний елемент ринкової інфраструктури виконує певні функції. Ринкові
інституції сприяють поліпшенню матеріально-технічного забезпечення та реалізації продукції
підприємств, здійснюють консультування суб'єктів ринку, регулюють рух робочої сили. Інститути, у
свою чергу, формують необхідні умови для ринкових відносин, регулюють здійснення маркетингового,
інформаційного та рекламного обслуговування, забезпечують фінансову підтримку підприємств.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи викладене, можна дійти висновку про
те, що ринкова інфраструктура – це не просто система певних підприємств – суб'єктів
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господарювання, які сприяють просуванню товару на ринку. Ринкова інфраструктура об'єднує в
єдиний господарський механізм економіку країни, утворюючи величезну кількість організацій, що
виконують певні функції, а також включає сукупність організаційно-правових норм, які регулюють
ринкові відносини.
Очевидно, що дослідження ринкової інфраструктури потребує системного підходу, який
дозволить визначити, які її елементи є основними, які зв'язки і залежності між ними є найбільш
суттєвими, а також виявити загальні тенденції, проблеми та протиріччя функціонування системи в
цілому.
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Анотація
Проаналізовано останні теоретико-методологічні положення у сфері проблем становлення і
розвитку ринкової інфраструктури. Досліджено її економічну сутність, яка полягає в забезпеченні
процесу просування товару від виробника до споживача. Визначено основні елементи ринкової
інфраструктури, що включають підприємства (організації), які забезпечують вільний рух товарів і
послуг на ринку. Обґрунтовано необхідність віднесення до ринкової інфраструктури інститутівнорм, що регулюють ринкові відносини, які в сукупності з інституціями-організаціями утворюють її
інституційну базу.
Ключові слова: ринкова інфраструктура, інституціональна база ринкової інфраструктури,
інститути, інституції.
Аннотация
Проанализированы последние теоретико-методологические положения в области проблем
становления и развития рыночной инфраструктуры. Исследована ее экономическая сущность,
которая состоит в обеспечении процесса продвижения продукта от производителя к
потребителю. Определены основные элементы рыночной инфраструктуры, включающие
предприятия (организации), обеспечивающие свободное движение товаров и услуг на рынке.
Обоснована необходимость отнесения к рыночной инфраструктуре институтов-норм,
регулирующих рыночные взаимоотношения, которые в совокупности с институциямиорганизациями образуют ее институциональную базу.
Ключевые слова: рыночная инфраструктура, институциональная база рыночной
инфраструктуры, институты, институции.
Annotation
Analyzed the latest theoretical and methodological problems of the human formation and development
of market infrastructure. Investigated its economic nature, which is to ensure the process of promoting a
product from the producer to the consumer. The basic elements of market infrastructure, which include
enterprises (organizations) and ensure the free movement of goods and services in the market; have been
defined. The necessity of reference to market infrastructure of institutes –norms, regulating market relations,
which together with the institutions – organizations form its institutional framework, has been grounded.
Key words: market infrastructure, institutional framework of the market infrastructure, institutes,
institutions.
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СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. Із збільшенням ролі науково-технічного прогресу в економічному
зростанні змінилося ставлення західних економістів-класиків до проблем відтворення робочої сили.
Центр уваги вчених сфокусувався на проблемах створення якісно нової робочої сили, тоді як раніше
основними були проблеми використання робочої сили. Структурні зміни в економіці послужили тією
об’єктивною основою, на якій виникла сучасна концепція людського капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку теорій людського капіталу
висвітлено у працях вчених: Й. Бен-Порета, М. Блауга, Ф. Волкова, Е. Денісона, Дж. Кендрика,
Дж. Мічі, В. Петті, А. Саградова, К. Смалензі, О. Тоффлера, І. Фішера та ін. Вивченням проблем
формування та методології ефективного використання людського капіталу займалися вітчизняні
економісти: Д. Богиня, О. Грішнова, О. Длугопольський, І. Дунаєв, В. Кавецький, В. Куценко, В. Лагутін,
Г. Лич, Н. Маркова, В. Онікієнко, І. Петрова, К. Скрипник, М. Соколик, Г. Тарасенко, С. Тютюнников,
Л. Штика, А. Чухно та ін.
Дослідження питання концепції людського капіталу як основи розвитку ринку освітніх послуг є
актуальним, незважаючи на підвищену увагу вчених до цієї проблематики. Останнім часом
трактування сутності людського капіталу активно обговорюється.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз та узагальнення основних підходів до
трактування сутності концепції людського капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах проблема використання
людського капіталу стає все більш актуальною. Вирішальна роль в розвитку економіки країни належить
людині як носію багатства. Наприклад, в США норма віддачі вкладень на здобуття середньої освіти
складає від 10 до 13%, а вкладень в отримання вищої освіти – від 8 до 10%. Людський капітал є дуже
важливою формою інвестицій в розвинених ринкових економіках. За оцінками Світового банку, людський
капітал перевищує 80% всіх продуктивних багатств в Японії і 60% в США.
Сучасна теорія людського капіталу відображає переорієнтацію економічної науки з проблем
використання трудових ресурсів на проблеми створення якісно нової робочої сили в умовах науковотехнічного прогресу. Хоча її ключові ідеї були передбачені ще А. Смітом, чітке оформлення і
бурхливий розвиток теорії людського капіталу доводиться на кінець 50-х і початок 60-х років в США.
Біля витоків її стояли відомі американські економісти, представники так званої «школи Чикаго» –
лауреати Нобелівської премії Теодор Шульц і Гері Беккер, Бартон Вейсброд, Джордж Мінсер, Лі
Хансен. Разом з тим, концепція людського капіталу є досить «молодою» порівняно з теоретичними
основами сучасної економічної науки. До середини XX ст. цілісної концепції, як такої, не існувало,
оскільки ще не існувало всіх необхідних передумов, які визначалися об’єктивними процесами розвитку
продуктивних сил, коли в умовах глобального науково-технічного прогресу в економіці постійно
зростає роль і значення людини, рівня її освіти, наукових знань, кваліфікації і досвіду [1].
Формування концепції розвитку людського капіталу у зарубіжному досвіді, як правило,
поділяється на два етапи: 1) система формальної освіти підготовки людського капіталу; подальша
фахова спеціалізація і перепідготовка кадрів через наукові та навчальні центри; 2) спеціальні курси,
які фінансуються державою або організовуються у фірмах. Прикладом ефективної політики у сфері
інтелектуалізації та зайнятості населення є Швеція, у якій програма підготовки людського капіталу має
антициклічний характер [2].
У західних країнах сформувалася ціла система методів забезпечення високого професійного
рівня робочої сили як чинника високого розвитку суспільства.
Основними етапами розвитку теорій людського капіталу є:
– класичний період (до XIX ст.) – використання дедуктивного, логіко-філософського та
морально-аксіологічного методів;
– інституційний період (XIX – початок XX ст.) – пов’язаний із нормативно-інституціональним та
історико-порівняльним методами;
– біхевіоралістичний період (20 – 70 рр. XX ст.) – застосування психологічних методів для
вивчення сутності людини;
– постбіхевіористський період (остання третина XX ст.) – характерним є поєднання традиційних і
нових прийомів [3].
Визначаючи сутність основного капіталу суспільства, А. Сміт стверджував, що він містить такі
чотири складові: корисні машини і знаряддя праці, що полегшують працю; споруди, що приносять
прибуток; покращення землі та всіх витрат, понесених для цього; набуті корисні здібності громадян.

71

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Набуття таких здібностей, враховуючи також утримання їхнього власника протягом часу виховання,
навчання чи учнівства, завжди потребує дійсних витрат, які становлять основний капітал. Ці здібності
разом з ним стають частиною багатства всього суспільства, до якого воно належить [4].
Прихильники теорії трьох факторів виробництва В. Бейджхорт, А. Маршал, Дж. Міль не
відносили людину до складу капіталу, але стверджували, що знання і здібності є елементом капіталу.
Л. Вальрас, Дж. Маккулох відносять до капіталу саме людину з її природними якостями, і на основі їх
праць виникли альтернативні теорії, згідно з якими до поняття людського капіталу включалися не
лише знання і вміння людей, а й фізичні, психологічні, інтелектуальні і культурні якості [5]. Рівень
освітньої підготовки, на думку прихильників цієї теорії, багато в чому залежить від природних
здібностей людини (її «генетичного» фонду) і умов виховання в родині. При цьому освіта може
виступати лише як посередник, який впливає на заробітки.
Ф. Ліст характеризував добробут нації не наявністю цих багатств, а ступенем розвитку майбутніх
його сил. Головною з них він вважав «розумовий капітал», що накопичується успіхами в науках,
мистецтві, відкриттями, винаходами тощо. А. Маршалл відзначає, що освіта служить важливим
засобом збільшення виробництва матеріального багатства. На його думку, доцільність витрат
державних установ і приватних осіб на освіту не слід вимірювати тільки безпосередніми практичними
результатами. Таке використання засобів приносить великі непрямі вигоди. А. Маршалл приходить до
висновку, що пропозиція праці даної кваліфікації за життя справжнього покоління має тенденцію
знаходитися у відповідності із заробітками, які приносила ця кваліфікація в попередньому поколінні [6].
Послідовник А. Маршалла А. Пігу створює теоретичне підґрунтя щодо дослідження
особливостей інвестування в людський капітал. Вчений стверджує, що незнання того, як зайняти
людей, поширене ширше, ніж незнання того, які капіталовкладення здійснювати. Люди, які змушені
визначати вибір кар’єри своїм дітям, не піддаються селективному впливу конкуренції [7].
Розглядаючи кваліфікацію як важливу характеристику робочої сили, Дж. Б. Кларк зазначає, що
кваліфікований працівник, зрозуміло, завжди буде створювати більше багатства, аніж некваліфікований,
бо особисті гідності людей завжди будуть відігравати роль у визначенні їх громадських здібностей як
виробників. Це само собою припускає, що кращі знаряддя виробництва, які втілюють дійсно більшу
кількість капіталу, будуть приносити більший дохід. Аналогічним чином висококваліфікований працівник
втілює в собі більше одиниць праці, ніж працівник нижчої кваліфікації [8].
Т. Шульц чітко розділив капітал на людський та матеріальний, вважаючи, що відмова
розглядати людські ресурси як форму капіталу, як вироблені засоби виробництва, як результат
інвестицій, сприяла збереженню класичного поняття праці, як можливості робити ручну роботу,
потребує небагато знань і навичок, можливості, якою, відповідно до цього поняття, робочі наділені
приблизно однаково [9]. Вчений також обґрунтував необхідність капіталовкладення в людський
капітал для отримання майбутніх доходів та необхідність інвестування в освіту, що дасть змогу
підвищити рівень продуктивності працівників та зростання добробуту всього суспільства. На думку
Т. Шульца і його прихильників:
1) між людським і речовим капіталом немає принципових відмінностей, тому що і той, і інший
приносять дохід;
2) зростання інвестицій в людський капітал істотно змінив структуру заробітної плати. Основна її
частина стала доходом від людського капіталу;
3) оскільки інвестиції в людський капітал випереджають вкладення в речовинний капітал,
власність на речовинний капітал набуває вторинного значення;
4) суспільство, вкладаючи кошти в освіту людей, може отримати не тільки зростання продукту,
але і більш рівномірний його розподіл [9].
Таким чином, економісти у своїх дослідженнях зійшлися в тому, що освітній рівень населення
окреслює його здатність використовувати інформацію і технологію для економічного розвитку, при
чому освіта є водночас і процесом, і результатом створення людського капіталу.
Не менш важливе значення для розповсюдження основних положень теорії людського капіталу
мають праці Г. С. Беккера, який дав наукове трактування економічній категорії «людський капітал»,
здійснив обрахунок ефективності капіталовкладень в освіту, обґрунтував визначення людського часу
як основного економічного ресурсу, описав структуру розподілення особистих доходів. Основну увагу
Г. С. Беккер приділяв інвестиціям у людський капітал. Він писав, що шкільне навчання, курс
комп’ютерної підготовки, витрати на медичне обслуговування – це теж капітал у тому сенсі, що вони
поліпшують здоров’я, підвищують доходи, а також збільшують задоволення людини. Отже, можна
сказати, що витрати на освіту, навчання, медичне обслуговування є інвестиціями в основний капітал.
Тим не менше, вони продукують людський, а не фізичний або фінансовий капітал, тому що не можна
відокремити людину від її знань, навичок [9].
Більшість економістів кінця XIX – початку XX століття (Ж. Б. Сей, Н. Сеніор, І. Фішер) вважали,
що придбані людиною здатності до праці слід розглядати як капітал в його «людській» формі. Як
зазначав американський дослідник Дж. Грейсон, саме людський капітал, а не заводи, устаткування і
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виробничі запаси є квінтесенцією конкурентоспроможності, економічного зростання й ефективності.
Розвиваючи цю думку, вчений зазначає, що вже настала пора визначити вартість цього багатства [10].
Отже, можна сказати, що автори теорії людського капіталу виходять із постулату про рівноправне
партнерство двох видів капіталу – людського і нелюдського. Людські ресурси подібні природним, тому що
не зроблені штучно. З іншого боку подібні речовому капіталу, тому що людський капітал є фондом, функція
якого – виробництво трудових послуг [11]. Доходи людей згідно з теорією людського капіталу є
закономірним підсумком раніше прийнятих рішень. Людина, прийнявши певне рішення, може вплинути на
розмір своїх доходів у майбутньому. Значно збільшуються прибутки, якщо вкладати кошти у свою освіту,
професійну кваліфікацію, здоров’я, збільшуючи при цьому власний людський капітал [12].
Під людським капіталом розуміються знання, навички, інші здібності людини, які створюються
шляхом інвестування часу (праці) в освіту, інші види діяльності, що впливають на зростання
виробництва і доходу. Розглядаючи людський капітал, ми розуміємо, що йдеться про активи, які
характеризуються двома ознаками: вони є результатом інвестицій та генерують протягом певного
періоду часу потік доходу.
Поняття «людський капітал» означає усвідомлення необхідності цілеспрямованого інвестування
в людину. При цьому важливою особливістю досліджень є необхідність органічного поєднання двох
взаємопов’язаних чинників погляду на людину – як на головний ресурс економічного розвитку нового
типу, а також – як на мету цього зростання [13].
Теоретично обґрунтоване визначення поняттю людського капіталу дає О. Грішнова: «Людський
капітал – це економічна категорія, яка характеризує сукупність сформованих і розвинених за
допомогою інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, які знаходяться в
їх власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і
внаслідок цього впливають на збільшення доходу (заробітків) свого власника і національного доходу»
[14]. А. Добринін, С. Дятлов, Н. Ушенко представляють інституційний підхід до визначення сутності
людського капіталу, згідно з яким людський капітал розглядається як:
– носій системних відносин суспільного відтворювального процесу, в якому відбувається
інтеграція індивідуальної форми праці в суспільну;
– форма прояву продуктивних сил людини у ринковій економіці, адекватна форма організації
продуктивних сил людини, які включено до системи соціально орієнтованої ринкової економіки у якості
провідного, творчого фактору суспільного відтворення [15].
Безперечним внеском у розвиток теорії людського капіталу українськими вченими є адаптація її
до умов перехідної економіки, удосконалення підходів щодо класифікації складових та видів
людського капіталу, розробка заходів щодо підвищення ефективності управління людським капіталом
на всіх рівнях, визначення впливу на економічне зростання [10].
Базовим методологічним положенням теорії людського капіталу є використання економічного
підходу до аналізу різноманітних явищ у таких галузях людської діяльності, які раніше цілком
належали до сфери соціальних, демографічних, психологічних та інших досліджень. Економічний
підхід, заснований на принципах раціональної оптимізуючої (максимізуючої) поведінки індивідів, був
використаний при аналізі таких проблем, як теорія економічного зростання, розподіл доходів,
інвестиції в людину, економіка освіти, планування сім'ї і ведення домашнього господарства, теорія
міграції, дискримінація на ринках праці тощо.
Важливе значення концепція людського капіталу має для вивчення комплексу питань із
забезпечення раціональної зайнятості та оптимального функціонування ринку праці. Для аналізу
пропозиції праці використовуються моделі вибору між роботою та дозвіллям і моделі інвестування в
людський капітал.
У теоретичному аспекті ми розрізняємо поняття «людський капітал» за трьома рівнями:
– на особистісному рівні людським капіталом ми називаємо знання та навички, які людина здобула
шляхом освіти, професійної підготовки, практичного досвіду (використовуючи при цьому природні
здібності) і завдяки яким вона може надавати цінні виробничі послуги іншим людям. На цьому рівні
людський капітал можна порівняти з іншими видами особистої власності (майно, гроші, цінні папери), яка
приносить доходи, і ми називаємо його особистим, або приватним, людським капіталом;
– на мікроекономічному рівні людський капітал представляє собою сукупну кваліфікацію та
професійні здібності всіх працівників підприємства, а також здобутки підприємства у справі ефективної
організації праці та розвитку персоналу;
– на макроекономічному рівні людський капітал включає накопичені вкладення в такі галузі
діяльності, як освіта, професійна підготовка і перепідготовка, служба профорієнтації та
працевлаштування, оздоровлення тощо. Це є суттєвою частиною національного багатства країни і ми
називаємо його національним людським капіталом.
Підсумовуючи різні підходи до дослідження категорії «людський капітал», ми даємо таке його
визначення: людський капітал – це соціально-економічна категорія, яка характеризує систему суспільних
відносин у процесі створення нової вартості, вираженої у формі певних запасів знань, вмінь, навичок,
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здоров’я, мотивацій, досвіду, власних якостей, що допомагають підвищити продуктивність праці та рівень
доходів суб’єкта, а також покращити добробут людини та людського розвитку в цілому.
Основний висновок теорії людського капіталу полягає в тому, що збільшення суспільного
багатства на основі зростання людського капіталу дозволяє здійснювати процес перерозподілу, що
забезпечує досягнення більшої рівності всередині суспільства і, таким чином, прокладає шлях до
подолання соціальних протиріч. Іншими словами, освіта визнається найважливішим інструментом
соціальної стратифікації суспільства.
Теорія людського капіталу має недоліки. Критики стверджують, що додатковий дохід не є
результатом лише інвестицій в освіту, оскільки люди мають більше вроджених здібностей і у них
більш високі соціальні мотиви. Тим не менше, освіта залишається важливим чинником ефективності
працівника, тому що більш здібній людині простіше досягти високого рівня освіти.
Планування професійної освіти як завдання державних органів управління традиційно
пов’язувалося з підготовкою фахівців для потреб економіки. В умовах становлення ринкових відносин
жорстко регламентується життєвий шлях людини, який змінюється власною стратегією особистості,
прийнятою в умовах вибору. Конкретна людина стає відповідальною за свій життєвий шлях і змушена
вибирати з декількох можливостей найбільш бажану, кращу для реалізації.
Людина, що бажає отримати якусь професію, є носієм не тільки цієї потреби, а й членом
суспільства, інтереси якого представляє держава. З іншого боку, суспільство – носій потреби в робочій
силі нової якості. Інвестуючи в освіту і професійну підготовку, люди розраховують на відповідну
віддачу. Освіта повинна дозволяти заробити необхідні кошти для задоволення потреб, бути
«страховим полісом», який гарантує безпеку.
Останні роки в економіці України посилилась конкурентна боротьба. Це призвело до пошуку
невикористаних резервів і нових шляхів підвищення її ефективності. Людський ресурс стає чинником,
який має найбільші резерви для підвищення ефективності функціонування сучасної організації.
Людський чинник став розглядатися як важливий об’єкт інвестицій.
Висновки з проведеного дослідження. Основним висновком є те, що єдиної точки зору щодо
трактування концепції людського капіталу немає, оскільки вітчизняні та зарубіжні економісти
розглядають різні підходи до визначення цієї дефініції. Проте, підсумовуючи, наголосимо, що
людський капітал – це соціально-економічна категорія, яка характеризує систему суспільних відносин
у процесі створення нової вартості, вираженої у формі певних запасів знань, вмінь, навичок, здоров’я,
мотивацій, досвіду, власних якостей, що допомагають підвищити продуктивність праці та рівень
доходів суб’єкта, а також покращити добробут людини та людського розвитку в цілому.
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Анотація
У статті розглянуто історичні аспекти розвитку економічної думки щодо формування
людського капіталу. Проведено аналіз та узагальнення основних підходів щодо інтерпретації
концепції людського капіталу як основи розвитку ринкових відносин у сфері виробництва освітніх
послуг. Виділено дві сучасні принципові теорії щодо визначення сутності людського капіталу.
Розглянута класична та альтернативна теорії людського капіталу. На основі проведеного
дослідження запропоновано нове визначення поняття «людський капітал». Сформульовано основні
протиріччя, які виникають під час використання концепції людського капіталу.
Ключові слова: людський капітал, теорія людського капіталу, інвестиції в людський капітал.
Аннотация
В статье рассмотрены исторические аспекты развития экономической мысли
относительно формирования человеческого капитала. Проведен анализ и обобщение основных
подходов относительно интерпретации концепции человеческого капитала как основы развития
рыночных отношений в сфере производства образовательных услуг. Выделено две современные
принципиальные теории относительно определения сущности человеческого капитала.
Рассмотрена классическая и альтернативная теории человеческого капитала. На основе
проведенное исследование предложено новое определение понятия «человеческий капитал».
Сформулированы основные противоречия, которые возникают во время использования концепции
человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, теория человеческого капитала, инвестиции в
человеческий капитал.
Аnnotation
Historical aspects of the development of economic thought as to forming human capital are
considered. The analysis and generalization of the main approaches to interpretation of the conceptions of
human capital as a basis of developing market relations in the sphere of educational services are done. Two
major modern theories as to defining the essence of human capital are chosen. The classical and alternative
theories of human capital are considered. A new definition of the notion «human capital» is suggested in the
result of the research. Major contradictions arising in the process of using the conception of human capital
are formulated.
Key words: human capital, theory of human capital, investments into human capital.
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СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Інформаційне суспільство представляє собою нову більш високу фазу
розвитку системи взаємозв’язків різних груп людей, здійснюваних через обмін продукцією та
інформацією з метою відтворення й удосконалення життєдіяльності в рамках даної суспільної
системи. Тому дослідження цього процесу має велике значення для інтеграції українського
суспільства в глобальне інформаційне суспільство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду питань розвитку інформаційного
суспільства було присвячено праці таких вчених, як: Д. Белл, Е. Тоффлер, А. Турен, А. Баранов,
В. Семиноженко, І. Гаврилов, Б. Дуда, В. Іванов, В. Кравченко, М. Павлютенкова, М. Чубукова,
Н. Парфенцева та ін. В Україні, так само, як і в усьому світі, проблемам інформації та інформаційних
відносин приділяють увагу фахівці різних галузей наук, однак найбільший інтерес в останні роки
викликають питання, пов’язані із регулюванням інформаційних відносин і реалізацією та захистом
прав, пов’язаних із інформаційними технологіями. В той час як економічні аспекти, зокрема розвиток,
залишаються поза розглядом.
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Постановка завдання. Мета статті – дослідити та проаналізувати сутність та проблеми, які
гальмують розвиток інформаційного суспільства в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «інформаційне суспільство» було
введено у науковий обіг на початку 60-х років фактично одночасно у США та Японії Ф. Махлупом і
Т. Умесао [1]. В кінці 20-го століття термін «інформаційне суспільство» отримав визнання після виходу
в світ книги І. Масуди [2] і праць американських та європейських дослідників, які стали акцентувати
увагу на ролі і значенні не стільки інформації, скільки знань.
В інформаційному, або як його ще називають постіндустріальному, суспільстві панування сфери
послуг, тобто науки, освіти, охорони здоров’я, культури призводить до створення умов для всебічного
розвитку людини, її розумових і фізичних здібностей. Постіндустріальне суспільство – це вкладення
капіталів в людину, оскільки її науковий, освітній і професійний рівень, а також її знання є джерелом
суспільного прогресу.
Унікальність поняття інформаційного суспільства полягає не лише у тому, що воно носить
глобальний характер, а ще й у тому, що воно пов’язане з множиною новітніх категорій: інформація,
інформатизація, інформативність, віртуалізація, економіка знань, тощо.
Головну роль у розвитку інформаційного суспільства займає інформація та знання, які в свою
чергу перетворюються в основні робочі ресурси країни. З розвитком інформаційного суспільства такі
види виробництва, як сільське господарство, промисловість та інші види виробництва переходять на
більш високий рівень завдяки розробці новітніх технологій. В умовах становлення інформаційного
суспільства створюються умови, коли сама людина формує себе як носія якостей, що роблять її
представником вищої соціальної страти. Знання й інформація є найдемократичнішим джерелом
влади, оскільки всі мають до них доступ, а монополія на них неможлива.
До однієї з головних рис постіндустріального суспільства можна віднести триваюче зростання
обсягів інформації, що переробляється, та підвищення вимог до її точності та оперативності. У такому
суспільстві інформація, як невід'ємна складова життя людей, розглядається не просто як філософська
категорія. Вона сприймається у вигляді деякої матеріальної субстанції, що об’єктивно присутня разом
з матерією та енергією, але відрізняється від них необхідністю наявності суб’єкта сприйняття.
Інформаційне суспільство базується на основі розвинутої інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктурі і передбачає розвиток інформаційних систем і мереж, зокрема, мережі Інтернет, яка
з’явилась спочатку як феномен новітньої технології, породила потужний інструмент специфічного
впливу на свідомість людини [3].
Як відомо, інформаційні технології (ІТ) є безпосереднім двигуном процесу глобалізації,
найважливішою особливістю якої є формування єдиного в масштабах усього світу фінансовоінформаційного простору, в якому все більшою мірою здійснюється комерційна діяльність людства.
Практично всі дослідники вважають основним фактором, що визначає розвиток сучасної економіки, її
інформатизацію. Виявляється стрімке зростання економічного значення інформаційних ресурсів, що
спостерігається за останні десятиліття в промислово розвинених країнах. В інформаційному
суспільстві виробничий базис складають інформаційні засоби виробництва, основним продуктом
споживання (отже, і виробництва) є інформаційні товари та послуги, а ключовим фактором
структуризації суспільства є інформація. Тому необхідно в першу чергу спрямувати інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) на розвиток економічної стійкості, стимулювання соціального потенціалу,
а також на збільшення суспільного добробуту.
Українське інформаційне суспільство та його інфраструктура, хоча і сформовані з урахуванням
виділених об'єктів і суб'єктів, що склалися у світовій практиці цього процесу, але відображають
соціально-економічні, політичні, культурні, ментальні, побутові та інші риси, притаманні Україні в її
нинішньому стані. Ці риси мають зазнати великих змін, щоб перейти до рівня відносин справді
інформаційного суспільства, що приводить до специфічних, суто українських шляхів, стратегій та
заходів подальшого розвитку інформаційного суспільства [4].
Зміни, пов'язані з розвитком інформаційного суспільства, стосуються всіх соціокультурних
інститутів й стверджують принципово новий спосіб життя кожної людини. В умовах глобального
інформаційного суспільства людині необхідно вирішити завдання освоєння принципово нового
простору. Із замкненої, обмеженої території середовища життя і діяльності доведеться переселитися у
світ всепланетного соціуму з глобальними соціальними, економічними, інформаційними,
комунікаційними і культурними зв'язками. Інформаційна культура ставить людину в зовсім інші зв’язки
з зовнішнім світом. Її життя стає менш детермінованим соціально-економічними умовами, а вільна
творча діяльність багато в чому визначає соціокультурну ситуацію.
Сучасне суспільство є інформаційним і визначає не тільки виробничі і економічні форми, але
все більше приватне життя окремих осіб, що є однією із найважливіших причин для з’ясування
правових питань інформаційних відносин. Цьому сприяє також швидкий розвиток нової техніки, масмедіа і послуг інформації і комунікації та поширеною лібералізацією, спрямованою проти надмірної
державної монополії на ринках телекомунікації.
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Процес трансформації українського суспільства – складний і тривалий, але в України не так уже
й багато часу, щоб посісти гідне місце в системі міжнародних інформаційних відносин. Необхідно
використовувати весь накопичений світовий досвід щодо формування інформаційного суспільства та
державного врегулювання національних інформаційних процесів, адаптуючи його до українських
реалій, насамперед, менталітету українського народу і нинішнього стану нашої економіки. Безумовно,
український шлях до інформаційного суспільства визначається сьогоднішніми політичними, соціальноекономічними та соціально-культурними умовами, які багато в чому є суперечливими через
перехідність суспільства.
Створення «суспільства, заснованого на знанні», зовсім не заперечує традиційну сферу
матеріального виробництва. Воно лише привертає увагу до того, що це виробництво
трансформується і радикально змінює свій технологічний базис під впливом новітніх наукових і
технологічних знань. Матеріальне виробництво, яке в сучасних умовах не спирається на знання,
виявляється неконкурентоспроможним, не відповідає суспільним стандартам і потребам людини,
тобто воно є нежиттєздатним [5].
Проаналізувавши матеріал щодо розвитку інформаційного суспільства, автор надає своє
визначення сутності розвитку інформаційного суспільства, в якому він констатує, що велике значення
під час розвитку постіндустріального суспільства посідає людина, тобто її знання, яка виступає як
капітал, який потрібно накопичувати для соціально-економічного розвитку країни. В цей період
населення вільно користується, обмінюється та накопичує потрібну йому інформацію та використовує
її в своїх професійних цілях, які безпосередньо призводять до вдосконалення праці та покращення
діяльності країни в цілому.
До проблем процесу становлення інформаційного суспільства в Україні автор відносить, такі як:
низький темп розвитку (нижчі середньосвітових) і, відповідно, низький рейтинг України у міжнародних
порівняннях; відсутність системної, багаторівневої, нормативно підкріпленої, базованої на певній
ідеології та стратегії державної політики в інформаційно-комунікаційній сфері; значний дисбаланс
аудиторії Інтернету за регіональними, віковими та майновими ознаками; низький розвиток швидкісних
мереж доступу до Інтернету; дефіцит кваліфікованих кадрів, внаслідок відтоку талановитої молоді у
комерційні структури та у тіньовий, орієнтований на експорт бізнес розробки програмного
забезпечення. Наведені проблеми розвитку інформаційного суспільства можна класифікувати за
наведеною на рис. 1 схемою.
Розвиток інформаційного суспільства

Готовність населення
сплачувати за
отриману інформацію

Державне
фінансування

Непряме
фінансування

Економічні проблеми

Кадрове
забезпечення

Законодавче
регулювання

Інформаційнокомунікаційний
розвиток

Організаційні проблеми

Рис. 1. Класифікація проблем розвитку інформаційного суспільства
Джерело : власна розробка автора
Насамперед недосконалістю законодавчої бази щодо регулювання інформаційних відносин в
Україні є те, що в нас відсутня системна, багаторівнева, нормативно підкріплена політика в
інформаційно-комунікаційній сфері. На сьогоднішній день розвиток інформаційного суспільства в
Україні регулюється такими нормативними документами, як: Закон України «Про національну
програму інформатизації»; Закон України Про Загальнодержавну програму «Електронна Україна на
2005-2012 роки»; Закон України «Про інформацію»; Закон України «Про електронний цифровий
підпис»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»; Концепція національної програми
інформатизації. Коли в Росії вже функціонують такі закони та програми, як: «Стратегія розвитку
інформаційного суспільства в Російській Федерації»; державна програма «Інформаційне суспільство
(2010-2011 роки)»; «Типова програма розвитку і використання ІКТ суб’єктів Російській Федерації»;
Федеральний Закон «Про інформацію, інформаційні технології і захист інформації»; Федеральний
Закон «Про електронний цифровий підпис»; Федеральний Закон «Про персональні данні»;
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Федеральний Закон «Про забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів і
органів місцевого самоврядування»; Федеральний Закон «Про зв’язок» та ін.
Як зазначається у звіті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна, незважаючи на
переваги наявності порівняно кваліфікованого населення (39 місце), істотного розвитку інноваційних
можливостей (42 місце) та один з нижчих ІТ-тарифів, в 2012 році посідає 75 місце, коли у
попередньому рейтингу вона займала 76 позицію. Наведені дані свідчать, що розвиток ІТ в Україні
відбувається, але не так стрімко як в Російській Федерації.
В Україні стан і темпи впровадження новітніх ІТ не відповідають світовим тенденціям розвитку,
національна інформаційна інфраструктура перебуває на початковому рівні. Різні діючі інформаційні
сфери не становлять загальної інформаційної системи. Створення технологічної бази інформаційного
суспільства в Україні затяглося: рівень інформатизації українського суспільства порівняно з
розвиненими країнами Заходу складає тільки приблизно 2-2,5 %. Великою проблемою є забезпечення
загального доступу до інформаційних ресурсів.
За даними «Аналізу інтернет-аудиторії» України в 2012 доступ до інтернету мали 50%
мешканців України віком 15 років і старше. За кількістю користуванням інтернетом серед населення
можна поділити на такі [6]:
– 50% (19,7 млн.) раз на місяць і частіше;
– 46% (17,9 млн.) раз на тиждень і частіше;
– 34% (13,3 млн.) щодня, або майже щодня.
Загальна кількість абонентів Інтернету в Україні поступово зростає, наприклад в 2012 році в
порівнянні з 2011 роком кількість користувачів мережі Інтернету збільшилась на 30% і склала 4,64
млн. осіб, при цьому понад 4,2 млн. з них склали домашні абоненти. Також можна сказати, що більше
половини користувачів мережі Інтернету є населення у віці до 45 років. У 2012 році найбільшу кількість
користувачів мережі Інтернету складали чоловіки 53%, а жінки – 47%. Щодо поділу населення за
родом діяльності, можна сказати, що найбільшу частину користувачів Інтернету складають люди, які
працюють (62%), інша категорія – це населення, яке навчається – 15%, ще 9 % користувачів є
домогосподарками, а найменшу частину користувачів займають пенсіонери (6%). В порівнянні з
Росією, у 2011 році частка користувачів мережі Інтернету налічувала 56,8%, а в Україні лише 50%, це
свідчить що Україна має велике відставання у користуванні мережею Інтернету.
Важливим ресурсним показником розвитку інформаційного суспільства вважається чисельність
кадрів, зайнятих у сфері досліджень і розробок. Як і у попередні роки, у 2011 та 2012 рр.
продовжувалась тенденція скорочення загальної чисельності працівників організацій, які виконували
наукові та науково-технічні роботи, але чисельність фахівців з науковими ступенями докторів і
кандидатів наук (у т.ч. жінок) практично не змінюється, що свідчить про тенденцію збереження
інтелектуальної складової наукових кадрів.
Щодо спроможності населення оплачувати потрібну їм інформацію, автором було проведено
анкетування деяких респондентів, яке показало що населення України готове і має бажання
збільшувати свої знання, удосконалювати свої навички праці, але не за власні кошти. Разом з цим
невелика кількість населення (48%) готові витрачати кошти за отриману ними інформацію в розмірі від
50 грн., 22% опитуваних готові сплатити до 100 грн. і 20% – до 200 грн. Такі дані свідчать, що
населення готове до самостійної сплати за отриману ними інформацію, але на сьогодні, коли країна
переживає економічну кризу, вони не мають можливості оплачувати цей вид послуг [7].
Проблеми формування інформаційного суспільства в Україні, по суті, мають багато спільного з
аналогічними процесами в інших країнах, що пояснюється швидким поширенням новітніх ІТ,
глобалізацією світових інформаційно-технологічних ринків. Розходження пов'язані з недостатньо
розвиненою інформаційною інфраструктурою і загальним перехідним станом економіки й суспільства
в цілому, а також з дефіцитом послідовності і системності заходів, спрямованих на побудову
інформаційного суспільства й удосконалення управління інформаційними ресурсами на державному
рівні.
Висновки з проведеного дослідження. Розвиток інформаційного суспільства в Україні має
велике значення для подальшої інтеграції країни в глобальне інформаційне суспільство.
Використання новітньої цифрової технології призводить не тільки до стимулювання розвитку
інформаційного суспільства, а й забезпечує реалізацію економічних, соціальних і культурних переваг.
Тому, дослідивши сутність розвитку даного суспільства, можна сказати, що інформаційне суспільство
є поштовхом до розробки нових інформаційних, виробничих і економічних форм, які допоможуть
покращити взагалі розвиток країни в усіх її аспектах. Проаналізувавши проблеми розвитку
інформаційного суспільства можливо виокремити такі негативні явища, які гальмують розвиток
«інформаційного суспільства» в Україні: низькі темпи розвитку (нижчі середньосвітових) і, відповідно,
низькі рейтинги України у міжнародних порівняннях; відсутність системної, багаторівневої, нормативно
підкріпленої, базованої на певній ідеології та стратегії державної політики в інформаційнокомунікаційній сфері; значний дисбаланс аудиторії Інтернету за регіональними, віковими та
майновими ознаками; низький розвиток швидкісних мереж доступу до Інтернету; дефіцит
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кваліфікованих кадрів, внаслідок відтоку талановитої молоді у комерційні структури та у тіньовий,
орієнтований на експорт бізнес розробки програмного забезпечення [8].
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Анотація
Стаття присвячена вивченню та дослідженню сутності та проблем розвитку
інформаційного суспільства, в якому головну роль відіграють інформація та знання населення, які в
свою чергу є основними робочими ресурсами країни. На основі докладного вивчення існуючих
визначень різних дослідників запропоновано авторський варіант сутності розвитку інформаційного
суспільства. Проведено порівняльний аналіз стану та проблем розвитку інформаційного
суспільства в Україні та Росії, на основі чого розроблено класифікацію проблем, з якими
стикаються країни в цей період.
Ключові
слова:
інформаційне
суспільство,
інформація,
знання,
інформаційнотелекомунікаційна інфраструктура, інформаційна культура.
Аннотация
Статья посвящена изучению и исследованию сущности и проблем развития
информационного общества, в котором главную роль играют информация и знания населения,
которые в свою очередь являются основными рабочими ресурсами страны. На основе детального
изучения существующих определений различных исследователей предложен авторский вариант
сущности развития информационного общества. Проведен сравнительный анализ состояния и
проблем развития информационного общества в Украине и России, на основе чего разработана
классификация проблем, с которыми сталкиваются страны в этот период.
Ключевые слова: информационное общество, информация, знания, информационнотелекоммуникационная инфраструктура, информационная культура.
Annotation
This article is devoted to the study and research of the nature and problems of development of
information society in which the main role is played by information and knowledge of the population, which in
turn are the main working resources. Based on a detailed study of the existing definitions of various
researchers suggested author's option of the essence of the Information Society. Conducted comparative
analysis of the status and problems of development of information society in Ukraine and Russia, based on
which the classification of the problems faced by the country during this period.
Key words: information society, information, knowledge, information and telecommunications
infrastructure, information culture.
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КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Постановка проблеми. Сучасні світові реалії характеризуються високим рівнем залежності
компаній від міжнародних сировинних ринків та загальної глобалізації. Перманентне зростання цін на
світових ринках енергоносіїв та постійне посилення конкурентної боротьби в міжнародному економічному
просторі, викликане надмірною глобалізацією суспільства, ведуть до загострення проблеми забезпечення
енергоресурсами та актуалізують ідею їх ефективного використання. У таких умовах життєво необхідною є
орієнтація підприємств на розвиток конкурентних переваг, що вимагає від їх менеджменту далекоглядних
інноваційних рішень. В даному контексті особливої актуальності набуває розробка стратегії гарантування
економічної безпеки підприємства в умовах нестійкого зовнішнього середовища за рахунок дій,
спрямованих на економічну ізоляцію факторів, чутливих до ринкових збурень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечення сільського господарства
енергетичними ресурсами та їх ефективного використання завжди були в полі зору науковців і
знайшли відображення в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів:
В. І. Гавриша,
В. В. Гришка,
В. І. Перебийноса,
Г. М. Підлісецького,
В. Я. Месель-Веселяка,
В. І. Русана, В. С. Шебаніна. Проте, багатовекторність цієї проблеми й надалі зумовлює існування
цілої низки невирішених питань. Так, недостатньо уваги приділяється дослідженню використання
внутрішньогалузевих резервів за рахунок організації процесу самозабезпечення аграрної галузі
місцевими енергетичними ресурсами сільськогосподарського походження.
Постановка завдання. Метою даної публікації є аналіз існуючих проблем забезпечення
сільського господарства енергетичними ресурсами та оцінка їх впливу на функціонування галузі, з
наступною розробкою дієвого механізму економічного ізолювання аграрної галузі від негативного
впливу ринків виробничих факторів за рахунок реалізації наявного енергетичного потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах світової економічної кризи, в нашій
країні різко зростає актуальність наукового обґрунтування зниження собівартості продовольства.
Саме ця економічна категорія, як відомо, лежить в основі цінової конкурентоспроможності на
внутрішньому та світовому ринках [6, с. 140-141]. Конкуренція активізує дії економічних суб’єктів в
сфері пошуку шляхів зменшення витрат на виробництво продукції та підвищення її якості. Проте, в
сучасних умовах перманентної ресурсної кризи це завдання є надзвичайно складним. Особливо
гостра ситуація склалася на енергетичних ринках. Як відомо, епоха дешевих вуглеводнів добігає кінця.
Видобуток нафти, газу, вугілля все далі йде в море, в тайгу, на північ. Райони видобутку енергоносіїв
часто віддалені від районів споживання. Як наслідок, логістичні витрати помітно підвищують вартість
палива. Безперечно, ресурсів нафти, газу і вугілля вистачить ще на багато років, проте ці ресурси
будуть дорогими. Крім того, необхідно враховувати, що світ стає все більш нестабільним, це помітно
позначається на волатильності цін традиційних енергоносіїв, в кінцевій ціні яких левову частку
становить плата за «настрій» інвесторів і спекулянтів.
У сукупності це сприяє підвищенню рівня ефективності ресурсоспоживання і посиленню
збереження виробничих ресурсів. Таким чином, в умовах ринку головним важелем економічного
механізму ресурсозбереження є конкуренція [8, с. 10]. Проте, в сільському господарстві контроль
собівартості готової продукції є ускладненим, адже її рівень в значній мірі залежить від зовнішніх
факторів, зумовлених впливом ринкового середовища. Особливість галузі полягає в тому, що наразі
близько 55 галузей національної економіки беруть участь у виробництві продовольства. 80% основних
засобів і 70% сировини і матеріалів мають промислове походження. Це говорить про те, що
переважна частина енергетичних ресурсів споживається за межами галузі і тільки потім по каналах
енергоекономічних зв'язків надходить у сільське господарство [3, с. 23]. Така залежність від зовнішніх
факторів в питанні матеріально-технічного забезпечення робить сільське господарство дуже чутливим
до коливань цінової кон’юнктури на ринках виробничих факторів, які досить часто є
монополізованими. У зв’язку з цим перед вітчизняними аграріями гостро постає проблема
диспаритету цін на промислову та сільськогосподарську продукцію. Цікаво, що в 90-і рр. ХХ ст.
панувала точка зору, що в ринковій економіці не може бути диспаритету, так як ринкові механізми
забезпечують необхідні пропорції та рівновагу [1, с. 92]. Проте, аналіз динаміки цін виробничих
факторів і сільськогосподарської продукції доводить протилежне (табл. 1).

80

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Таблиця 1
Середні ціни реалізації зерна пшениці та окремих виробничих факторів (2009-2013 рр.)
показник
Пшениця
Аміачна селітра
Карбамід
Суперфосфат
Дизельне пальне

2009
791,6
1540,0
2075,0
1475,0
5020,0

Рік
2011
1333,1
2470,0
3000,0
1900,0
8160,0

2010
1085,8
1900,0
2590,0
1700,0
5740,0

2012
1550,2
2800,0
3750,0
2080,0
8780,0

2013
1830,3
2850,0
3500,0
2090,0
9083,0

Джерело : за даними Державної служби статистики України
Так, якщо в 1991 р. ціна 1 т зерна перевищувала ціну 1 т аміачної селітри в 3,5, карбаміду – в 2,
суперфосфату в 4 рази [8, с. 11], то, наприклад в 2012 році, як свідчить рис. 1, реалізувавши 1 т зерна
можна було придбати лише 642 кг аміачної селітри, 875 кг суперфосфату, 522 кг карбаміду. Що
стосується дизельного пального, яке є основним аграрним енергоносієм, то тут ситуація ще гірша.
Так, в період 2009-2012 рр. 1 т зерна пшениці була еквівалентом 150-190 кг пального і лише в
першому кварталі 2013 р. переступила поріг в 200 кг. Постачальники засобів для сільського
господарства пояснюють зростання цін на свою продукцію зростанням витрат на енергетичну
складову. Ціни на енергетичні ресурси в сучасній економіці виступають головним фактором
збільшення вартості готового продукту.

Рис. 1. Еквівалент вартості 1 тони зерна пшениці (2009-2013 рр.)
Джерело : власні розрахунки автора за даними Державної служби статистики України
Структурний аналіз собівартості рослинницької продукції також доводить, що зростання витрат в
сільському господарстві України пов’язане головним чином зі зростанням частки нафтопродуктів і
міндобрив (табл. 2). До того ж, необхідно враховувати, що прямі витрати на пальне в собівартості
продукції рослинництва, хоч і становлять лише 13-15%, а на міндобрива близько 17%, то на
енерговмісні ресурси (якщо вважати по всіх технологічних ланцюжках міжгалузевого балансу
економіки) – 80%. При цьому висока природна монопольна рента присвоюється хімічними компаніями
– виробниками добрив, забезпечуючи їм надприбутки [1, с. 93].
В той же час, такі життєво важливі статті витрат як оплата праці та амортизація основних
засобів на сучасному етапі розвитку стали основними джерелами «економії» в галузі, що негативно
відбивається на соціальному становищі та технічній забезпеченості села.
Необхідно відмітити, що зростання витрат на мінеральні добрива ще не свідчить про
дотримання технологічних норм та рекомендацій. Так, внаслідок високих цін на добрива і зменшення
чисельності поголів’я тварин, за останні роки різко зменшилося внесення мінеральних та органічних
добрив, що негативно позначилося на урожайності сільськогосподарських культур.
Слід зазначити, що в 1990 році на гектар посівної площі в Україні вносили 141 кг мінеральних і
8,6 т органічних добрив, а валове виробництво зерна становило 51009 тис. т. Проте, вже на початку
ХХІ століття, як свідчать дані табл. 3, через значний диспаритет цін на матеріально-технічні ресурси
для АПК і рослинницьку продукцію, сільськогосподарські товаровиробники більш ніж в 10 разів (з 141
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кг/га до 13 кг/га) зменшили внесення мінеральних добрив на гектар посівів, а частка удобреної площі
знизилась з 83% в 1990 до 22% в 2000 р., що спричинило значні кількісні та якісні втрати врожаю.
Необхідно відмітити, що з часом ситуація почала покращуватись і вже в 2012 році на 1 га посівної
площі в Україні вносилось 72 кг д. р. мінеральних добрив, а частка удобреної площі досягла рівня в
78%. В той же час внесення органічних добрив і надалі продовжує скорочуватися з кожним роком. Так,
в 2012 році в ґрунт потрапило лише 0,5 тони органічних добрив в розрахунку на 1 га посівної площі
(5,8%, від рівня 1990 року), а частка удобреної площі становила лише 2,1% (11,7% від рівня 1990
року). Таким чином, проблема мінерального живлення рослин і нині залишається однією з
найгостріших в сільському господарстві України.
Таблиця 2
Динаміка структури витрат на виробництво рослинницької продукції
Показник
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Матеріальні витрати
в т. ч. насіння і посадковий матеріал
Міндобрива
Нафтопродукти
Електроенергія
Паливо
запчастини, ремонтні і будівельні матеріали
оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми
організаціями
інша продукція сільського господарства
Амортизація основних засобів
Інші витрати
Орендна плата
в т. ч. за земельні частки (паї)
за майнові паї

1990
35,2
8,7
40,9
15,3
10,0
4,1
0,5
0,3
3,4

2008
10,2
2,5
67,9
12,4
17,6
15,1
1,0
1,0
5,8

Рік
2009
9,3
2,8
65,5
11,7
16,9
13,2
1,0
1,0
6,2

2010
8,6
3,1
65,9
12,1
16,1
13,3
1,1
0,9
5,9

2011
8,8
2,9
68,2
11,7
17,1
13,9
1,0
1,0
5,9

4,3

14,4

14,9

15,9

17,0

3,0
11,8
3,4

0,6
5,6
13,8

0,6
6,6
15,8

0,6
5,9
16,5

0,6
5,4
14,7

-

8,4
0,1

10,3
0,1

10,5
0,1

9,0
0,1

Джерело : за даними Державної служби статистики України
Таблиця 3
Внесення добрив під сільськогосподарські культури в Україні
Показник

Рік
1990

Загальна посівна площа, тис.
30056
га
Внесено поживних речовин
42416,3
всього, тис. ц
Удобрена площа, тис. га
25090,1
Частка удобреної площі, %
83
Внесено д. р. на 1 га, кг
посівної площі
141
удобреної площі
169
Внесено всього, тис. тонн
Удобрена площа, тис. га
Частка удобреної площі, %
Внесено на 1 га, тонн
посівної площі
удобреної площі

2000
2005
2008
Мінеральні добрива

2010

2011

2012

21579,3

17261

18582,9

18338,3

18139,7

18690,1

18683,8

2781,1

5579,2

10647,2

8867,6

10606,4

12633,1

13430

4632,1
22

7755,6
45

12904,2
69

11512,6
63

12614,2
70

14151,5
76

14592,6
78

48
77

58
84

68
89

72
92

10432,8
460,8
2,5

9874,1
405,5
2,2

9845,7
371,3
2,0

9636,9
398,8
2,1

0,6
22,6

0,5
24,4

0,5
26,5

0,5
24,2

13
32
57
60
72
83
Органічні добрива
257130,8 28410,1 13245,8 10465,8
5384,2
714,5
465,2
457,5
17,9
3,3
2,7
2,5
8,6
47,8

2009

1,3
39,8

0,8
28,5

0,6
22,9

Джерело : за даними Державної служби статистики України
Такий стан справ в аграрній галузі вимагає пошуку шляхів вирішення всіх вищеназваних
проблем. З одного боку, необхідно змінити відносини в системі «виробник-споживач» на ринку
енергетичних й матеріальних ресурсів. Тобто сільське господарство потребує створення механізму,
що дозволить знизити рівень впливу монополістів на економіку галузі. З іншого боку, аграрний сектор
вимагає впровадження прогресивних технологій виробництва продукції для забезпечення зниження
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абсолютного та відносного рівня матеріальних витрат.
В даному контексті, вітчизняному сільському господарству варто прислухатись до рекомендацій
ФАО в цій сфері. «Світовим продовольчим системам необхідно знизити залежність від органічного
палива, щоб задовольнити потреби зростаючого населення світу. Існує обґрунтований привід для
занепокоєння, що поточна залежність продовольчого сектора від органічного палива може ускладнити
задоволення світового попиту на продовольство. Основне завдання полягає в економічному
ізолюванні цін на продовольство від волатильних цін на органічне паливо», – йдеться в доповіді ФАО,
представленій на конференції зі зміни клімату ООН 29 листопада 2011 р., в Дурбані (ПАР) [10].
Таким чином, високі і волатильні ціни на органічне паливо та очікування його дефіциту в
майбутньому означають, що сільському господарству конче необхідна нова модель
енергозабезпечення. У зв’язку з цим, для аграрного сектору економіки України нами було розроблено
концепцію енергоресурсного самозабезпечення, яка передбачає створення відносно самодостатніх
локальних економічних систем, сформованих на основі біоенергетичних інновацій за принципом
інтеграції територіально наближених економічних суб’єктів.
Самозабезпечення енергетичними ресурсами і матеріалами можна розглядати з двох точок
зору. У вузькому сенсі слова, самозабезпечення – це задоволення потреб економіки за рахунок
місцевого виробництва та використання для його розширення тільки внутрішніх можливостей і
резервів. У широкому сенсі слова, самозабезпечення – це найбільш повне задоволення наявних
запитів економічних суб'єктів певної території в енергетичних ресурсах і матеріалах за рахунок
власного виробництва, а також значного розширення горизонтальних і вертикальних економічних
зв'язків, поглиблення кооперації та інтеграції виробництва, самостійної участі в міжнародному та
регіональному поділі праці на основі еквівалентного обміну товарами, роботами і послугами.
Стратегічною метою концепції енергоресурсного самозабезпечення є визначення напрямків та
критеріїв оптимального заміщення енергетичних ресурсів та матеріалів в усіх сферах сільського
господарства за рахунок місцевих джерел відновлюваного характеру, з одночасним підвищенням
ефективності їх використання. Дана концепція спрямована не лише на вирішення проблеми
обмеженості ресурсів, а й сприяє кардинальному переформатуванню всього енергетичного
відтворювального циклу: виробництво – розподіл – обмін – споживання. Зміна моделі – від викопного
палива до альтернативних джерел, від
монополії до конкуренції, від високих витрат до
енергоефективності – суть трансформаційних змін у цій сфері [11, с. 9]. Таким чином, ключовим
завданням є освоєння та використання місцевих, відносно дешевих альтернативних палив.
Поряд з використанням енергії сонця та вітру найбільш потужним місцевим енергетичним
ресурсом для більшості регіонів є рослинна біомаса сільськогосподарського походження і відходи її
переробки. Їх залучення до паливного балансу дозволило б істотно знизити потреби в традиційних
видах палива [4, с. 302]. Тобто, сільське господарство як споживає, так і виробляє енергію. Підхід, що
враховує енергетичний фактор має визначити спосіб, яким чином краще скористатися перевагами цієї
двосторонньої взаємодії між енергією і продовольством. Використання місцевих поновлюваних
енергетичних ресурсів допоможе поліпшити доступ до енергії, знизити залежність від органічного
палива, диверсифікувати доходи, утилізувати відходи і досягти цілей сталого розвитку [10]. З огляду
на місцеве походження енергетичної біомаси, фінансові потоки, пов'язані з її виробництвом і
використанням, замикаються у межах регіону: гроші, виплачені споживачами енергоресурсів за
місцеву сировину, залишаються в регіоні і сприяють його економічному розвитку [7, с. 272]. Кінцевою
метою розвитку біоенергетики є створення власного паливно-енергетичного циклу з урахуванням
екологічних та економічних переваг даного напрямку.
В цьому контексті найбільшої уваги заслуговують біогазові технології. Їх головною відмінністю є
багатовекторність застосування наявного біоенергетичного потенціалу. Такі технології не тільки
економічно виправдані, але й можуть створити умови для більш інтенсивного розвитку сільського
господарства. Вони є практично безвідходними і дають можливість вирішити одночасно комплекс
дуже важливих проблем:
− екологічну. Аграрна галузь сьогодні стикається з проблемою утилізації величезної кількості
відходів – найчастіше вони просто вивозяться з територій ферм і складуються. Це призводить до
проблем окислення ґрунтів, відчуження сільськогосподарських земель, забруднення ґрунтових вод і
викидів в атмосферу метану - парникового газу. Таким чином переробка в біогаз органічних відходів
запобігає забрудненню довкілля, знижує викиди в атмосферу вуглекислого газу, метану та інших
шкідливих сполук;
− енергетичну. Відходи АПК, які необхідно утилізувати, самі по собі є істотним енергетичним
ресурсом, так як з різним ступенем ефективності можливе отримання біогазу майже з усіх видів
сільськогосподарських відходів для заміни викопних енергоносіїв;
− продовольчу. Біогазова енергетика – це також джерело дешевих комплексних органічних
добрив, які утворюються як субпродукт при виробництві біогазу. Наприклад, щоденний органічний
потенціал переробки гною одиниці ВРХ становить 0,25 кг азоту, 0,13 кг фосфору, 0,3 кг калію і 0,25 кг
кальцію і відповідає 1 кг комплексних добрив. У цілому для сільського господарства такі дешеві й
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доступні добрива – це інтенсифікація виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції,
незалежність від кон'юнктури закупівельних цін на ринку мінеральних добрив [9];
− медичну. Забезпечення населення екологічно чистою харчовою продукцією за рахунок
використання органічних добрив [5, с. 227].
При комплексному використанні біогазових установок, питання рентабельності не виникає –
станція окуповує себе за 2-3 роки. Однак існує проблема фінансування таких проектів – окреме або
навіть декілька сільськогосподарських підприємств не мають достатніх ресурсів для організації
біоенергетичного господарства. За таких умов можливим виходом є формування належного механізму
локальної інтеграції підприємств, який передбачає об'єднання технологічних і економічних інтересів
усіх його учасників в межах біоенергетичних кластерів (рис. 2).

Рис. 2. Біоенергетичний кластер
Джерело : авторська розробка
Таким чином, для подальшого ефективного розвитку аграрної економіки, забезпечення
раціонального використання ресурсів, необхідним є формування міжгосподарської переробної й
обслуговуючої інфраструктури на основі кооперації. Реалізація стратегії вертикальної інтеграції в
біоенергетиці дозволяє зменшити собівартість продукції. Це досягається за рахунок забезпечення
переробного підприємства дешевою сировиною. Позитивним прикладом може слугувати досвід США,
де майже 60 % біопалива виробляється у фермерських кооперативах. Цю ідею доцільно використати і
в Україні [2, с. 13-14].
Висновки з проведеного дослідження. Близько 70% сировини та матеріалів
сільськогосподарського призначення є продуктом промислового виробництва, тому для аграрного
сектору характерна значна ресурсна залежність від зовнішніх джерел постачання. Такий стан справ
робить сільське господарство дуже чутливим до коливань цінової кон’юнктури на ринках виробничих
факторів. Зважаючи на високі і волатильні ціни на енергоносії, було розроблено концепцію, яка
передбачає організацію енергоресурсного самозабезпечення, що базується на принципах
автономності, самодостатності та локальної інтеграції сільськогосподарських підприємств. Ядром
такої системи має стати біогазова енергетика, яка забезпечує комплексну конверсію біомаси і дасть
змогу задовольнити потреби галузі в паливі та добривах. Використання біоенергетичних технологій
може стати основою енергетичної самодостатності українського села.
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Анотація
Проаналізовано існуючі проблеми забезпечення сільського господарства енергетичними
ресурсами та їх вплив на функціонування галузі. З метою подолання фундаментальної проблеми
нееквівалентного обміну між сільським господарством та промисловістю розроблено концепцію
енергоресурсного самозабезпечення аграрної галузі на основі біоенергетичних інновацій за
принципом інтеграції територіально наближених економічних суб’єктів. Центральне місце
відведено біогазовій технології, як такій, що комплексно, а отже з максимальною вигодою
використовує енергетичний потенціал біомаси.
Ключові
слова:
енергетичні
ресурси,
диспаритет
цін,
виробничий
фактор,
самозабезпечення, локальна інтеграція, біогазова технологія, заміщення, біомаса, біоенергетика.
Аннотация
Проанализированы
существующие
проблемы
обеспечения
сельского
хозяйства
энергетическими ресурсами и их влияние на функционирование отрасли. С целью преодоления
фундаментальной проблемы неэквивалентного обмена между сельским хозяйством и
промышленностью разработана концепция энергоресурсного самообеспечения аграрной отрасли
на основе биоэнергетических инноваций по принципу интеграции территориально приближенных
экономических субъектов. Центральное место отведено биогазовой технологии, как таковой,
которая комплексно, а значит с максимальной выгодой использует энергетический потенциал
биомассы.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, диспаритет цен, производственный фактор,
самообеспечение, локальная интеграция, биогазовая технология, замещение, биомасса,
биоэнергетика.
Annotation
Analyzed the existing problems of agriculture energy resources maintenance and their impact on the
functioning of the industry. Focused on the agricultural sector depends of the energy market situation. In
order to overcome the fundamental problem of unequal exchange between agriculture and industry
developed the concept of energy resource self-sufficiency agricultural sector based on the principle of bioinnovation integrating geographically close economic entities. The central place given to biogas technology
as being complex, and therefore the maximum benefit of using biomass energy potential.
Key words: energy resources, price disparities, production factors, self-reliance, local integration,
biogas technology, substitution, biomass, bioenergy.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
АГРОХОЛДИНГІВ
Постановка проблеми. Характерною тенденцією останніх 10 років є трансформація сільського
господарства України до умов ринкової економіки, яка відбувається шляхом розвитку агрохолдингів. Даний
процес зумовлює необхідність вивчення соціально-економічних відносин при взаємодії інтегрованих
формувань та територій, у межах яких вони ведуть господарську діяльність. В сучасних умовах сільське
населення у ланцюгу руху матеріально-технічних ресурсів і продовольства до кінцевого споживача
залишається найбільш незахищеною ланкою [1]. Переробні монополії, в умовах державного лібералізму у
ціновій політиці відносно продукції сільськогосподарського виробництва, мають можливість доступу до
дешевих сировинних ринків. А наявна велика, неорганізована кількість товаровиробників на ринку
неспроможна захистити свої інтереси, що негативно впливає на розвиток сільських територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження економічних проблем розвитку сільських
територій та соціально-психологічних аспектів сприйняття перетворень і гармонізації на цій основі
взаємовідносин між суб’єктами аграрного ринку є важливим завданням економічної науки. Ефективне
ведення виробництва неможливе без ліквідації соціальної напруги та встановлення партнерських відносин
між інтегрованими структурами та територіями, у межах яких вони здійснюють господарську діяльність.
Подальший розвиток економіки сільського господарства значною мірою визначатиметься рівнем науковопрактичного опрацювання соціальних аспектів трансформації сільськогосподарського виробництва. З
цього приводу цінними є розробки: І. І. Лукінова, П. Т. Саблука, С. І. Дем’яненка, В. Г. Андрійчука,
О. М. Онищенка, В. В. Юрчишина, О. А. Бугуцького, Й. С. Завадського, І. В. Прокопи, Л. О. Шепотько,
Є. І. Ходаківського та інших дослідників. Проте, занепад сільських територій потребує поглибленого
вивчення даних проблем та реалізації програм з підвищення добробуту сільського населення, реальної
оцінка результатів його праці та соціального захисту.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз ролі агрохолдингів у розвитку сільських
територій та розробка науково обґрунтованих рекомендацій у контексті сучасних перетворень в
аграрному секторі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз динаміки процесів, що визначають рівень
життя сільського населення на сучасному етапі, вказує на незадовільний стан соціального розвитку
сільських територій, де нині характерна не лише глибока демографічна криза, занепад соціальної
інфраструктури та «вимирання» населених пунктів, а й відсутність мотивації до праці та високий
рівень
безробіття,
що
супроводжується
відтоком
трудових
ресурсів.
Відродження
сільськогосподарського виробництва – це відродження України, її незалежності та державного
суверенітету. Там, де зникає виробництво – закінчується соціальний розвиток села [9].
Розвиток холдингових структур у сільському господарстві розкриває нові можливості як для
селян, так і для органів місцевої влади, створює передумови для призупинення занепаду соціальної
сфери села, зниження інтенсивності процесу депопуляції сільського населення, сприяє зростанню
виробництва, підвищенню зайнятості у аграрному секторі [2]. Так, якщо протягом 1991–1999 рр. розмір
валової продукції рослинництва скоротився на 36 %, то за 2000–2011 рр. намітилась тенденція його
збільшення на 42 %, поступово починає відроджуватися галузь тваринництва.
Формування агрохолдингів спрямоване на відновлення порушених міжгалузевих зв’язків та
диспаритету цін між реалізованою сільськогосподарською продукцією та матеріально-технічними
ресурсами промислового походження, відновлення самодостатньої кредитної системи. На відміну від
дрібних сільськогосподарських підприємств, інтегровані формування мають кращі шанси залучити
інвестиції, використовувати передовий досвід роботи, кваліфіковані кадри, розвинену інфраструктуру,
мають можливість диверсифікувати ризики і контролювати затрати [6].
Інтеграційні процеси і розвиток агропромислового виробництва на цій основі є одним із
основних чинників, які визначають рівень розвитку соціальної сфери села та соціальний добробут
селян. Від їх розвитку значною мірою залежить забезпечення населення матеріальними благами,
насамперед, продуктами харчування, промисловими товарами, послугами та умовами, що
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задовольняють певну потребу людини і відповідають її інтересам.
Проведені дослідження показують, що є тісна залежність між площею землекористування та
соціальними платежами, які здійснюють агрохолдинги. Із збільшенням площ землекористування
спостерігається тенденція до росту середньорічної оплата праці 1 працюючого, соціальних
відрахувань та орендної плати у розрахунку на 1 гектар ріллі (табл. 1). Характерним для аграрних
холдингів є розвиток виробничої інфраструктури на сільських територіях.
Таблиця 1
Соціальні стандарти розвитку сільського господарства України
Середньорічна оплата праці одного
працюючого, грн
Рік

Відрахування на оплату праці
одного працюючого, грн

Орендна плата 1 га
орендованої землі (ріллі)

площа підприємств, тис. га
до 10 тис. га

понад 10
тис. га

до 10 тис. га

понад 10 тис.
га

до 10 тис.
га

понад 10
тис. га

2005

3024,5

4220,1

89,5

155,9

115,7

110,6

2006

4038,0

5450,4

457,5

764,4

119,8

139,0

2007

5141,1

6815,3

590,4

804,8

125,4

138,0

2008

6591,3

7796,7

1108,2

1584,7

136,0

145,3

2009

9727,9

11401,8

2264,8

3107,8

191,0

216,0

2010

10549,8

13098,7

3123,4

4081,6

250,4

277,1

2011

12602,1

14862,7

4526,3

5310,2

302,5

359,6

Джерело : розрахунки автора за даними публічної інформації

Агрохолдинг – це принципово нова форма та стиль господарювання, заснований на ринкових
принципах, що суперечать традиціям колективної системи господарювання та є каталізатором
пробудження економіки сільського господарства. При цьому досить короткий період входження
капіталу у сільське господарство посилив не сприйняття нової форми господарювання, зважаючи на її
агресивність у боротьбі за виживання та відсутність інших «живих» форм господарювання які змогли б
взяти на себе вирішення соціальних питань (табл. 2).
Таблиця 2
Основні характеристики деяких соціальних проектів, що реалізуються агрохолдингами України
Назва
агрохолдингу

Назва проекту

ТОВ СП «Нібулон»

Розвиток сільських
територій

Холдинг «АгроСоюз»

«Агробізнес-Інкубатор»
«АгроПерспектива –
2011»

Компанія «Мрія
Агрохолдинг»

«Кращий студент
напряму «Агрономія»
«Українська Аграрна
Школа – 2012»

Асоціація
«Український клуб
аграрного бізнесу»

«АгроШкола УКАБ»

Агрохолдинг
«Астарта-Київ»

Розвиток сільського
спорту

Мета проекту
Розвиток соціальної інфраструктури, переоснащення шкіл,
закупівля обладнання для сільських амбулаторій,
фінансування спортивних заходів.
Пошук, розвиток, навчання, відбір та залучення молодих
кадрів у проекти Холдингу «Агро-Союз».
Надання студентам аграрних ВНЗ отримати інформацію
про сучасний аграрний бізнес, світові тенденції та нові
технології у сільському господарстві.
Заохочення
молоді
до
навчання,
стимулювання
підвищення рівня професійних знань, розвиток та
популяризація агрономічної освіти.
Практичне навчання та робота на базі потужностей
компанії «Мрія Агрохолдинг».
Підвищення
кваліфікації
кадрів
виробничих
спеціальностей,
які
працюють
на
вітчизняних
агропідприємствах.
Підтримка футбольних команд, мотоциклетного спорту,
армспорту, кінного спорту, будівництво і введення в
експлуатацію спортивних комплексів.

Джерело: власні дослідження

Соціальний фактор діяльності агрохолдингів у першу чергу пов’язаний із виконанням
зобов’язань згідно договорів оренди землі та майна. Більшість компаній надають адресну допомогу
школам, дитячим закладам відносно забезпечення безкоштовними обідами, проведення культурномасових заходів, пов’язаних з відзначенням урочистих подій. Для відновлення культурно-масової і
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спортивної роботи деякі агрохолдинги організовують власні спортивні команди з числа працівників
структурних підрозділів та проводять внутрішньогосподарські турніри [4].
Холдинги не лише підтримують соціальну інфраструктуру, що склалася довкола підприємств, а й
реалізують програми, спрямовані на розвиток корпоративної солідарності співробітників, підвищення
рівня їх соціальної захищеності, створення умов для усестороннього розвитку працівників [8]. Витрати
на соціальну сферу у більшості випадків компенсуються за рахунок підвищення продуктивності праці,
пов’язаної з усвідомленням працівниками своєї відповідальності перед колективом, придбанням нових
трудових навиків, упевненістю у завтрашньому дні [7].
Створення агрохолдингів є моделлю відродження сільськогосподарського виробництва та на цій
основі забезпечення продовольчого достатку народу України на рівні раціональних норм харчування,
постачання сировини для промисловості, збільшення трудової зайнятості селян, підвищення оплати їх
праці до рівня робітників промислових галузей, зростання добробуту селян і соціального розвитку
сільської місцевості.
Однак при створенні агрохолдингів виникає ряд проблем. Спостерігається конфлікт інтересів між
інвестором та місцевою громадою, який обумовлений скороченням непрофільних виробництв,
зокрема тваринництва та сплати податків до бюджетів територіальної громади за місцем державної
реєстрації інвестора, що призводить до скорочення надходжень у місцеві бюджети. З різних причин
повністю чи частково у перший рік не всі агрохолдинги розпочинають виробничу діяльність на
орендованих землях. Технічне переоснащення виробництва супроводжується оптимізацією штатної
чисельності працюючих: при цьому не завжди достатня увага приділяється соціальному фактору щодо
адаптації працівників, що звільняються.
Для пом’якшення можливих негативних наслідків створення та функціонування агрохолдингів,
підвищення ефективності й «прозорості» їх діяльності доцільно вже у підготовчий період організації
таких формувань укладати договори між зацікавленими сторонами, тобто між керуючою організацієюінвестором, сільськогосподарськими підприємствами, що вступають в агрохолдинг і територіальними
органами влади. Головні принципи таких договорів – паритетна участь і рівна економічна вигода від
спільного виробництва, погодженість дій і зусиль партнерів, оптимальна комбінація економічних
інтересів і відповідальності сторін, можливість контролю адміністрації за ефективним використанням
природних і виробничих ресурсів, дотриманням екологічних норм, участь агрохолдингів у розвитку
соціальної сфери села [5].
Для підвищення ефективності роботи холдингів необхідно: з метою попередження конфліктних
ситуацій створити порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг між управлінською компанією та рядовими
працівниками; сформувати законодавчу базу, що регламентуватиме діяльність агрохолдингів; для
усунення суперечок між агрохолдингами та місцевими громадами відносно сплати податків, доцільно
внести уточнення до Господарського кодексу України щодо територіальної ознаки структурних
підрозділів підприємства, а саме вказати, що структурні підрозділи підприємства мають розміщуватись
за місцезнаходженням (у межах однойменної територіальної громади) підприємства – юридичної
особи. Дані заходи дозволять наповнити доходну частину місцевих бюджетів та реалізувати соціальні
програми; посилити контрольно-стимулюючу функцію держави щодо раціонального використання та
охорони земель сільськогосподарського призначення, а саме, налагодити громадський контроль за
ефективним використанням земель через тісну співпрацю між власниками, органами місцевого
самоврядування й орендарями.
У найближчій перспективі прогнозується збільшення кількості агрохолдингів і розширення їх
площ за рахунок дрібних господарств, що займаються екстенсивним землеробством, та відновлення
виробництва на землях, які у даний час не оброблюються [3]. За рахунок збільшення посівних площ і
застосування інноваційних способів землеробства до 2015 р. в Україні можуть збирати не менш 60–70
млн т зерна на рік при урожайності 5–7 т з гектару.
Висновки з проведеного дослідження. Збільшеннякількості агрохолдингів у сільському
господарстві України, розширення масштабів їх діяльності, підвищення активності як у географічному
розрізі, так і в галузевому масштабі підтверджує той факт, що це не короткострокове явище, а
стабільний фактор, який обумовлює вигідність довгострокових інвестиції у сільське господарство.
Узагальнення досвіду функціонування агрохолдингів в аграрному секторі економіки дозволяє
визначити основні їх конкурентні переваги. Учасники об’єднання одержують доступ до нових
можливостей, що підсилює їх конкурентні позиції, приводячи до зростання прибутку й обсягів продажу.
Органи місцевого самоврядування зацікавлені у зростанні податкових надходжень, створенні нових
робочих місць, реалізації соціальних програм завдяки поліпшенню фінансового стану підприємств що
ввійшли до складу агрохолдингів. Фінансові інститути, насамперед кредитні, виграють від об’єднань,
тому що знижується ризик неповернення виданих підприємством кредитів, оскільки агрохолдинги
освоюють нові технології в управлінні й виробництві, підсилюють конкурентні позиції, виходять на
більш високий рівень розвитку, переходять від взаємної конкуренції до взаємовигідної співпраці.
Для реалізації конкурентних переваг агрохолдингів необхідна конструктивна аграрна політика,
яка повинна стати пріоритетом у системі економічних перетворень. Це стосується розробки стратегії
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розвитку сільського господарства, удосконалення земельного законодавства і врегулювання відносин
власності, кредитування розвитку інфраструктури аграрного ринку та захист вітчизняного
товаровиробника, у тому числі шляхом обмеження імпорту; розробки шкали мотивів для інвесторів, у
першу чергу тих, що розвиватимуть соціальну інфраструктуру села, вкладаючи кошти в її розвиток.
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Анотація
У статті з позиції системного підходу досліджено процес становлення і розвитку
агрохолдингів, соціально-економічну природу їх діяльності та правовий аспект організації.
Узагальнено досвід функціонування агрохолдингів в аграрному секторі економіки, що дозволило
визначити основні їх конкурентні переваги. Виявлено, що учасники інтеграційного об’єднання
одержують доступ до нових можливостей, які підсилюють їх конкурентні позиції, сприяють
зростанню прибутку й обсягів продажу. Встановлено, що при створенні агрохолдингів виникає ряд
проблем, пов’язаних з конфліктами інтересів між інвестором та місцевою громадою, які обумовлені
скороченням непрофільних виробництв та сплатою податків до бюджетів територіальної
громади за місцем державної реєстрації інвестора, що призводить до скорочення надходжень у
місцеві бюджети. Висвітлено переваги й недоліки інтегрованих структур та науково
обґрунтовано пропозиції щодо перспектив їх подальшої діяльності.
Ключові слова: інтеграція, агрохолдинг, сільські території, оренда, соціальна сфера,
конкурентоспроможність.
Аннотация
В статье с позиции системного подхода исследован процесс становления и развития
агрохолдингов, социально-экономическую природу их деятельности и правовой аспект
организации. Обобщен опыт функционирования агрохолдингов в аграрном секторе экономики, что
позволило определить основные их конкурентные преимущества. Обнаружено, что участники
интеграционного объединения получают доступ к новым возможностям, которые усиливают их
конкурентные позиции, способствуют росту прибыли и объемов продаж. Установлено, что при
создании агрохолдингов возникает ряд проблем, связанных с конфликтами интересов между
инвестором и местным обществом, которые обусловлены сокращением непрофильных
производств и уплатой налогов в бюджеты территориальной общины по месту государственной
регистрации инвестора, что приводит к сокращению поступлений в местные бюджеты.
Освещены преимущества и недостатки интегрированных структур и научно обоснованы
предложения относительно перспектив их дальнейшей деятельности.
Ключевые слова: интеграция, агрохолдинг, сельские территории, аренда, социальная
сфера, конкурентоспособность.
Annotation
This article from the perspective of systemic approach the process of formation and development of
agricultural holdings, socio-economic nature of their business and legal aspects of the organization. The
experience of operation of agricultural holdings in the agricultural sector, which allowed them to identify key
competitive advantages. We found that participants integrated association have access to new features that
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reinforce their competitive position of, contribute to the growth of profits and in sales volumes.
We have found that creating agricultural holdings, a number of problems, related to conflicts of interest
between the investor and the local community due to the reduction of non-core industries, and paying taxes
to the budgets of the local community the place of state registration of the investor, which leads to a
reduction in revenues in local budgets. In our study highlights the advantages and disadvantages of
integrated structures and scientific propositions about the prospects of their future activities.
Key words: integration, agricultural holding, rural areas, rent, social, competitive.
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ІТ-АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку підходів до управління ресурсами на
підприємстві виникає гостра необхідність впровадження нового інструментарію підвищення ефективності
господарської діяльності за рахунок оптимізації витрат та концентрації уваги керівників на основній
діяльності, яка в умовах всесвітньої глобалізації повинна відповідати наступним характеристикам:

–високий рівень спеціалізації та концентрації;
–оперативне реагування на зміни потреб ринку [4].

Аутсорсинг представляє собою організаційну практику підприємств, яка передбачає передачу
другорядних функцій, на підставі довгострокового договору щодо надання послуг з обумовленим
рівнем якості та з передачею певних управлінських повноважень, сторонній організації [3].
Як ефективний метод оптимізації діяльності підприємств та організацій, аутсорсинг набув
розповсюдження у 80-х роках ХХ століття. У контексті інформаційних технологій, аутсорсинг розпочав
свій розвиток на хвилі впровадження систем обробки інформації та управління підприємствами.
Так, за результатами досліджень Gartner Research, питома вага витрат на послуги сторонніх
компаній в структурі ІТ-бюджету світових організацій складає 14-20% (рис. 1) [7].

Інші статті ІТбюджету

ІТ-послуги

Пакетне програмне
забезпечення
Апаратне
забезпечення

ІТ-послуги
Пакетне програмне забезпечення
Апаратне забезпечення
Інші статті ІТ-бюджету

Рис. 1. Структура ІТ-бюджету підприємств агропромислового комплексу розвинутих країн
світу
Джерело : за даними досліджень Cartner Research [7; 8].
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За останні кілька років обсяги українського ринку ІТ-аутсорсингу в грошовому вираженні
практично не змінюються. Так, віце-президент асоціації «ІТ України» Ігор Лисицький оцінював його
обсяг 2010 року в 1,5 млрд. доларів, а в 2011 році, за оцінками «Української Hi-Tech ініціативи»,
розробка комп'ютерних програм та IT-аутсорсинг досягли 1,1 мільярдів доларів.
За оцінками національного комітету міжнародної торгової палати, обсяг українського ринку ITаутсорсингу на даний момент складає близько 1,5 мільярда доларів і на ньому працює 30-40 тисяч
фахівців [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика використання терміну «аутсорсинг» («ІТаутсорсинг») в Україні, в основному, орієнтується на західні підходи та характеризується широким
спектром тлумачень.
Зокрема, під ІТ-аутсорсингом розуміють спосіб організації діяльності підприємства, який
передбачає передачу сторонньому контрагенту певної частини функцій щодо управління, підтримки та
супроводу власних інформаційних ресурсів [6].
Зміст публікацій українських та зарубіжних науковців, щодо використання аутсорсингу у діяльності
українських бізнес-об’єктів носить багатоаспектний характер. Зокрема, в них висвітлено переваги, які
надає аутсорсинг у підвищенні конкурентоздатності підприємств за рахунок отримання доступу до нових
знань, зниження витрат, підвищення якості та продуктивності робочих процесів тощо [4; 5].
Відмітимо, що в наукових працях недостатня увага приділена питанню аналізу ефективності ІТаутсорсинга, що викликало необхідність та актуальність дослідження.
Постановка завдання. Прийняття рішення про впровадження ІТ-аутсорсингу в діяльність
підприємства зумовлює необхідність здійснення всебічного аналізу фінансових та організаційних
витрат з обов’язковою оцінкою ризиків, що можуть виникнути при його організації.
Прогнозування та оцінка ризиків відіграє ключову роль в аналізі ефективності використання
послуг аутсорсингу, оскільки більшість постачальників аутсорсингових послуг зазвичай
використовують методики для розрахунку ефективності, які дозволяють показати лише фінансові
переваги та не враховують можливі збитки від ризиків.
Отже, основною метою дослідження є обґрунтування доцільності використання ІТ-аутсорсингу
на підприємствах України як важливого елемента оптимізації господарської діяльності, а також
розробка рекомендацій щодо методики прийняття рішення про використання послуг аутсорсингу на
підставі всебічного аналізу їх ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічний характер діяльності сучасних
підприємств визначає необхідність докорінного перетворення, трансформації існуючих бізнес-систем
організації з використанням сучасних інформаційних технологій управління інформаційними
ресурсами. Окремим випадком такої трансформації є користування послугами ІТ-аутсорсину [6].
Результатом впровадження аутсорсингу є зміна організаційної структури підприємства і її контактів з
ринковим середовищем. Однак, перш ніж звернутися до аутсорсингу, необхідно визначити наскільки
важливою є функція (бізнес-процес) з точки зору стратегії підприємства, та порівняти, наскільки краще (чи
гірше) дана функція може бути реалізована силами працівників самого підприємства [9].
За результатами дослідження, проведеного холдингом АНКОР, сформовано перелік переваг, які
можуть бути досягнуті завдяки використанню послуг ІТ-аутсорсингу. Зокрема, опитування показало,
що 41,2% респондентів вважають основною перевагою від аутсорсингу економію власних ресурсів,
37,6% – оптимізацію та прискорення бізнес-процесів, 14,1 % відмітили покращення якості та контролю
робочих процесів тощо [1].
Повноцінний аналіз ефективності ІТ-аутсорсингу повинен включати вартісну оцінку поточних
збитків від операційних ризиків, що виникають при наданні кожної ІТ-послуги, а також ризиків,
пов'язаних з передачею обраних функцій зовнішньому контрагенту-провайдеру.
Отже, аналіз ефективності зводиться до вартісної оцінки можливих прибутків і/або збитків, які
безпосередньо пов’язані з якістю та надійністю ІТ-послуг.
За результатами досліджень сформовано перелік основних показників вартісного аналізу
ризиків, що пов’язані з надійністю та якістю послуг ІТ-аутсорсингу:

–збитки, пов’язані з недостатньою якістю надання ІТ-послуг;
–доходи, пов’язані з впровадженням нових інформаційних технологій;
–збитки, пов’язані з витоком конфіденційної інформації, а також втратою конкурентних та інших

переваг, які реалізовані в ІТ-послузі.
Рішення про використання послуг аутсорсингу повинно прийматись з обов’язковим врахуванням
специфіки діяльності конкретного підприємства. В той же час, дослідження літературних джерел
дозволило сформувати перелік основних етапів, які дозволять прийняти обґрунтоване рішення.
Зокрема, до цих етапів увійшли:

–визначення переліку функцій, які можуть бути реалізовані з використанням ІТ-аутсорсингу;
–аналіз ефективності передачі обраних функцій на ІТ-аутсорсинг;
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–прийняття рішення про вибір або заміну постачальника послуг ІТ-аутсорсингу.

На етапі визначення переліку функцій для передачі на аутсорсинг доцільно враховувати такі
критерії:

–критичність та керованість функції у діяльності організації;
–критичність функції з точки зору інформаційної безпеки;
–наближена вартісна оцінка послуг постачальника аутсорсингу;
–наявність конкурентних переваг;
–рівень ризиків, який може супроводжувати процес реалізації

функції

організацією

постачальником;

–наявність аналогічних послуг на ринку інформаційних технологій.
Для прийняття рішення про перелік функцій-кандидатів для виведення на аутсорсинг необхідно
провести опитування в експертній групі і розставити експертні оцінки в розрізі кожної функції. За
результатами проведених оцінок формується скорочений список потенційних функцій, для яких
проводиться аналіз з точки зору основної задачі управління: «власне виробництво» чи «купівля у
інших». Для прийняття даного рішення потрібно порівняти поточні витрати на надання послуги з
вартістю надання подібної послуги аутсорсинговою компанією, а також оцінити ризики, які виникнуть
при переведенні даної функції на аутсорсинг.
Зауважимо, що оцінка ризиків повинна стати вирішальним фактором прийняття рішення про ІТаутсорсинг.
Окрім цього, після прийняття рішення про передачу функцій управління інформаційними
технологіями та ресурсами організації в сторону постачальника аутсорсингових послуг необхідно
передбачити витрати на створення і виконання процесів контролю за діями аутсорсингової компанії.
Висновки з проведеного дослідження. Рішення про застосування ІТ-аутсорсингу на
підприємствах України повинно бути обумовлено прагненням керівників сконцентрувати зусилля на
основній діяльності підприємства і досягти конкурентних переваг за рахунок зниження витрат при
одночасному підвищенні рівня ефективності виробництва.
Вибір функцій-кандидатів та постачальника аутсорсингових послуг здійснюється за
результатами вартісного аналізу ефективності з обов’язковим врахуванням ризиків, що можуть
супроводжувати процес надання ІТ-послуг.
Отже, ІТ-аутсорсинг може бути використаний як окремий інструмент антикризового управління
та розвитку підприємства, зміцнення існуючих та формування нових конкурентних позицій та переваг.
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Анотація
У статті розглянуто проблематику оптимального використання інформаційних ресурсів
організації як складового елемента організації ефективної діяльності підприємств. Проведено
аналіз ефективності та обґрунтовано необхідність впровадження і використання ІТ-аутсорсингу
як ефективного інструментарію оптимізації господарської діяльності підприємства з урахуванням
рівнів спеціалізації та концентрації виробництва. Розроблено рекомендації щодо методики обрання
функцій (бізнес-процесів) та прийняття рішення про доцільність їх передачі на ІТ-аутсоргинг з
метою отримання додаткових вигод завдяки концентрації уваги на основній діяльності.
Ключові слова: інформаційний ресурс, ІТ-аутсорсинг, оптимізація, господарська діяльність,
інформаційна технологія, бізнес-процес.
Аннотация
В статье рассмотрена проблематика оптимального использования информационных
ресурсов организации как составного элемента организации эффективной деятельности
предприятий. Проведен анализ эффективности и обоснована необходимость внедрения и
использования ИТ-аутсорсинга как эффективного инструментария оптимизации хозяйственной
деятельности предприятия с учетом уровней специализации и концентрации производства.
Разработаны рекомендации по методике избрания функций (бизнес-процессов) и принятия
решения о целесообразности их передачи на ИТ-аутсоргинг с целью получения дополнительных
выгод благодаря концентрации внимания на основной деятельности.
Ключевые слова: информационный ресурс, ИТ-аутсорсинг, оптимизация, хозяйственная
деятельность, информационная технология, бизнес-процесс.
Annotation
The article describes the problems of optimal use of information resources of the organization as a
component of operational efficiency of enterprises. The analysis of the effectiveness and the necessity of the
introduction and use of IT outsourcing as an efficient tool to optimize operations of the entity according to the
level of specialization and concentration of production. The recommendations on the method of election of
functions (business processes), and a decision on whether they are transferred to the IT autsorging to obtain
additional benefits by focusing on the core business.
Key words: information resources, IT outsourcing, optimization, operations, information technology,
business process.
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НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання підприємства України опинилися в
неоднозначній ситуації. З одного боку, ринкові умови дозволяють самостійно приймати управлінські
рішення, з іншого боку, це має наслідком непередбачуваність ситуації на ринку та значні ризики. Для
того, щоб успішно функціонувати за таких умов, суб’єкти господарювання повинні мати в наявності
відповідний інструментарій управління, використання якого дозволяє мінімізувати ризики, різного роду
втрати, гарантувати стійкість на ринку.
До таких інструментів можна віднести фінансові плани. Їх розробляють з метою визначення
потреб підприємства у фінансових ресурсах та збалансування цих потреб із наявними та майбутніми
можливостями. В Україні таке планування для державних підприємств, а також підприємств, у яких
частка державної власності перевищує 50%, є обов'язковим. Для того, щоб процес складання,
затвердження та контролю виконання фінансових планів на державному підприємстві відповідав
встановленим вимогам, воно повинно керуватися під час фінансового планування певними
нормативно-правовими актами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями визначення сутності, ролі та місця
планування займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Окремі теоретико-методологічні й
організаційні аспекти планування в цілому та фінансового планування зокрема, досліджувалися
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українськими вченими: О. Г. Білою, І. О. Бланком, А. В. Бугай, В. З. Бугай, Г. О. Крамаренко,
В. С. Марциним, А. М. Поддєрьогіним, В. М. Шелудько та ін., а також такими зарубіжними
дослідниками, як: Р. Акофф, І. Ансофф, Є. Брігхем, М. І. Бухалков, П. Друкер, Т. Кунц, О. Н. Ліхачова,
Д. П. Нортон, Д. Хан, Д. Хассі, Дж. К. Хорн, А. Файоль та ін.
Проте в економічній літературі недостатньо досліджено та висвітлено питання нормативноправового забезпечення фінансового планування, з’ясовано перелік нормативних актів, якими
регулюється фінансове планування на підприємствах різних форм власності.
Постановка завдання. Мета статті – дослідження реального стану питань нормативноправового забезпечення фінансового планування, з’ясування переліку підзаконних актів, якими
регулюється фінансове планування на підприємствах різних форм власності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, на практиці мають місце стратегічні,
поточні та оперативні плани. Під час розробки кожного з цих видів планів складають допоміжні
документи, такі як графіки, баланси та бюджети.
Варто зауважити, що в ринкових умовах існують різні форми власності, які суттєво впливають на
порядок складання фінансового плану для суб’єктів кожної форми господарювання.
Для того, щоб процес складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів на
державному підприємстві відповідав вимогам законодавства, воно керується під час фінансового
планування певним нормативно-правовим забезпеченням.
Зокрема, основоположним нормативно-правовим документом для підприємства державної
форми власності є Господарський Кодекс України (ГКУ). Статтею 75 Господарського кодексу
визначено, що фінансовий план державного комерційного підприємства є основним плановим
документом. Це зроблено з метою посилення відповідальності посадових осіб державного
комерційного підприємства, в тому числі адміністративної та з метою покращення фінансової
дисципліни підприємств.
Розглянемо детальніше закладені у статті 75 ГКУ особливості господарської діяльності державних
комерційних підприємств. Зокрема, у цій статті зазначено, що державне комерційне підприємство
зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку
державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого
економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний та з
поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік [2].
Фінансовий план підприємств – суб’єктів природних монополій та підприємств із обсягом прибутку
більше 50 мільйонів гривень підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України, а інших підприємств –
органами, до сфери управління яких вони входять, до 1 вересня року, що передує плановому.
Органи, до сфери управління яких входять державні комерційні підприємства, надають
центральному органу виконавчої влади з питань економіки до 1 серпня року, що передує
планованому, зведені показники фінансових планів та фінансові плани у розрізі окремих державних
комерційних підприємств, які входять до сфери їх управління.
Форма та методичні рекомендації з розробки фінансового плану затверджуються центральним
органом виконавчої влади з питань економіки [2].
Для підприємств, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі,
порядок складання фінансового плану визначається Наказом Міністерства економіки України №173 від
21.06.2005 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових
планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у
статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх
підприємств» [6] та Наказом Голови Агентства держмайна України №136 від 07.06.2012 «Про
затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних
підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді
яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств» [5].
Згідно Наказу Міністерства економіки України № 173 [6] та Наказу Голови Агентства держмайна
України № 136 [5], існують певні вимоги до фінансового плану. До них належить те, що фінансовий
план підприємства складається за визначеною формою на кожен наступний рік з поквартальною
розбивкою і має відображати очікувані фінансові результати в запланованому році.
Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників
минулого року та планових показників поточного року.
Підприємство може складати фінансовий план та готувати пояснювальну записку із
використанням рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його
виконання, підготовки пояснювальних записок до них.
При складанні фінансового плану та підготовці пояснювальної записки підприємство неухильно
дотримується рекомендацій щодо складання фінансового плану та звіту про його виконання,
підготовки пояснювальних записок до них, затверджених наказом Міністерства економіки України від
21.05.2005 року № 173 [6].

94

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Згідно Наказу Голови Агентства держмайна України № 136 від 07.06.2012 [5] визначено, що
фінансовий план підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого
прибутку, розмір яких не може бути менше ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на
базі фактично досягнутих показників 1 кварталу поточного року та прогнозних показників ІІ, ІІІ і ІV
кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції, та з дотриманням вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 «Про стан фінансовобюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням
державного майна і фінансових ресурсів» (Із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету
Міністрів України № 950 від 18.07.2007 року та № 968 від 07.09.2011 року) [8].
Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням
показників затверджених (погоджених) фінансових планів підприємств здійснює Агентство держмайна
України.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення управління об’єктами державної власності» від 13 березня 2012 року № 4498-VI [4], за
несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану та звіту
про його виконання посадові особи державного комерційного підприємства несуть адміністративну
відповідальність, установлену законом.
Зокрема, у Наказі Міністерства економіки України № 173 [6] зазначено, що Порядок складання,
затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних,
холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків
акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств визначає процедуру складання,
затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та
казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) належать державі, суб'єкта господарювання, засновником якого є Кабінет Міністрів України.
Деякі положення цього нормативно-правового документа застаріли, однак основне його
призначення – опис порядку складання фінансового плану на підприємстві та його деталізація.
У зв’язку з реформуванням Міністерства промислової політики України та Національного
агентства України з управління державними корпоративними правами Указом Президента України
«Про Положення про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами
та майном» № 451/2011 від 13.04.2011 року [7] утворено Державне агентство України з управління
державними корпоративними правами та майном, котре є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Агентство держмайна
України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у
сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави.
Державне підприємство використовує у процесі фінансового планування Наказ Голови
Агентства держмайна України № 136 від 07.06.2012 [5], котрий визначає процедуру складання,
затвердження (погодження) та контролю виконання фінансових планів, державних підприємств,
акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких
більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, які відносяться
до сфери управління Агентства держмайна України.
Цей Наказ призначений для чіткої регламентації процедури підготовки, подання, виконання та
звітування про виконання фінансового плану державних підприємств, акціонерних, холдингових
компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, які відносяться до сфери управління
Агентства держмайна України, зокрема державне підприємство.
У процесі складання фінансового плану підприємством використовуються форми звітності,
зокрема форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 3 «Звіт про рух
грошових коштів», форма № 4 «Звіт про власний капітал».
Усі вони регулювалися до 2012 року включно Національними Положеннями (Стандартами)
бухгалтерського обліку.
На офіційному сайті Міністерства фінансів України опубліковано наказ від 07.02.2013 р. № 73
«Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»» [3]. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад
і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. Норми цього
положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності
юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати
фінансову звітність згідно із законодавством.
Наказом затверджені нові форми фінансової звітності, які застосовуються починаючи із звітності
за І квартал 2013 року. Згідно з цим наказом, втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від
31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», яким
затверджені такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в частині загальних вимог до
фінансової звітності, складання балансу та звітності за формами № 2, № 3, № 4.
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Крім зазначених нормативно-правових актів, підприємство може розробляти різноманітні
інструкції, методичні рекомендації для регламентації та покращення процесу фінансового планування.
Що стосується підприємств інших форм власності, то фінансове планування є рекомендованим
для таких підприємств. Фінансовий план є програмою дій для підприємства, своєрідним орієнтиром у
діяльності.
Особливо це стосується стратегічного планування, котре для новостворених підприємств
здійснюється у формі бізнес-плану, в якому визначаються і обраховуються показники усіх сфер
діяльності суб’єкта господарювання.
Без здійснення фінансового планування на всіх трьох рівнях підприємство не зможе довго
утриматися на плаву. Форми фінансових планів для таких підприємств законом не регламентуються,
проте на практиці основні вимоги щодо змісту планових документів зазвичай сформовані.
Аналізуючи досвід розвинутих країн, зокрема США, Японії та Німеччини [9], можемо зробити
наступний висновок: нормативно-правове забезпечення фінансового планування у кожній країні є
належним чином відпрацьовано відповідно до специфіки кожної країни. Зважаючи на значно більший
досвід діяльності в умовах ринкової економіки та стабільніше законодавство, суб’єктам
господарювання в цих країнах значно легше спланувати свою діяльність.
Що ж стосується безпосередньо внутрішньофірмового планування, то у зарубіжних компаніях
виділяються наступні види планів:
- Corporate Charter (статут) – задає фундаментальні цілі підприємства і корпоративні стандарти,
орієнтацію на ринки, структуру власності, позиціонування підприємства і відносин з власниками і
співробітниками;
- Strategic Business Plan (стратегічний бізнес-план) – формується на п'ять-десять років і
визначає стратегії фінансування і випуску продукції, зростання об'єму продажів, частки ринку.
Основу планування більшості середніх і дрібних підприємств складають річні бюджети з їх
подальшою деталізацією у вигляді операційних бюджетів, що складаються на квартал, місяць,
тиждень. До них відносять:
- Business Plan (бізнес-план) - формується на один – три роки (часто з розбиттям по кварталах) і
уточнює джерела інвестицій, задає напрями розвитку виробничих потужностей, вимоги до персоналу,
матеріальних і фінансових ресурсів. Включає укрупнений план продажів в грошовому виразі;
- Sales and Operation Plan (план збуту і виробництва – портфель продукції) – формується на рікдва, уточнює бізнес-плани [1].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, дослідивши нормативно-правове забезпечення
фінансового планування як на вітчизняних, так і на зарубіжних підприємствах, можемо зробити наступні
висновки: фінансове планування як важлива складова фінансового менеджменту держави в цілому і
суб’єктів господарювання зокрема не може здійснюватися без відповідних нормативних основ.
Для вітчизняних підприємств фінансове планування є інструментом, який дозволяє мінімізувати
ризики, різного роду втрати, гарантувати стійкість на ринку. Значно утруднює його застосування
нестабільність нормативно-правового середовища всередині країни.
Що стосується зарубіжної практики, то розвинуті країни мають певний досвід, причому вагомий,
діяльності фірм в умовах ринкового середовища. Відповідно, ці напрацювання разом зі стабільнішою
ситуацією дають змогу значно продуктивніше застосовувати фінансове планування та досягати
кращих результатів.
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Анотація
У статті розглянуто проблеми нормативно-правового забезпечення фінансового
планування, перелік підзаконних актів, якими регулюється фінансове планування на підприємствах
різних форм власності. Особливістю підходу є дослідження основних нормативно-правових актів,
котрі складають основу фінансового планування для вітчизняних підприємств. Проведено аналіз
вимог, згрупованих за формами власності, поставлених нормативними документами до
фінансових планів підприємств. Вивчено досвід зарубіжних країн у сфері нормативно-правового
забезпечення фінансового планування.
Ключові слова: підприємства, фінансове планування, нормативні основи планування,
нормативно-правові акти.
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы нормативно-правового обеспечения финансового
планирования, перечень подзаконных актов, которыми регулируется финансовое планирование на
предприятиях различных форм собственности. Особенностью подхода является исследование
основных нормативно-правовых актов, которые составляют основу финансового планирования
для отечественных предприятий. Проведен анализ требований, сгруппированных по формам
собственности, поставленных нормативными документами в финансовых планов предприятий.
Изучен опыт зарубежных стран в области нормативно-правового обеспечения финансового
планирования.
Ключевые слова: предприятия, финансовое планирование, нормативные основы
планирования, нормативно-правовые акты
Annotation
The article deals with the legal provision of financial planning, list of regulations governing financial
planning in enterprises of different ownership. Feature of the approach is the study of the basic normative legal acts of the which constitute the basis of financial planning for domestic enterprises. Analyze the
requirements that are set by these regulations to the financial plans of enterprises, and these requirements
are grouped by type of ownership. Studied the experience of foreign countries in the regulatory framework of
financial planning.
Key words: enterprises, financial planning, normative foundations of planning, normative - legal acts
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Ключовим елементом процесу управління економічною безпекою
сільськогосподарських підприємств є адекватна оцінка її рівня, що дозволить вчасно виявити
негативні тенденції та відреагувати на них. Крім того, систематичний моніторинг дасть можливість
оперативно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Однак, оцінка економічної
безпеки господарств є відносно складною у її реалізації, оскільки забезпечення безперервного
визначення часткових та інтегрального коефіцієнта пов’язано із суттєвими затратами часу персоналу.
Подолання цієї проблеми обумовлює необхідність запровадження у практику господарств
використання інформаційного забезпечення економічної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічної безпеки підприємств
знайшли своє відображення у наукових працях відомих дослідників, зокрема Т. Васильців,
С. Ільяшенко, Г. Козаченко, Є. Олейникова, В. Пономарьова тощо. Проте питання удосконалення
інформаційного забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств залишаються
недостатньо вивченим.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних та прикладних
аспектів
щодо
удосконалення
інформаційного
забезпечення
економічної
безпеки
сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна безпека підприємства відображає
можливість організовувати свою діяльність з мінімальними втратами на основі застосування сучасних
інструментів діагностики його діяльності та своєчасного виявлення різного роду негативних чинників.
Оцінку економічної безпеки сільськогосподарських підприємств доцільно здійснювати відповідно до
комплексно-функціонального підходу, який передбачає обчислення показників, які характеризують
стан складових економічної безпеки підприємств та зведення їх в інтегральний показник.
З метою оптимізації процесу моніторингу економічної безпеки сільськогосподарських підприємств,
відповідно до авторської методики, розроблено та апробовано комп’ютерну програму, за допомогою якої
можна оперативно оцінити рівень кожної складової економічної безпеки, визначити вплив складових на
загальний її рівень та динаміку коефіцієнта економічної безпеки. Проведені розрахунки дадуть можливість
ідентифікувати основні проблеми функціонування підприємств та загрози їх економічній безпеці, виявити
резерви її підвищення. Відповідне програмне забезпечення дає можливість отримати швидкий доступ до
оперативної інформації без залучення додаткової робочої сили, оскільки оцінку безпеки за допомогою
розробленої програми може здійснювати лише один фахівець.
Алгоритм формування програмного забезпечення зображено на рис. 1.
На етапі проектування запропоновано вимоги до програмного забезпечення, здійснено його
розподіл на блоки та визначено взаємодію між ними. При цьому, кожне окреме підприємство може
корегувати вхідну інформацію, на основі якої вираховуються часткові нормовані коефіцієнти за окремими
складовими економічної безпеки. Також, можливим є корегування вагомості окремих складових безпеки.
Крім того, враховуючи існування кількох способів нормування економічних показників, забезпечено
можливість використання відмінних від авторської методики розрахунків нормованих та інтегральних
коефіцієнтів. Зокрема, інтегральний показник можна обчислювати не як середнє зважене, а як
середньоквадратичне, середнє геометричне, середнє геометричне зважене тощо. Аналогічно замість
максимальних або мінімальних за певний період функціонування господарства значень показниківіндикаторів економічної безпеки, в якості бази нормування можна використати рівні цих показників у
еталонних підприємствах-конкурентах, інших більш економічно безпечних галузях тощо. Тобто,
запропоноване програмне забезпечення є відносно універсальним, оскільки дає можливість на етапі його
проектування враховувати особливості окремих суб’єктів господарювання.
На другому етапі сформовано текстовий код на одній чи багатьох мовах програми, після чого
проведено компіляції коду та її тестування. Наступним кроком стало визначення відповідності
розробленого програмного забезпечення вимогам до процесу оцінювання та його застосування на
практиці. Якщо програма не містить зауважень, то маємо готовий кінцевий програмний продукт, який,
однак, потребує належної апробації та перевірки на практиці.
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Рис. 1. Алгоритм формування програмного забезпечення оцінки економічної безпеки
сільськогосподарських підприємств
Джерело: власні дослідження.
Апробацію програмного забезпечення здійснено на прикладі ПСП «Дружба» Баранівського
району Житомирської області. Для того, щоб розпочати роботу з програмою, слід запустити
відповідний файл, вибрати період аналізу (за роки чи квартали) та ввести вхідні показники
функціонування сільськогосподарського підприємства, які необхідні для визначення рівня економічної
безпеки та її складових (рис. 2).

Рис. 2. Вхідні дані для розрахунку рівня економічної безпеки сільськогосподарських
підприємств
Джерело: власні дослідження.
Значення вхідних показників вносяться до бази даних вручну. Враховуючи необхідність
оперативного (щомісячного, щоквартального) доступу до рівнів окремих показників за кожною складовою,
важливим є створення масиву вхідної інформації, який формуватиметься на основі поточних даних
бухгалтерського обліку. Проте, зазначене є проблематичним, оскільки всі базові показники є складовими
фінансової звітності, яка, в свою чергу, складається раз на рік. Тому, важливим є автоматизація процесу
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створення фінансових звітів (зокрема, балансу та звіту про фінансові результати), забезпечення
можливості їх автоматичного формування на будь-який момент фінансового року.
Розрахунок результатів здійснюється по мірі заповнення відповідних даних. За кожний рік та
квартал вони вводяться та зберігаються у базі вихідної інформації. Це означає, що всі обчисленні
значення складових економічної безпеки та її інтегрального коефіцієнта накопичуються у електронній
базі даних та в подальшому стають підґрунтям для оцінки безпеки у майбутньому. Участь результатів
оцінки попередніх періодів у поточному оцінюванні пояснюється тим, що базою нормування вихідних
показників є раніше отримані дані.
З метою формування певної звітності отримані результати можна перенести у програму
MS Excel, натиснувши кнопку «Експортувати до MS Excel» у правому нижньому кутку (рис. 3).

Рис. 3. База вихідної інформації для розрахунку
економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
Джерело: власні дослідження.
Основною перевагою користування програмою MS Excel є безперервний аналіз отриманих
результатів у ній. Це зручно у випадку, якщо спеціаліст з економічної безпеки добре володіє цією
програмою.
Натиснувши лівою клавішею на кнопку «Розрахунок», можна отримати перелік усіх складових.
Щоб відкрити таблицю зі значенням показника економічної безпеки та її складових слід натиснути на
відповідну кнопку. При цьому, кнопка окремої складової показує інформацію про поточні значення
показників, які формують рівень економічної безпеки, їх нормовані коефіцієнти, а також динаміка
коефіцієнта безпеки за відповідною складовою за введений у базу проміжок часу.
За результатами оцінки економічної безпеки досліджуваного ПСП «Дружба» встановлено, що
протягом 2006–2010 рр. господарство мало середній рівень безпеки, що в динаміці є досить
диференційованим (рис. 5).

Рис. 5. Розрахунок інтегрального показника економічної безпеки сільськогосподарських
підприємств та вплив її складових
Джерело: власні дослідження.

Сталою за досліджуваний період є фінансова складова, рівень якої, водночас, можна
охарактеризувати як низький. Враховуючи ж те, що саме вона має надзвичайно важливе значення у
процесі формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, такі результати діяльності
ПСП Дружба» можна оцінити як вкрай негативні. Крім того, в останні два роки (2009 та 2010 рр.) рівень
саме фінансової складової є найнижчий. Невисоким значення характеризується і збутова складова
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економічної безпеки господарства, яка у 2006–2008 рр. варіює у проміжку - 0,015–0,005. Такі низькі рівні
коефіцієнтів збутової складової пояснюються зниженням показника рівня рентабельності продажу.
Водночас, зростання цін на сільськогосподарську продукцію підприємства частково перекрило значне
скорочення рівня безпеки. Проте, в 2009–2010 рр. рівень збутової складової значно підвищився, в тому
числі, за рахунок вдосконалення маркетингової політики на підприємстві. Загалом же рівень економічної
безпеки ПСП «Дружба» у досліджуваний період формувався, здебільшого, за рахунок відносно високих
рівнів ресурсно-технічної та кадрової складових.
Як зазначалось вище у 2009-2010 рр. керівнику підприємства варто було посилити увагу щодо
підвищення рівня фінансової складової, яка мала суттєвий вплив на зниження інтегрального
показника економічної безпеки в цей період. Для цього необхідно зміцнити рівень фінансової
незалежності ПСП «Дружба» шляхом підвищення ролі самофінансування власної діяльності. У 2009 р.
показник економічної безпеки у ПСП «Дружба» був найвищим, а у 2010 р. відбулось його зниження на
3%, що оцінюється як незначне порівняно із 2006–2008 рр. Можна стверджувати, що згадане
скорочення рівня інтегрального показника економічної безпеки господарства у 2010 р. пояснюється
зменшенням рівня коефіцієнта за збутовою складовою майже на 60 %. Таке суттєве зниження не
змогло перекрити підвищення рівнів ресурсно-технічної (на 9 %), кадрової (на 9 %) та екологічної (на
18 %) складових.
Висновки з даного дослідження. Розроблене програмне забезпечення значно полегшує
процес оцінювання економічної безпеки, дозволяючи при цьому заощадити час та зусилля персоналу
сільськогосподарського підприємства. Крім того, за результатами оцінки рівня безпеки у середовищі
програми формуються зручні для сприйняття й аналізу звіти, які дають можливість оцінити рівень
економічної безпеки, ступінь і характер впливу її окремих складових та їх факторів у конкретний
момент часу. Також, дані звітів, їх графічне відображення створюють умови для відслідковування та
оцінки економічної безпеки, її чинників у динаміці. Все це у сукупності створює підґрунтя для
формування виважених адекватних управлінських рішень щодо зміцнення економічної безпеки
підприємства.
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Анотація
Доведено доцільність використання спеціалізованого програмного забезпечення для
здійснення оперативного моніторингу економічної безпеки підприємства, відповідно до авторської
методики. Визначено, що програма передбачає збір та акумуляцію оперативної вхідної інформації,
обчислення часткових та інтегрального коефіцієнтів економічної безпеки. Підтверджено
практичну значимість його застосування, яка полягає у знижені трудомісткості процесу, а також
можливості виявлення внутрішніх резервів підвищення економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, сільськогосподарське підприємство, програмне
забезпечення.
Аннотация
Доказана целесообразность использования специализированного программного обеспечения
для осуществления оперативного мониторинга экономической безопасности предприятия,
согласно авторской методики. Определено, что программа предусматривает сбор и аккумуляцию
оперативной входной информации, вычисления частичных и интегрального коэффициентов
экономической безопасности. Подтверждено практическую значимость его применения, которая
состоит в снижены трудоемкости процесса, а также возможности обнаружения внутренних
резервов повышения экономической безопасности предприятия.
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Annotation
The thesis presents the expedience of the use of the specialized software for operational monitoring of
economic security, according to the author's technique. Determined that the program involves the collection
and accumulation of operational input data, calculation of partial and integral coefficients economic security.
Confirmed practical significance of its application, which consists in reducing the complexity of the process,
as well as the detection of internal reserves increase economic security.
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МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. У сучасній економічній політиці України одними з найбільш актуальних
проблем є стимулювання економічного зростання та створення умов для стабільного та сталого
регіонального розвитку на основі підвищення конкурентоспроможності регіонів [8]. У науковій
літературі підкреслюється тісний зв'язок конкурентоспроможності підприємств з регіональною
економічною безпекою [1, с. 141].
У зв’язку зі стрімкими темпами розвитку туристичної індустрії в Україні, менеджмент економічної
безпеки підприємств туристичної галузі, в контексті управління конкурентоспроможністю підприємств
туризму у регіонах, вимагає нових підходів для аналізу і прогнозування процесів їх подальшої
діяльності. За таких умов, питання розробки спеціального інструментарію для підвищення
конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії та забезпечення економічної безпеки
регіонів набуває особливої актуальності та визначає мету статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика економічної безпеки активно
розробляється західними науковцями та економістами в Україні. Проблему забезпечення національної
безпеки висвітлено в роботах: Гук Н. А. [2], Єфремова К. І. [3], Мунтіян В. І. [4], Новікової О. Ф. [5],
Покотиленко Р. В. [5], Судакова О. І. [9], Ткаченко В. Г. [12] та ін. Регіональні аспекти національної
безпеки держави досліджено в роботах таких науковців, як: Клебанова Т. С. [7], Пономаренко В. С. [7],
Сундук А. М. [10], Чернова Н. Л. [7], Шуршина В. О. [11] та ін.
Однак, проблеми економічної безпеки регіонів в якості самостійного об'єкта залишаються
недостатньо розробленою темою та потребують подальших досліджень.
Постановка завдання. Завданнями статті є визначення та дослідження проблематики
управління економічною безпекою та конкурентоспроможністю у регіонах України; розробка
концептуальних положень регіональної економічної безпеки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення наукової літератури показало, що в
даний час регіональна економічна безпека розглядається як превентивна система для завчасного
попередження кризи в регіоні. Водночас складається нова система поглядів на це поняття. Воно набуває
форми захищеності, пов'язаної, по-перше, з прогресивними тенденціями стійкого розвитку економіки
регіонів і задоволенням постійно зростаючих потреб населення і, по-друге, з широким використанням
можливостей інформаційних систем в оцінках ризику та отриманні переваг в конкуренції.
В Україні регіональні аспекти проблем сталого розвитку та економічної безпеки сконцентровані
в областях та мегаполісах, які відзначаються інноваційним та інвестиційним потенціалами, потребами
в інвестиціях, умовами виробництва (надання послуг) і спеціалізацією, екологією та рядом інших
специфічних ознак.
Об'єктами системи економічної безпеки в регіоні виступають:

–стабільний економічний стан бюджетоутворюючих
підприємницької діяльності, що знаходяться на території регіону;
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–високорозвинена комунікаційна і банківська інфраструктура;
–рівень інноваційності, людський та інтелектуальний капітал,

інвестиційна

активність,

матеріальні та фінансові кошти;

–відомості, що становлять службову, виробничу і комерційну таємницю, а також інша
конфіденційна інформація.
Основними тенденціями, які здійснюють значний вплив на забезпечення регіональної
економічної безпеки України, є глобалізація та регіоналізація. Перша пов'язана з відкритістю
національної економіки інформаційним, фінансовим та іншим потокам, чинним у світовій економічній
системі. В якості основних факторів глобалізації, що впливають на економічну безпеку регіонів, слід
назвати: нерівномірний економічний розвиток; зовнішньоекономічну заборгованість; циклічний
взаємозв'язок національних економічних систем; взаємозалежність фінансових ринків.
Друга пов'язана із захистом території від негативного впливу світової спільноти шляхом
використання економічних переваг регіонів, підвищення економічної самостійності, безпеки та сталого
розвитку регіонів.
Проблеми забезпечення регіональної економічної безпеки у сфері туризму, зумовлені загрозами
ззовні, існували завжди, проте сьогодні вони досягли апогею у зв'язку з :
– наслідками фінансово-економічної кризи, що загострили фінансові аспекти економічної
безпеки регіонів (зокрема в сфері туріндустрії);
– необхідністю модернізації та структурної перебудови в реальному секторі;
– розривом господарських зв'язків і єдиного інвестиційного простору, змінами

спеціалізації

регіонів, розбалансованістю підприємств туризму;

– залежністю бізнесу та життєдіяльності населення від зовнішнього середовища;
– різним ступенем готовності регіонів до функціонування в умовах жорсткої ринкової економіки,

наявним у них потенціалом розвитку.
До проблем моделі регіонального розвитку, що склалася на даний час, слід віднести:

–диспропорцію між регіонами, районами і містами в рівні і темпах соціально-економічного
розвитку;
–відсутність у системі державного управління інструментів узгодженого використання ресурсів
регіонів;
–невідповідність проблемами економічної безпеки розроблюваних концепцій і прогнозів
розвитку регіонів;
–недостатній розвиток міжрегіональної взаємодії;
–недостатній прояв комплексного підходу при здійсненні державного регулювання регіональним

розвитком;

–відсутність визначення юридично означених термінів і понять регіональної економіки, що
робить неможливим удосконалення правової та методологічної бази регіонального розвитку.
Основна мета забезпечення регіональної економічної безпеки – комплексне вирішення
проблеми переходу до сталого функціонування і розвитку економіки регіонів, при якому
забезпечується стабільне економічне зростання на основі підвищення конкурентоспроможності
регіону, ефективне задоволення суспільних потреб, висока якість управління, здатність реалізації
національних інтересів у регіоні, забезпечення гідних умов життєдіяльності населення, усунення
виникаючих загроз і захист економічних інтересів господарюючих суб'єктів і суспільства в цілому.
Узагальнююча модель економічної безпеки регіонів, відповідно української моделі соціальноекономічного розвитку, передбачає :
–підвищення конкурентоспроможності
потенціалу (стратегічна безпека);

регіону

і

нарощування

інноваційно-інвестиційного

–формування і розвиток системи управління ризиками, запобігання загрозам, створення умов
для інвестиційної активності (фінансова безпека);
–забезпечення інноваційної спрямованості інвестицій (техніко-технологічна безпека).
Найважливішими принципами забезпечення стійкості регіонального розвитку, які слугують
орієнтирами, методологічним каркасом побудови моделі регіональної економічної безпеки України є :
–комплексний підхід;
–урахування інтересів діяльності економічних суб'єктів;
–розмежування сфер впливу органів регіонального та місцевого рівнів управління;
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–забезпечення ефективного використання інноваційного потенціалу регіону при одночасному
створенні соціально гарантованого рівня стандарту туристичних послуг у всіх населених пунктах та
мінімізації витрат на розвиток регіональної інноваційної інфраструктури;
–створення сприятливих умов для забезпечення високого рівня життя населення;
–стимулювання інноваційної спрямованості інвестицій;
–регулювання системи конкурентних відносин для розвитку фінансових інструментів

і

механізмів;

–збереження і посилення регулюючої та стимулюючої ролі держави для активізації інноваційної
спрямованості інвестиційної діяльності, а також для формування галузевої структури регіонів та
основних економічних комплексів (кластерів, «точок зростання» тощо).
Забезпечення економічної безпеки регіонів, на основі туристичної сфери, може здійснюватися
шляхом створення комплексної системи, що забезпечує оцінку результативності реалізації узгоджених
економічних інтересів за критеріями досягнутого рівня регіональної економічної безпеки, до яких слід
віднести:
– рівень розвитку економіки регіону;
– умови інвестиційного середовища туристичної території;
– рівень розвитку інноваційної та інформаційної інфраструктури, підприємств туристичної галузі;
– рівень розвитку конкурентних переваг підприємств туристичної інфраструктури;
– формування сприятливих міжнародних туристичних умов для покращення життєдіяльності

регіону.
Пропонована оцінка критеріїв і показників вимагає апробації, доопрацювання та коригування
згідно з практикою формування статистичних показників в Україні.
Існують економічні ефекти від управління конкурентоспроможністю регіонів у сфері туризму.
Можна виділити позитивні мультиплікаційні ефекти від впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність у
регіоні, які забезпечують досягнення регіональної економічної безпеки:

–оптимізація розвитку людського потенціалу (скорочення безробіття, збільшення доходів
населення);
–підвищення рівня поточної і потенціальної конкурентоспроможності регіону, зменшення
кількості збиткових туристичних підприємств;
–розвиток інноваційного потенціалу конкретної території, поліпшення умов для інноваційної
туристичної діяльності в регіоні.
Негативні ефекти пов'язані з можливістю неоптимального розподілу інноваційно-інвестиційних
туристичних ресурсів при подоланні загроз регіональної економічної безпеки.
Регіональна економічна безпека значною мірою формується в результаті цілеспрямованої
активної регіональної політики у сфері туризму та її реалізації на основі такої моделі управління, яка
спрямована на формування відповідного інформаційно-комунікативного середовища, яке створює
сприятливий клімат для виникнення, розповсюдження та використання інновацій. При цьому інновації
сфери туризму можуть стати ключовим механізмом виведення регіону на одну з потенційно можливих
траєкторій стабільного розвитку.
Одним з дієвих механізмів є процес скеровування інвестиційних інновацій в місця туристичного
простору (міста, кластери), у збереженні яких, як центрів туризму, зацікавлене українське суспільство.
Іншим механізмом може бути процес формування фінансових потоків в межах подібних територій
сприятливого інноваційного клімату за рахунок маневрування чинників розміщення і наявних ресурсів.
Для розробки і реалізації регіональної політики у сфері туризму необхідна об'єктивна діагностика
рівня конкурентоспроможності регіону, яку відображає рейтинг конкурентоспроможності (система
інноваційно-інвестиційного рейтингу). Рейтинг на основі комплексної оцінки конкурентоспроможності
регіонів необхідно застосовувати при розробці інноваційно-інвестиційної стратегії конкретного регіону, що
дозволяє врахувати своєрідні вимоги і завдання забезпечення регіональної економічної безпеки та оцінити
привабливість регіонів. Оцінка конкурентоспроможності та стійкості соціально-економічного розвитку
регіону дозволяє виявляти слабкі місця розвитку та давати характеристику можливостям і варіантами
стратегічного розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу регіонів.
За умов поглибленої диференціації регіонального розвитку пропонується виділяти такі групи
регіонів за показником індексу конкурентоспроможності [6]:
– конкуренто активні, з показником індексу вище середнього рівня по Україні (понад 1,10);
– конкуренто адаптивні, з показником індексу, що приблизно дорівнює середньому значенню по

Україні (від 0,90 до 1,10);

– конкуренто пасивні, з показником індексу нижче середнього рівня по Україні (менше 0,90).
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Для планування і прогнозування слід використовувати матрицю тенденцій трансформаційних
змін конкурентоспроможності регіонів, яка включає варіанти змін та заходи, спрямовані на здійснення
регіональної політики у сфері туризму. Це дасть змогу:

– досягти збалансованості параметрів сталого розвитку регіонів з існуючими потребами
підвищення конкурентоспроможності, необхідними обсягами ресурсів для вирішення цього завдання і
забезпечення максимально можливого підвищення життєвого рівня населення;
– забезпечити техніко-економічну незалежність, структурну модернізацію та інноваційну
спрямованість економіки відповідно вимог підвищення конкурентоспроможності туристичного регіону;
– підвищити

якість менеджменту конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії у

регіоні;

– забезпечити рівновагу між розвитком комплексу галузей туризму на основі стабільного і
повного використання наявних туристичних ресурсів і створенням умов для стимулювання попиту, що
відповідає умовам стабільного розвитку регіону.
З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери регіону і
забезпечення регіональної безпеки необхідно використовувати систему моніторингу регіональної
економічної безпеки, яка на даний час проводиться лише для країни в цілому [7]. Це система
безперервного спостереження, наукового аналізу та оцінки найважливіших показників економічної
безпеки регіонів. Вона необхідна для спостереження за умовами стійкого розвитку регіонів (районів,
міст), забезпечення державних органів, юридичних осіб і громадян повною, достовірною і своєчасною
інформацією, необхідною для менеджменту та контролю у сфері підвищення конкурентоспроможності
регіонів і забезпечення регіональної економічної безпеки.
Для проведення моніторингу та діагностики необхідна система взаємопов'язаних чинників, у
якості яких виступають відповідно статистична інформація та індикатори стану і розвитку економіки
регіонів. Для проведення міжрегіональних порівнянь, порівнянь за типами і групами населених пунктів
потрібно розробити методику обліку та включення до практики статистичного обліку узагальнюючого
показника рівня конкурентоспроможності регіонів, міст та інших населених пунктів.
Для проведення моніторингу та здійснення діагностики туристичної сфери доцільно створити
агентства регіонального моніторингу конкурентоспроможності туризму у формі некомерційних
організацій. Поряд із загальноприйнятими напрямками регіонального моніторингу ці агентства повинні
вирішувати такі завдання, що стосуються підвищення конкурентоспроможності регіону і забезпечення
регіональної економічної безпеки:
– генерування ідей щодо забезпечення регіональної економічної безпеки та виявлення
сприятливих факторів, що стимулюють розвиток регіону у сфері туризму;
– підготовка пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату для туристичної галузі;
– участь в аналізі та оцінці туристичних бізнес-проектів, програм туристичного розвитку

території, в тому числі міст та районів;

– участь

у заходах, що забезпечують підвищення інвестиційної привабливості туристичного

регіону;

– моніторинг поліпшення інвестиційної привабливості туристичного регіону в економічному
середовищі України і за кордоном;
– оцінка ефективності стратегії підвищення конкурентоспроможності та заходів, що
забезпечують її реалізацію.
Висновки з проведеного дослідження. Для підвищення конкурентоспроможності підприємств
туристичної індустрії та забезпечення економічної безпеки регіонів необхідно:
– сформувати модель економічної безпеки регіонів;
– на основі моделі економічної безпеки регіонів

визначити систему найбільш важливих

регіональних економічних цілей, завдань і пріоритетів;

– здійснити розробку довго-, середньо- і короткострокових економічних програм для реалізації
регіональних туристичних інтересів і досягнення мети стійкого розвитку регіону;
– виділити та оцінити за допомогою системи показників конкурентоспроможності туристичних
підприємств зовнішні і внутрішні загрози, що створюють небезпеку стійкому регіональному розвитку;
– розробити та реалізувати комплекс державних заходів, що ґрунтуються на економічних,
інституційних, організаційно-правових, адміністративних та інші заходах щодо підвищення
конкурентоспроможності регіонів, а також для нейтралізації та подолання зовнішніх загроз;
– провадити подальше удосконалення діючої нормативно-правової бази з економічної безпеки
регіонів та механізму її реалізації;
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– для проведення міжрегіональних порівнянь розробити методологію обліку та включення в
практику статистичного обліку узагальнюючого показника рівня конкурентоспроможності туристичних
регіонів, міст тощо.
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Анотація
У статті розглядається поняття «економічна безпека регіону». На підставі результатів
стислого аналізу існуючих проблем при застосуванні принципових засад менеджменту економічної
безпеки підприємств туристичної галузі, в контексті управління конкурентоспроможністю
підприємств туризму у регіонах, викладено проблеми сталого регіонального розвитку та
економічної безпеки регіонів. Визначено мету забезпечення регіональної економічної безпеки, її
узагальнюючу модель, принципи, критерії, а також економічні ефекти від управління
конкурентоспроможності регіонів. Сформульовано заходи щодо забезпечення економічної безпеки
регіонів. З метою підвищення конкурентоспроможності регіону та забезпечення регіональної
безпеки пропонується використовувати систему моніторингу регіональної економічної безпеки.
Ключові слова: регіональна політика, сталий розвиток регіону, конкурентоспроможність
регіону, економічна безпека регіону, моніторинг.
Аннотация
В статье рассматривается понятие «экономическая безопасность региона». На основании
результатов краткого анализа существующих проблем при применении принципиальных основ
менеджмента экономической безопасности предприятий туристической отрасли, в контексте
управления конкурентоспособностью предприятий туризма в регионах, изложены проблемы
устойчивого регионального развития и экономической безопасности регионов. Определены цель
обеспечения региональной экономической безопасности, ее обобщающая модель, принципы,
критерии, а также экономические эффекты от управления конкурентоспособностью регионов.
Сформулированы меры по обеспечению экономической безопасности регионов. В целях повышения
конкурентоспособности региона и обеспечения региональной безопасности предлагается
использовать систему мониторинга региональной экономической безопасности.
Ключевые
слова:
региональная
политика,
устойчивое
развитие
региона,
конкурентоспособность региона, экономическая безопасность региона, мониторинг.
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Розвиток економічних відносин в цілому, зростання складності та
насиченості соціально-економічних процесів потребують вдосконалення та пропозиції нових підходів
та методів управління економічною безпекою. Налагодження системи управління підприємства
гарантує протидію загрозам економічної безпеки, стабільний розвиток підприємства, його прибуткове
функціонування та зростання його економічного потенціалу.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що успішне функціонування та економічний
розвиток українського машинобудівного комплексу залежить від вдосконалення діяльності у сфері
забезпечення економічної безпеки. Важливим аспектом ефективного управління підприємством є
розуміння самої системи економічної безпеки як явища. Мета статті – сформувати власну концепцію
управління економічною безпекою машинобудівних підприємств на підставі існуючих.
Дослідження проблем, що стосуються управління економічною безпекою, певною мірою,
дозволило б підготувати та реалізувати відповідні методичні підходи нейтралізації зовнішніх та
внутрішніх загроз. До таких загроз належать: світова економічна криза; недоліки в законодавчій базі
держави; недоліки в економічному реформуванні; застарілість технічного обладнання; тиск з боку
влади, кримінальних угруповань тощо [2; 6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичну і теоретичну основу дослідження
складають праці, присвячені розгляду та аналізу стану економічної безпеки підприємств, механізмів
організації та управління економічною безпекою таких вітчизняних та зарубіжних вчених та науковців:
О. В. Баженової [1], Л. М. Ганущак-Єфіменко [2], В. М. Геєця [3], І. І. Каліни [4], Н. П. Карачиної [5],
А. В. Козаченко [6], І. Ф. Комарницького [7], А. Б. Котюка [8], В. П. Ортинського [9], О. В. Прокопенка
[10], В. М. Чубая [11].
У наукових дослідженнях авторів проаналізовані: проблема управління економічною безпекою
підприємства, методи і алгоритми забезпечення та організації управління. У вище зазначених
наукових дослідженнях обґрунтовано основні завдання та цілі системи управління економічної
безпеки. Невирішеними залишаються питання щодо розробки методичних підходів до розробки
концепції управління економічною безпекою машинобудівних підприємств.
Постановка завдання. Розкрити сутність поняття управління економічної безпеки. Дослідити
та узагальнити комплекс методів та існуючі концепції управління економічною безпекою. Розробити
власну концепцію управління економічною безпекою машинобудівних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні можна простежити тенденцію до пошуку
нових більш ефективних методів управління підприємством, резервів вдосконалення та розвитку,
ринків збуту виробленої продукції. Формування ефективної системи економічного управління
підприємством гарантує належний внутрішній та зовнішній контроль. Внутрішній контроль – невід’ємна
частина системи регулювання функціонуючого підприємства, його фінансової звітності та
конкурентоспроможності. Сучасне машинобудівне підприємство має складний механізм управління,
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воно функціонує завдяки ряду чинників, які впливають на організацію роботи, продуктивність праці,
використання бюджетних систем тощо.
Моделювання системи забезпечення, організації та управління економічною безпекою підприємства
потребує аналізу та опису основних сфер підприємства та функціональних цілей безпеки, враховуючи такі
моменти: фінансова незалежність, стійкість, ефективність роботи всього підприємства; технікотехнологічна незалежність підприємства, постійне оновлення технічної бази; конкурентоспроможність,
технологічний та економічний потенціал; захист інформаційного середовища підприємства, комерційної
таємниці; кваліфікаційний рівень персоналу; безпека персоналу та підприємства [9].
Сьогодні існує потреба в удосконаленні чинної системи економічного управління підприємства
для забезпечення відповідності перспективним вимогам ринкового середовища.
Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу, науководослідну, торгівельну діяльність; це самостійний господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи,
який на основі наявних у нього ресурсів виробляє та реалізує продукцію, надає послуги тощо.
Економічна безпека підприємства – це такий стан господарюючого суб’єкта, при якому він при
найбільш ефективному використанні корпоративних ресурсів домагається запобігання, ослаблення
або захисту від існуючих небезпек і загроз або інших непередбачених обставин і забезпечує
досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарського ризику. Основною метою системи
безпеки є своєчасне виявлення та запобігання зовнішніх та внутрішніх небезпек та загроз, які
виникають під час функціонування підприємства, забезпечення та гарантія захищеності діяльності
підприємства та реалізація ним бізнес-цілей.
Забезпечення належної економічної безпеки підприємства залежить від сформованої власної
системи безпеки та її організації та управління [7].
Концепція управління економічною безпекою будь-якого машинобудівного підприємства
ґрунтується на чітко сформованих системах організації управління економічним розвитком. Створення
та реалізація концепції відбувається з самого початку заснування підприємства та у подальшому
процесі виробничо-господарської діяльності. Ефективність впровадженої концепції оцінюють за
показниками якісного та своєчасного забезпечення зростання економічного розвитку підприємства та
обсягу власних ресурсів, впровадження в роботу інноваційного технічного облаштування,
забезпечення фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Також налагодження належного
інформування суб’єктів управління машинобудівними підприємствами, системи організації та
управління економічною безпекою, гарантованість інформаційної незалежності керівників,
інформаційної безпеки, економічної ефективності, системності. До концепції ефективного управління
економічною безпекою машинобудівного підприємства також входить комплекс методів організації,
управління та запобігання небезпек та загроз.
Комплекс методів та задач управління безпеки складається з: прогнозування та виявлення
реальних небезпек та загроз; виявлення способів та методів запобігання; ліквідації наслідків від
впливу небезпек та загроз; взаємодія підприємства з правоохоронними та контрольними органами з
метою запобігання правопорушень; створення служби безпеки підприємства [1; 2; 8].
Основними методами здійснення, організації та управління економічною безпекою на
підприємстві є:
– метод, який ґрунтується на основі оцінки відхилень граничних показників та спостережень за
поточним станом роботи на підприємстві;
– метод, який ґрунтується на оцінці окремих складових економічної безпеки;
– метод, який ґрунтується на основі інвестиційного регулювання та впровадження інноваційної
діяльності: проводиться оцінка інноваційного потенціалу країни на основі порівняння кількісних та
якісних показників з показниками інших країн;
– метод, який ґрунтується на основі розробки системи економічної розвідки: проводиться аналіз
та формується система економічної розвідки з метою виявлення та мінімізації дестабілізуючих та
деструктивних факторів впливу;
– метод, який ґрунтується на основі діагностики поточного, тактичного та стратегічного рівнів
економічної безпеки.
Сукупність методів забезпечення та управління економічною безпекою машинобудівного
підприємства дозволяє попередити та мінімізувати ключові загрози промислового виробництва, які
пов’язані з економічною, виробничо-технічною, екологічною, соціальною, сировинною складовими
підприємства.
В свою чергу, комплекс методів запобігання небезпек та загроз регулюється такими функціями:
прогнозування, виявлення, попередження, ослаблення небезпек і загроз, забезпечення захищеності
діяльності підприємства і його персоналу, збереження майна, створення благодійної конкурентного
середовища, ліквідація наслідків завданих збитків тощо.
Політика безпеки та управління нею складається з системи поглядів, рішень, заходів у сфері
організації належної безпеки (рис.1). Все це створює сприятливі умови для виконання підприємством
виробничого плану та програми тощо.
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Взаємодія
Економність

Рис. 1. Принципи системи безпеки підприємства
Джерело : скомпоновано на підставі [6]

Служба безпеки включає в себе різні відділи, групи, розділи, підрозділи. Значущі підрозділи такі:
підрозділ охорони; підрозділ режиму; підрозділ по роботі з кадрами; підрозділ інженерно-технічного
захисту; підрозділ розвідки та контррозвідки; підрозділ інформаційно-аналітичної діяльності; підрозділ
оперативного реагування тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, проведене дослідження дозволяє нам зробити
висновок, що економічна безпека підприємства та методичні складові управління нею залежать від
поставлених цілей підприємства. На функціонування та конкурентоспроможність підприємства
безпосередньо впливає організація управління безпеки.
З самого початку заснування підприємства керівники формують концепцію управління
економічною безпекою всього машинобудівного підприємства в цілому, в яку входять: налаштування
технічного оснащення, фінансова стійкість підприємства, інформаційна безпека та незалежність
керівників та працівників, методи організації, управління та запобігання небезпек та загроз тощо.
Комплекс методів та завдань управління безпеки складається з таких основ: виявлення
реальних небезпек та загроз; прогнозування потенційних небезпек та загроз; виявлення способів та
методів запобігання; ліквідації наслідків від впливу небезпек та загроз; взаємодія підприємства з
правоохоронними та контрольними органами з метою запобігання правопорушень; створення служби
безпеки підприємства.
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Анотація
У статті розкрито сутність поняття управління економічної безпеки. Розглянуто
методичні підходи до системи організації та управління економічною безпекою машинобудівного
підприємства. Досліджено та узагальнено комплекс методів та існуючі концепції управління
економічною безпекою. Проаналізовано проблеми управління економічною безпекою підприємства,
методи та алгоритми забезпечення та організації управління. Обґрунтовано основні завдання та
цілі системи управління економічної безпеки машинобудівного підприємства. Розроблено власну
концепцію управління економічною безпекою машинобудівних підприємств.
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, забезпечення економічної безпеки,
система управління економічною безпекою.
Аннотация
В статье раскрыта сущность понятия управления экономической безопасностью.
Рассмотрены методические подходы к системе организации и управления экономической
безопасностью машиностроительного предприятия. Исследованы и обобщены комплекс методов
и существующие концепции управления экономической безопасностью. Проанализированы
проблемы управления экономической безопасностью предприятия, методы и алгоритмы
обеспечения и организации управления. Обоснованы основные задачи и цели системы управления
экономической безопасности предприятия. Разработана собственная концепция управления
экономической безопасностью машиностроительных предприятий.
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, обеспечение экономической
безопасности, система управления экономической безопасностью.
Annotation
The article formulated and revealed the essence of the concept of management of economic security.
Methodical approaches to the system of organization and management of economic security engineering
enterprise. Researched and compiled a set of methods and existing management concept of economic
security. The problems of economic enterprise security management, methods and algorithms of the
organization and management. Substantiated the main goals and objectives of management of economic
security. Developed its own concept of management of economic safety engineering companies.
Key words: economic security, enterprise, economic security, economic security management
system.
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КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
Постановка проблеми. Глибокі зміни, що відбуваються в Україні в економічній і соціальній
сферах, спрямовані на формування соціально орієнтованої ринкової економіки, надання останній
стійкої динаміки розвитку та досягнення на цій основі високої якості життя. Розвиток та
функціонування суб'єктів господарювання в сучасних умовах забезпечується насамперед
формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою
реалізації яких є оплата праці різних категорій персоналу.
На рубежі двох тисячоліть тема мотивації персоналу стає як ніколи актуальною, що обумовлено
дією низки чинників: підвищенням ролі економічно активної людини в забезпеченні стійкої економічної
динаміки та перетворенням людського капіталу на основну рушійну силу соціально-економічного розвитку;
зростанням конкуренції в різноманітних її формах; глибокими змінами у структурі та ієрархії потреб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою дослідження мотивації персоналу та
структури компенсаційного пакета підприємства займалися такі українські та зарубіжні науковці як
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І.М. Алієв, В. М. Гриньова, О. А. Грішнова, Н. Горєлов, В. М. Данюк, Г. Т. Завіновська, А. М. Колот,
Ф. Лютенс, Дж. Мілкович, С. З. Мошенський, Дж. Ньюман, В. Г. Соломанідін, Т. О. Соломанідіна,
С.О. Цимбалюк та ін.
Разом з цим вивчення й аналіз опублікованих за даною проблематикою робіт дозволили
зробити висновок про те, що питання сутності та структури компенсаційного пакета підприємства
недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах.
При написанні статті використано праці авторів, які торкалися зазначеного кола питань,
досліджено структуру компенсаційного пакета підприємства, враховано вимоги щодо його
формування та його вплив на забезпечення ефективної діяльності вітчизняних підприємств.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є уточнення економічного змісту поняття
«мотивація» та «компенсаційний пакет», визначення його основних складових елементів та з’ясування
вимог керівництва щодо його формування на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємствам доводиться діяти в
конкурентному середовищі, знаходити і розширювати свою нішу на ринку товарів і послуг,
опановувати новий тип економічної поведінки, постійно підтверджувати свою конкурентоспроможність.
Своєю чергою, це вимагає збільшення внеску кожного працівника в досягнення цілей підприємства, і
одним з головних завдань кожного суб’єкта господарювання стає пошук ефективних способів
активізації людського фактора. Локомотивом активної трудової діяльності є мотивація.
Уперше термін «мотивація» з’являється на початку ХІХ століття, однак лише з кінця ХІХ –
початку ХХ ст. розпочинається масштабне наукове опрацювання цього питання.
У науковій літературі зустрічаються різні підходи щодо трактування поняття «мотивація». Так, у
короткій філософській енциклопедії мотивація трактується як пояснення внутрішніх факторів або
психологічного стану та ставлення людини до того, що має бути зроблено або досягнуто в результаті
поведінки [3]. Ф. Лютенс пропонує таке визначення: «Мотивація – це процес, що розпочинається з
фізіологічної або психологічної нестачі чи потреби, яка активізує поведінку або спричиняє спонукання,
спрямоване на досягнення певної мети або одержання винагороди» [4].
В економічній літературі поняття «мотивація» трактується з позицій впливу не тільки внутрішніх,
а й зовнішніх стосовно до людини чинників та їх взаємодії, що спонукає людину до діяльності задля
досягнення особистих цілей і цілей організації. Як зазначають у своїх працях А. М. Колот та С.
О.Цимбалюк, метою управління мотивацією є формування комплексу умов, які спонукають людину до
дій, спрямованих на досягнення мети з максимальним ефектом [6].
Ми погоджуємося з думкою С. З. Мошенського, що мотивація працівників здійснюється відповідно до
пріоритетів суб’єкта господарювання з урахуванням чинників зовнішнього середовища [7].
Будь-яка діяльність людини зумовлена потребами. На думку А.М. Колота та С. О. Цимбалюк,
потреба – відчуття нестачі чогось, необхідність у чомусь, що є бажаним для підтримання
життєдіяльності людини, розвитку організму, особистості, соціальної групи [6]. Потреби є джерелом
трудової активності людини, що спрямована на їх задоволення.
Одним з перших у світі розробив чітку класифікацію потреб український учений М. ТуганБарановський. Він виділив п’ять груп потреб: фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти і потреби,
альтруїстичні та потреби, що не ґрунтуються на практичних інтересах [9].
Сучасні відносини між працею та капіталом, між найманим працівником і роботодавцем у сфері
оплати праці, матеріальної мотивації виходять за межі традиційних розподільних відносин. Для
залучення й утримання компетентних працівників та посилення мотивації крім основної заробітної
плати, премій, доплат і надбавок роботодавець має запропонувати інші виплати та заохочення
(соціального характеру), які безпосередньо не пов’язані з виконанням трудових функцій і обов’язків.
У зв’язку з цим на практиці з’явилося поняття «компенсаційний пакет», яке відрізняється від
традиційного розуміння компенсацій, передбачених трудовим законодавством.
Окремі науковці до такого пакета включають усі матеріальні виплати та винагороди. Так,
американські вчені Дж. Мілкович та Дж. Ньюман зазначають, що до компенсаційних виплат належать
усі форми фінансових доходів, матеріальних послуг і благ, що їх співробітники одержують у процесі
трудових відносин [5]. Деякі російські автори, зокрема Т. О. Соломанідіна та В. Г. Соломанідін,
поділяють ці погляди і розглядають компенсаційний пакет як сукупність матеріальних винагород разом
із благами та привілеями [8].
Інші науковці до компенсаційного пакета крім матеріальних відносять також нематеріальні
винагороди. Зокрема, російські вчені І. Алієв та Н. Горєлов у системі компенсацій виокремлюють
компенсаційні винагороди, до яких належать усі матеріальні виплати, та некомпенсаційні, тобто
нематеріальні винагороди [1]. Зокрема до останніх автори відносять підвищення соціального статусу,
задоволення від виконаної роботи, неформальне визнання, заохочення конструктивних соціальних
взаємозв'язків з колегами по роботі, надання необхідних ресурсів для виконання робіт, поліпшення
здоров'я та інші.
Найбільш слушним нам видається тлумачення вчених А. М. Колота та С. О. Цимбалюк, які
вважають, що компенсаційний пакет є сукупністю всіх (матеріальних і нематеріальних) виплат,
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винагород, благ і послуг, що їх роботодавець надає працівникові за використання його робочої сили
(компетенцій) відповідно до норм чинного законодавства, положень корпоративної політики, умов
колективного та трудового договорів [6].
Розроблення компенсаційного пакета є одним з найважливіших стратегічних завдань в
управлінні підприємством. З огляду на це керівництво має дотримуватися певних вимог у формуванні
компенсаційного пакета, зокрема:
1. Винагороди, що належать до компенсаційного пакета, мають орієнтувати працівників на
одержання необхідних результатів, стимулювати трудову поведінку в напрямі досягнення стратегічних
цілей і завдань.
2. Компенсаційна політика підприємства має забезпечувати єдині правила нарахування та
виплати винагороди всім працівникам, створювати в них відчуття справедливості.
3. Під час проектування різних складових компенсаційного пакета потрібно також ураховувати
потреби, інтереси та очікування працівників. Слід не тільки гарантувати єдині правила та виплати
винагороди, а й забезпечити гнучкість виплати певних складових компенсаційного пакета залежно від
потреб та інтересів окремих категорій працівників.
4. Компенсаційна політика має бути конкурентною, сприяти залученню та утриманню
компетентних працівників. У процесі формування компенсаційного пакета треба орієнтувалися не
тільки на внутрішні потреби підприємства, а й на зовнішні чинники і насамперед на розмір заробітної
плати та перелік виплат і заохочень, які пропонують інші роботодавці представникам різних
професійних груп.
5. Компенсаційний пакет, зокрема його соціальна складова, має не тільки підкреслювати статус
окремих посадових осіб, але й сприяти ефективному виконанню ними своїх посадових обов'язків
(користування службовим автомобілем, безкоштовний мобільний зв'язок тощо).
6. Компенсаційна політика має сприяти розвитку корпоративної культури підприємства. До
компенсаційного пакета треба включати винагороди за результати, досягнення яких сприятиме
розвитку командної роботи. До таких винагород належать колективні системи оплати праці і
насамперед преміювання за результатами роботи підприємства та підрозділу, виплати за програмами
участі персоналу в прибутку тощо.
7. Під час розроблення компенсаційної політики потрібно враховувати вимоги трудового
законодавства. Порушення законодавства робить політику оплати праці непрозорою, формує відчуття
несправедливості, знижує мотивацію працівників, підвищує конфліктність, негативно позначається на
конкурентоспроможності компенсаційної політики.
8. Будь-які нововведення у компенсаційній політиці не мають погіршувати матеріального стану
працівників. З одного боку, власник не має права в односторонньому порядку приймати рішення з
питань оплати праці, що погіршують умови, установлені законодавством, угодами, колективними
договорами (ст. 97 КЗпП України) [2]. З другого боку, такі нововведення знижуватимуть лояльність і
мотивацію працівників.
9. Компенсаційна політика не повинна підривати економічної спроможності підприємства та його
конкурентоспроможності. Перш ніж запроваджувати на підприємстві певні виплати чи винагороди,
керівництво має обґрунтувати соціально-економічну доцільність їх запровадження. Це стосується
непередбачених законодавством виплат і винагород. Зміни в компенсаційній політиці, зумовлені змінами в
законодавстві, умовах колективних угод, обов'язкові, ігнорування їх є порушенням законодавства.
Структура і розмір пакета на підприємствах суттєво різняться залежно від фінансових
можливостей, специфіки посади, кон'юнктури ринку праці, трудового законодавства тощо.
Компенсаційний пакет складається із заробітної плати, інших матеріальних винагород, що не
належать до фонду заробітної плати, виплат з прибутку та нематеріальних винагород і благ [8].
Чільне місце в компенсаційному пакеті і, відповідно, мотиваційному механізмі найманих
працівників посідає заробітна плата, оскільки для них вона є основним джерелом доходів і основою
матеріального добробуту.
Для з'ясування сутності заробітної плати треба взяти до уваги наступне:
• заробітна плата формується на межі відносин сфери виробництва і відносин обміну робочою
силою;
• заробітна плата має забезпечувати об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили й
ефективного функціонування виробництва обсяг життєвих благ, які працівник має одержати в обмін на
свою працю;
• заробітна плата є одночасно і макро-, і мікроекономічною категорією;
• заробітна плата – це важлива складова виробництва, її рівень пов'язаний як з потребами
працівника, так і з процесом та результатом виробництва, оскільки джерела коштів на відтворення
робочої сили створюються у сфері виробництва і формуються в межах конкретного підприємства.
Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати до заробітної плати належать основна
заробітна плата, додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
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Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм
праці (норм часу, виробітку, обслуговування) та посадових обов'язків. Вона встановлюється у вигляді
тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників,
професіоналів, фахівців і технічних службовців. Основна заробітна плата також може виплачуватись у
вигляді гонорарів, відсоткових або комісійних виплат, у разі коли вони в системі оплати праці
розглядаються як основна складова заробітної плати. Тарифна ставка та посадовий оклад працівника
визначаються тарифним розрядом чи кваліфікаційною категорією. Основна заробітна плата становить
постійну частину компенсаційного пакета.
Відсоткові або комісійні нарахування залежать від обсягу доходів (виручки), одержаних від
реалізації продукції (робіт, послуг). Такі виплати належать до змінної частини компенсаційного пакета.
Додаткова заробітна плата включає доплати та надбавки до посадового окладу (тарифної
ставки), премії та винагороди, що мають систематичний характер, відсоткові або комісійні винагороди,
виплачені додатково до посадового окладу, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним
законодавством, та інші виплати.
Надбавки та доплати до тарифної ставки та посадового окладу використовуються для
врахування індивідуальних особливостей працівників і компенсації за умови праці, які відхиляються
від нормальних. Окремі надбавки і доплати належать до постійної частини компенсаційного пакета, а
інші мають одноразовий, тимчасовий або періодичний характер. Нерегулярність виплати таких
надбавок і доплат зумовлює віднесення їх до змінної частини компенсаційного пакета.
Премії та винагороди, що мають систематичний характер, виплачуються щомісяця чи
щокварталу. Незважаючи на систематичний характер цих виплат, вони мають необов'язковий
характер і належать до змінної частини компенсаційного пакета.
Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до посадового окладу (тарифної
ставки), як і ті, що розглядаються як основна складова заробітної плати, залежать від обсягу доходів,
одержаних від реалізації продукції. Вони теж належать до змінної частини компенсаційного пакета.
Додаткова заробітна плата також містить гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені
чинним законодавством. Ці виплати є обов'язковими. Якщо роботодавець їх не виплачує найманим
працівникам, він порушує чинне законодавство. За порушення трудового законодавства передбачена
адміністративна та кримінальна відповідальність.
З-поміж гарантійних і компенсаційних виплат треба звернути увагу на такі: виплати, пов'язані з
індексацією заробітної плати; компенсація втрати частини заробітної плати в разі порушення термінів
її виплати; витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного,
авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту; оплата
за невідпрацьований час та інші.
Одноразові премії та винагороди аналогічно преміям, що мають систематичний характер, є
необов'язковими виплатами й належать до змінної частини компенсаційного пакета.
Важливе місце в структурі компенсаційного пакета має соціальний пакет. Частина виплат і
заохочень, які формують соціальний пакет, належить до фонду заробітної плати: матеріальна
допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у
зв'язку з екологічним станом), оплата або дотації на харчування, оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах, путівок на лікування, відпочинок та екскурсії, проїзних квитків, абонементів
у групи здоров'я, передплати на газети та журнали тощо.
Перелічені виплати та заохочення, на відміну від гарантійних і компенсаційних виплат, що належать
до додаткової заробітної плати, не передбачені чинним законодавством або здійснюються понад
установлені законодавчими актами норми. За своїм змістом і призначенням матеріальна допомога та
зазначені виплати соціального характеру теж належать до гарантій і компенсацій, проте добровільного
характеру. Такі гарантії та компенсації роботодавець надає своїм працівникам за власною ініціативою.
Крім названих виплат соціальний пакет містить інші матеріальні винагороди, що не належать до
фонду заробітної плати. Такими винагородами є: медичне і пенсійне страхування; оплата путівок на
санаторно-курортне лікування та оздоровлення за кошти фонду державного соціального страхування;
оплата навчання; позики, видані працівникам для поліпшення житлових умов; оплата послуг з
лікування працівників; матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам
у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей тощо.
Важливою мотиваційною компонентою компенсаційного пакета є виплати з прибутку: премії, бонуси,
виплати за програмами участі персоналу в прибутку які належать до змінної частини компенсаційного
пакета. За своїм економічним змістом такі виплати можна прирівняти до підприємницького доходу. У
зв’язку з цим їх розглядають як доходи від участі у власності підприємства.
Крім матеріальних винагород компенсаційний пакет уміщує нематеріальні винагороди. До
нематеріальної складової компенсаційного пакета належать: визнання, повага; комфортні умови
праці; участь в управлінні; зручні режими праці і відпочинку; участь у корпоративних заходах,
змаганнях і конкурсах тощо.
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Основні положення компенсаційної політики на підприємстві можуть коригуватися щороку під
час переукладання та внесення змін до колективного договору. Зміни до компенсаційного пакета
також необхідно вносити в разі змін у законодавстві (збільшення розміру мінімальної заробітної плати,
інших норм і гарантій у сфері оплати праці).
Висновки з проведеного дослідження. В сучасний період ринкових перетворень
підприємство має реагувати на зміни, що відбуваються на ринку праці. Керівництво підприємства має
здійснювати моніторинг ефективності компенсаційної політики. Крім оцінювання результатів праці
треба періодично вивчати рівень задоволення працівників компенсаційним пакетом. За результатами
моніторингу потрібно змінювати структуру компенсаційного пакета, умови і порядок виплати окремих
видів винагороди тощо.
Бібліографічний список
1. Алиев И. М. Политика доходов и заработной платы : учебник / И. М. Алиев, Н. А. Горелов. –
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 415 с.
2. Кодекс законів про працю України: станом на 11 травня 2007 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/kzot/.
3. Краткая философская энциклопедия. – М. : Прогресс, 1994. – С. 277.
4. Лютенс Ф. Организационное поведение : пер. с англ. / Ф. Лютенс. – М. : ИНФРА-М, 1999. –
С. 161.
5. Милкович Дж. Т. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала /
Дж.Т. Милкович, Дж. М. Ньюман; пер. с англ. – М.: Вершина, 2005. – 210 с.
6. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 397 с.
7. Мошенський С. З. Економічний аналіз: підручник / С. З. Мошенський, О. В. Олійник / за ред.
д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704 с.
8. Соломанидина Т. О. Мотивация трудовой деятельности персонала : учеб. пособие /
Т.О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 360 с.
9. Туган-Барановский М. И. Психологические факторы общественного развития / М. И. ТуганБарановский // Мир божий. – 1904. – Август. – С. 9.
Анотація
У статті уточнено економічний зміст поняття «мотивація» та «компенсаційний пакет»,
обґрунтовано вимоги керівництва щодо формування компенсаційного пакета на підприємстві.
Визначено основні складові елементи компенсаційного пакета. З’ясовано роль оплати праці
працівників як основного джерела їх доходів, обґрунтовано склад основної та додаткової
заробітної плати. Окреслено структуру гарантійних та компенсаційних виплат працівникам.
Охарактеризовано склад нематеріальної складової компенсаційного пакета підприємства.
Ключові слова: мотивація персоналу, компенсаційний пакет, заробітна плата, гарантійні
виплати, соціальний пакет.
Аннотация
В статье уточнён экономический смысл понятия «мотивация» и «компенсационный пакет»,
обоснованы требования руководства по формированию компенсационного пакета на
предприятии. Обозначены основные составляющие элементы
компенсационного пакета.
Определено значение оплаты труда работников как основного источника их доходов, обоснован
состав основной и дополнительной заработной платы. Обозначена структура гарантийных и
компенсационных выплат работникам. Охарактеризован состав нематериальной составляющей
компенсационного пакета предприятия.
Ключевые слова: мотивация персонала, компенсационный пакет, заработная плата,
гарантийные выплаты, социальный пакет.
Annotation
Economic content of concept «motivation» and «compensative package» is accurate in the article,
grounded requirements of guidance to form a compensative package on an enterprise. The main
components of compensative package are determined. The role of wage workers as their main source of
their profits is elucidates, grounded composition of basic and additional salary. Outlines the structure of the
guarantee and compensative payments to employees. Characterized intangible component of the
compensation package the enterprise.
Key words: staff motivation, compensative package, salary, guarantee payments, social package.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНОСТІ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
Постановка проблеми. Підвищення ефективності аграрного виробництва ставить нові вимоги
до творчого потенціалу фахівців у напрямі вирішення завдань мінімізації енергетичних, фінансових та
сировинних ресурсів, а водночас максимізації прибутку підприємства. Успіх роботи підприємства у
великій мірі залежить від надійності забезпечення енергоресурсами. Форс-мажорні обставини можуть
привести до обмеження енергоресурсів підприємства, що у свою чергу призведе до необхідності їх
оптимального використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням наукового обґрунтування і практичного
застосування критеріїв ефективності споживання ресурсів виробництва присвячені дослідження
багатьох авторів, які розглядають різні моделі оптимізації споживання енергоресурсів, економічні
показники ефективності, проблеми оптимального розподілу дефіцитних енергоресурсів, умови і
механізми забезпечення ефективного споживання ресурсів. Цієї проблематики стосуються
дослідження Бусарєва Д.В., Герасимчука І.С., Мітраховича М.М. [6], Лежнюка П. Д. [5], Сердюка Б.М.,
Турченка Д.К. [8], Шевченка В.С. [7] та ін. Зокрема у праці [8] проаналізовано економіко-математичні
методи та моделі, які використовуються з метою оптимізації розподілу ресурсів енергетичних
підприємств, у [7] описано методику вирішення двокритеріальної задачі розподільчого типу, а у [1]
подано алгоритм розподілу енергоресурсів з резервного джерела по категоріях споживачів з
накладанням додаткових вимог.
Постановка завдання. Метою статті є моделювання розподілу обмежених енергетичних
ресурсів між структурними підрозділами підприємства для отримання максимального прибутку, що є
основою тактичної організації роботи підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємство виступає як споживач енергії. Дана
енергія розподіляється між структурними підрозділами підприємства, які проводять випуск певної
продукції. Реалізація продукції формує дохід підприємства. Якщо сумарна енергетична потужність
підрозділів підприємства може бути забезпечена загальною енергетичною системою до якої
приєднане підприємство, то проблеми розподілу ресурсів не постає.
При форс-мажорних ситуаціях для надійності роботи підприємства можуть використовуватися
джерела резервного живлення.
Припустимо, що сумарні потреби підрозділів перевищують потужності резервного джерела.
У праці [1] розглянуто роботу джерела резервного живлення з точки зору мінімізації затрат на
виробництво енергії. Даний розподіл не завжди забезпечує отримання максимально прибутку. Тому
при моделюванні роботи в умовах обмеженості енергоресурсів паралельно потрібно розв’язувати
задачу максимізації прибутку при мінімальних затратах на виробництво та вибирати оптимальний
розподіл енергії.
Розв’язання даної проблеми зводиться до відшукання розв’язку задачі лінійного програмування
розподільного типу [2; 4].
Якщо сумарні потужності споживачів перевищують потужність джерела, то дана система є
незбалансованою. Для відшукання розв’язку задачі необхідно провести балансування потужностей.
Для балансування системи введемо фіктивне джерело a1, яке постачає недостачу енергії.
При моделюванні задачі затрати та прибутки будемо вимірювати в у.о на одиницю потужності
[3].
Затрати на виробництво енергії фіктивним джерелом а1 позначимо через

cz1,j

та визначимо їх

рівними нулю, а затрати на виробництво енергії фактичним джерелом a0 відповідному споживачеві –
через

cz0,j ,

де

j = 0, 1, …, n.

У

результаті

ми

отримаємо

матрицю

затрат

cz0,0 cz0,1 ... cz0,n − 1 cz0,n 
 , у якій перший рядок – це фактичні, а
cz = 
0
0
0
0
0


другий рядок – фіктивні затрати.
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Оскільки у нас є два джерела постачання енергії а0 та а1, то числові показники передачі
потужностей до споживачів для першого джерела позначимо через
позначимо через

x 0,j , а для другого (фіктивного)

x1,j , де j = 0, 1, …, n.

Схематично математичну модель даної збалансованої системи можна подати наступним чином
(рис.1).

a0

x0,0

x0,1

c0 , 0

b0

c0,1

c0,n−1

b1

…

bn-1

c1, n −1

c1,1

c1,0
x0,1

x1,0

x0,n−1

x1,n−1

x0 , n
c0 , n
c1, n
x1, n

bn

a1
Рис. 1. Граф розподілу потужностей фактичного і фіктивного джерел
Джерело: власна розробка автора
Цільова

fz(x, c) =

функція
1

затрат

n

∑∑x

i,j

i = 0 j= 0

⋅ czi,j .

має

такий

аналітичний

запис

Розв’язок даної моделі зводиться до знаходження

мінімуму функції при обмеженнях, що визначаються кількостями енергії, необхідними підрозділам
підприємства.
При знаходженні розв’язку відбудеться перерозподіл потужностей споживання між фактичним
та фіктивним джерелами при мінімізації затрат на виробництво енергії. З нового розподілу визначаємо
споживачів, які отримують потужності з фіктивного джерела, що дає змогу, виходячи з позиції
мінімізації затрат, визначити кого з користувачів слід відключити на певний період від резервного
джерела енергії.
Аналогічно, доходи виробництва при живленні від фіктивного джерела а1 позначимо через

cp1,j

та визначимо їх рівними нулю, а доходи виробництва енергії від фактичного джерела a0 до

відповідного споживача – через

cp 0,0 cp 0,1
cp = 
0
 0
Цільова

fp(x, cp) =

cp 0,j , де j = 0, 1, …, n. У результаті ми отримаємо матрицю доходів
... cp 0,n − 1 cp 0,n 
.
0
0
0 

функція
1

доходу

n

∑∑x

i = 0 j= 0

i,j

⋅ cpi,j .

має

такий

аналітичний

запис

Розв’язок такої моделі зводиться до знаходження

максимуму даної функції при обмеженнях, що визначаються кількостями енергії, які необхідні
підрозділам.
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Даний розв’язок, в свою чергу, приведе до перерозподілу потужностей споживання між
фактичним та фіктивним джерелами і визначить користувачів, що будуть відключені від резервного
джерела енергії на певний час.
Очевидним є той факт, що не завжди мінімум затрат на виробництво енергії призведе до
максимального доходу підприємства. Тому, для визначення оптимального розподілу, слід знайти
різницю між функцією доходу та затрат при розподілах, які мінімізують затрати та максимізують дохід.
Розглянемо детально реалізацію описаної вище концепції на прикладі. Розрахунки проводяться
в системі MathCAD.
Нехай у підприємстві знаходяться такі сім цехів із споживаними потужностями відповідно.

b := ( 55

75

60

100

90

40

T

b := b

80 )

Дослідження будемо проводити для тридцяти точок з різними потужностями (параметр t).

k := 30

t := 0 ..

k

Формуємо масив фактичних

a0 , t :=

a0 , t та фіктивних a1 , t

потужностей.

∑ b − t ⋅ 10

a1 , t := if  a0 , t <



∑ b , ∑ b − a0 , t , 0 

Масив досліджуваних потужностей має значення.
0
500
0

0
1

а =

1
490
10

2
480
20

3
470
30

4
460
40

5
450
50

…
…
…

…
…
…

…
…
…

25
250
250

26
240
260

27
230
270

28
220
280

29
210
290

30
200
300

Додаткові параметри

M := rows ( a)

N := rows ( b)

i := 0 ..

M−1

j := 0 ..

N−1

Частина 1. Мінімізація затрат.
Матриця затрат.

 1.2
 0

cz := 

1.0

1.4

1.1

1.1

1.2

0

0

0

0

0

1.1 

0 

Цільова функція затрат

fz ( x) :=

M −1

N−1

∑

∑

(1)

czi , j xi , j

i = 0 j = 0

xi , j := 0

Початкова матриця розподілу потужностей

Розв’язок задачі лінійного програмування будемо проводити за допомогою розв’язуючого блоку
Given та функції Minimize.
Формуємо розв’язуючий блок та систему обмежень на змінні.
Given
Визначаємо умови постачання потужностей до споживачів

∑ x0 , j
j

a0 , t

∑ x1 , j

a1 , t

j
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Визначаємо умови постачання енергії до споживача bi від джерел енергії a0 та а1.

x0 , 0 + x 1 , 0

b0

x0 , 1 + x 1 , 1

b1

x0 , 2 + x 1 , 2

b2

x0 , 3 + x 1 , 3

b3

x0 , 4 + x 1 , 4

b4

x0 , 5 + x 1 , 5

b5

x0 , 6 + x 1 , 6

b6

Формуємо обмеження на розрахункові потужності хi,j.

x0 , 0 ≥ 0

x0 , 4 ≥ 0

x1 , 0 ≥ 0

x1 , 4 ≥ 0

x0 , 1 ≥ 0

x0 , 5 ≥ 0

x1 , 1 ≥ 0

x1 , 5 ≥ 0

x0 , 2 ≥ 0

x0 , 6 ≥ 0

x1 , 2 ≥ 0

x1 , 6 ≥ 0

x0 , 3 ≥ 0

x1 , 3 ≥ 0

Розв’язок системи

solz t := Minimize ( fz , x)

Розподіл потужностей у крайніх точках

 55
 0

75

60

100

90

40

0

0

0

0

0

 0
 55

75

0

100

0

0

0

60

0

90

40

solz 0 , 0 = 

solz k , 0 = 

80 

0 
25 

55 

Частина 2. Максимізація доходу.
Матриця доходів

 1.2
 0

cp := 

1.3

1.5

1.4

1.2

1.2

0

0

0

0

0

Цільова функція

fp ( x) :=

M −1

N−1

∑

∑

1.1 

0 

cpi , j xi , j

(2)

i = 0 j = 0

x1i , j := 0

Початкова матриця розподілу потужностей

Умови постачання енергії до споживача bi від джерел енергії a0 та а1 а також обмеження на
розрахункові потужності хi,j такі ж, як і в Частині 1.
Розв’язок системи

solp t := Maximize ( fp , x1)

Розподіл потужностей у крайніх точках
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 55
 0

75

60

100

90

40

0

0

0

0

0

 0
 55

40

60

100

0

0

35

0

0

90

40

solp 0 , 0 = 

solp k , 0 = 

80 

0 
0 

80 

Формуємо функції прибутку підприємства за критерієм мінімізації затрат.

Pt := fp ( solz t , 0) − fz ( solz t , 0)

Формуємо функції прибутку підприємства за критерієм максимізації доходу.

P1t := fp ( solp t , 0) − fz ( solp t , 0)

Графічне зображення даних функцій наступне (рис. 2). Крива прибутку підприємства за
критерієм мінімізації затрат (P) відображається суцільною лінією, а крива прибутку підприємства за
критерієм максимізації доходу (P1) відображається пунктирною лінією.

67.5

70
150

200

65

60

Pt
P1 t

55

50

48

45

0

50

100

150

200

250

a1 , t

0

300
300

Рис 2. Графічне зображення функцій затрат та доходів
Джерело: власна розробка автора
Наприклад, при дефіциті енергоресурсу у 150 од. доцільніше скористатися моделлю (2),
оскільки за її застосування отримаємо більший прибуток, якщо ж дефіцит складатиме, скажімо, 200
од., то оптимальною моделлю буде модель (1). Перетини графіків цільових функцій визначають точки,
у яких застосування моделі (1) чи (2) буде рівноцінним і дасть однакову величину прибутку..
Висновок з проведеного дослідження. Дана модель дає можливість проаналізувати
можливість розподілу енергоресурсів для забезпечення максимального прибутку підприємства.
Зауважимо, що моделі оптимізації прибутку підприємства не враховують жодних додаткових
вимог щодо розподілу електроенергії певним пріоритетним категоріям споживачів, тому дана робота
має перспективи для подальшого дослідження і застосування.
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Анотація
Проведено економіко-математичне моделювання розподілу обмежених енергетичних
ресурсів між структурними підрозділами підприємства з метою отримання максимального
прибутку. Дану модель сформульовано як задачу математичного програмування розподільчого
типу. Проаналізовано функцію прибутку з точки зору максимізації доходу та мінімізації
енерговитрат. Для розрахунків числових характеристик та побудови графіків застосовано
систему автоматизованого проектування MathCad. Розроблена модель може бути застосована
для розподілу не лише енергетичних, а й довільних обмежених ресурсів підприємства.
Ключові слова: підприємства, моделювання, оптимізаційна модель, енергоресурси,
прибуток.
Аннотация
Осуществлено экономико-математическое моделирование распределения ограниченных
энергетических ресурсов между структурными подразделениями предприятия с целью получения
максимальной прибыли. Данную модель сформулировано как задачу математического
программирования распределительного типа. Проанализировано функцию прибыли с точки зрения
максимизации дохода и минимизации энергозатрат. для вычисления числовых характеристик и
построения графиков использовано систему автоматизированного проектирования MathCad.
Разработанная модель может быть применена для распределения не только энергетических, но и
произвольных ограниченных ресурсов предприятия.
Ключевые слова: предприятия, моделирование, оптимизационная модель, энергоресурсы,
прибыль.
Annotation
An economic-mathematical modeling of the allocation of limited energy resources between
departments of the company in order to maximize profits. This model is formulated as a mathematical
programming problem distribution type. Analyzed the function of profit in terms of maximizing revenue and
minimizing energy consumption. To calculate the numerical descriptions and charting system used
automated designing MathCad. The model can be used for distribution of not only energy, but also arbitrary
limited resources company.
Key words: enterprise, modeling, optimization model, energy, profits.
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ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ
СУЧАСНОГО РИНКУ
Постановка проблеми. Динамічний характер сучасної української економіки в умовах ринку
викликає неабиякі труднощі в управлінні ціновою політикою підприємства. Теорія ціноутворення в
ринкових умовах пропонує надзвичайно широкий спектр наукових методів встановлення ціни та
способів її зміни в бік підвищення чи зниження. Тому вкрай важливо грамотно обирати та
обґрунтовувати цінову стратегію підприємства з урахуванням економічної кон’юнктури ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ціни та ціноутворення приділялося та
приділяється значна увага з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Сучасна політика
ціноутворення в контексті визначення теоретичних основ ціни, методів її встановлення та системи
показників
розглядається
в
роботах
І. К. Беляєвського,
П. Г. Галошиної,
Г. Д. Калугіної,
О. В. Колесникова, Я. В. Литвиненко, О. Є. Мазур, М. А. Окландера, О. О. Савчука, І. К. Салімжанова,
Л. О. Шкварчука, П. Н. Шуляка, Н. Я. Яковлева та ін.
Проте, незважаючи на значні дослідження науковців за даною тематикою, реалії сьогодення
ставлять чимало питань стосовно формування ціни на підприємстві в умовах нестабільності
ринкового середовища.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення тенденцій залежності методів формування
ціни на підприємстві від типів ринків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Через ціну формується більшість економічних
відносин у суспільстві. Це стосується як сфери виробництва товарів, так і сфери їх обігу, реалізації.
Ціна стосується безпосередньо утворення, розподілу та використання грошових нагромаджень, тобто
всіх товарно-грошових відносин [1, с. 10].
Під найменуванням «ціна» існує безліч її видів, що різняться між собою призначенням, галуззю
застосування, способом формування, тому дати загальне, єдине визначення поняттю «ціна» складно.
Ринок і ціна – категорії, які обумовлені товарним виробництвом. При цьому первинним є ринок. Це
пояснюється тим, що при товарному виробництві економічні відносини проявляються головним чином
через ринок. Саме ринок є основною формою виявлення товарно-грошових відносин і вартісних
категорій. У ринковому господарстві важливу роль відіграє закон вартості, який реалізується через
механізми ціноутворення, збалансованості попиту і пропозиції. Він є одним із регуляторів суспільного
виробництва, який допомагає «переливу» ресурсів з одного сектора економіки до іншого і всередині
окремих секторів під дією товарно-грошових відносин [2, с. 11].
Залежно від ряду економічних ознак всі ціни класифікуються за видами і різновидами.
Першим і найважливішим ознакою класифікації цін є їх диференціація відповідно до
обслуговуваної сфери товарного обігу. За цією ознакою ціни поділяються на такі основні види:
– оптові ціни на продукцію промисловості;
– ціни на будівельну продукцію;
– закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію;
–тарифи вантажного і пасажирського транспорту;
– роздрібні ціни;
– тарифи на комунальні та побутові послуги, що надаються населенню;
– ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний оборот (експортні та імпортні ціни) [3, с. 17].
Більшість вітчизняних науковців, таких як Я. В. Литвиненко, О. Є. Мазур, Л. О. Шкварчук,
М. А. Окландер та російський вчений І. К. Салімжанов вважають, що економічна сутність ціни
проявляється насамперед через виконання нею наступних функцій:
– облікової;
– збалансування попиту та пропозиції або регулюючої ;
– стимулюючої;
– розподільчої;
– засобу розміщення виробництва або критерій раціонального розміщення виробництва.
За допомогою облікової функції визначаються витрати суспільної праці, а також вартість
потреби суспільства в товарі. Завдяки обліковій функції ціна є засобом визначення кількісних і якісних
показників. До кількісних показників належать: валовий внутрішній продукт, національний дохід, обсяг
капіталовкладень, обсяг товарообороту, обсяг продукції, виготовленої різними підприємствами та
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галузями загалом. Якісними показниками є прибутковість, продуктивність праці, фондовіддача,
продуктивність витрат та ін.
Облікова функція має велике значення при визначенні кон'юнктури ринку на товар залежно від
його життєвого циклу.
Регулююча функція полягає у збалансуванні попиту і пропозиції та передбачає, що за
посередництва цін реалізується зв'язок між виробництвом і споживанням. Ціна сигналізує про появу
диспропорцій між попитом і пропозицією та слугує інструментом для їх подолання. Так, при появі
невідповідностей між пропозицією і попитом рівновага між ними досягається зростанням або скороченням
виробництва товарів, або шляхом зростання чи зниження ціни, або одночасно обома методами [4, с. 17].
Сутність стимулюючої функції ціни виявляється у заохочуванні і стримуванні впливу ціни на
виробництво і споживання різних видів товарів. За допомогою ціни можна стимулювати або
дестимулювати:
– науково-технічний прогрес;
– економію витрат ресурсів;
– зміна якості продукції;
– зміна структури виробництва і споживання [3, с. 12].
Розподільча функція полягає в тому, що за допомогою цін, які відхиляються від вартості,
здійснюють перерозподіл частини доходів підприємств, організацій і населення в інші галузі й
виробництва [5, с. 373].
Функція ціни як засобу розміщення виробництва або критерій раціонального розміщення
виробництва полягає в переміщенні капіталу з одних галузей в інші, де прибутковість більша. Саме
підприємство як суб'єкт ринкових відносин повинно вибирати сферу найбільш прибуткової діяльності,
найбільш економного використання ресурсів та капіталу [6, с. 73].
У своєму посібнику «Економіка підприємства» О. О. Гетьман серед загальноприйнятих функцій
ціни виділяє ще функцію вимірювально-інформаційну. Ця функція полягає у вираженні в єдиній
грошовій формі різних за своєю натуральною формою товарів (послуг) [7, с. 392].
На нашу думку, виходячи з того, що ціна стосується як сфери виробництва товарів, так і сфери
їх обігу, реалізації, було би варто визначити ще одну функцію ціни, яка би визначала швидкість
окупності витрат підприємства на виготовлення своєї продукції.
Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність виключно в ринкових умовах. Тому процес
ціноутворення на підприємстві є гнучким інструментом та значним важелем управління ринкової
економіки. Ціна формується у відповідності до законів попиту та пропозиції.
Закон попиту показує зв'язок між цінами і кількістю товарів і послуг, які можуть бути придбані за
кожним видом ціни. Підприємство, яке орієнтується на попит, має за мету максимізацію корисності
своєї продукції. Такий закон, на нашу думку, більш дієвий на ринку вільної конкуренції. Основні методи
ціноутворення на підприємствах, які здійснюють свою діяльність в умовах конкуретного ринку:
– метод на основі затрат:

Ц = С + П + ПДВ + АЗ + Т Н + П П + М ,

(1)
де Ц - ціна одиниці продукції;
С - повна собівартість одиниці продукції;
ПДВ - податок на додану вартість;
AЗ - акцизний збір (якщо товар підакцизний);
Пп - вартість послуг посередників (якщо вони залучаються підприємством для
товаропросування на ринку);
Тн - інші торговельні надбавки до ціни (на реалізацію продукції в мережі роздрібної торгівлі, в
магазинах тощо);
М - мито (якщо продукція експортується);
- метод орієнтації на попит: витрати мають другорядне значення, розглядаються як обмежувач
зниження ціни.
Взаємозв'язок між обсягом попиту на товар і визначальними його факторами відображена в
загальній функції попиту і може бути представлена наступною формулою:

QDx = f (PX , PY ,..., PZ , I , W , T X , F , S , q )
де QDx - обсяг попиту на товар Х в одиницю часу;
Рx - ціна товару X;
Рy, ..., Рz - ціни товарів-замінників і взаємодоповнюючих товарів;
I - дохід покупця;
W - рівень добробуту, тобто купівельна спроможність споживача;
Tx - смаки і переваги покупців;
F - споживчі очікування;
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S - сезонність потреби, яка задовольняється даним товаром;
q - кількість покупців.
Функція пропозиції показує взаємозалежність між пропозицією товару і визначальними його
факторами; ця залежність може бути виражена таким чином:
QSx = f (PX , PY ,...PZ , K , L, N , q )
(3)
де QSx - обсяг пропозиції товару Х в одиницю часу;
Рx - ціна пропозиції товару X;
Рy, ..., Рz - ціни на товари-конкуренти і товари, що виробляються разом з даним товаром;
К - рівень технології виробництва;
L - податки і дотації;
N - плата за виробничі ресурси;
q - кількість продавців.
Обсяг пропозиції – це та кількість товару, яку продавець бажає продати за даних умов. Обсяг
пропозиції змінюється тільки при зміні ціни. Ефективність цього закону більше проявляється на
олігопольному та монопольному ринках. Мета підприємства, яке здійснює свою діяльність на цих
типах ринків – максимізація прибутку. Методами ціноутворення є:
– метод на основі затрат;
– метод доходу на капітал: орієнтований на витрати, але припускає використання
короткострокових інвестицій (наприклад, річного обсягу витрат) в якості бази для розрахунку
рентабельності і прибутку в ціні. Компанія намагається встановити таку ціну, яка дозволить отримати
запланований дохід на капітал.
При виборі цінової стратегії підприємство повинно виявити і проаналізувати всі фактори, які
можуть вплинути на ціни. Таких факторів досить багато, більшою мірою це чинники, які контрольовані
підприємством. Одні з них сприяють зниженню цін, інші викликають зростання останніх (рис. 1).
Фактори, що знижують ціну:
- зростання виробництва;
- технічний прогрес;
- зниження витрат;
- зростання продуктивності;
- конкуренція;
- зниження податків;
- розширення прямих зв’язків.

Фактори, що підвищують ціну:
- спад виробництва;
- нестабільність економіки;
- монополія;
- інфляція;
- зростання податків;
- покращення якості товару;
- збільшення прибутків;
- ажіотажний попит;
- зростання ціни робочої сили.

Рис. 1. Фактори, які впливають на рівень та динаміку цін
Джерело : [2, с. 35]
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищесказане, алгоритм формування
ціни на продукцію підприємства може бути таким, як наведено на рис. 2.
визначення типу ринка, на
якому підприємство здійснює
свою діяльність

визначення пріоритетної
функції:
попит
або
пропозиція

розрахунок ціни на основі
аналізу беззбитковості

встановлення граничної ціни для покриття всієї суми
виробничих витрат та забезпечення ефективного обсягу
виробництва та цільового прибутку

Рис. 2. Алгоритм формування ціни на підприємстві
Джерело : власна розробка
Якщо визначена основна мета діяльності підприємства в залежності від типу ринка на якому
здійснюється його діяльність, то тоді спрощується і полегшується вибір методів ціноутворення на
підприємстві з урахуванням багато чисельних факторів.
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Фактор цінності – один з найбільш важливих факторів. Для цього потрібно за допомогою
реклами донести до покупця інформацію про цінності товару.
Фактор витрат – витрати і прибуток складають мінімальну ціну товару. Найпростіший спосіб
утворення ціни: при відомих витратах додати прийнятну норму прибутку. Однак навіть якщо ціна
тільки покриває витрати, немає гарантії, що товар буде куплений.
Фактор конкуренції – конкуренція робить сильний вплив на цінову політику. Можна спровокувати
сплеск конкуренції, призначивши високу ціну або усунути її, призначивши мінімальну. Якщо товар
потребує особливого методу виробництва, або виробництво його дуже складне, то низькі ціни не
привернуть уваги конкурентів, але високі ціни підкажуть конкурентам, чим їм варто зайнятися.
Фактор розподілу – розподіл товару значно впливає на його ціну. Чим ближче товар до
споживача, тим дорожче для підприємства його розподіл.. Гроші, що призначені постачальникові,
отримує виробник, але і його витрати зростають. Перевага такого методу розподілу полягає в повному
контролі над продажами і маркетинговими закладами [8].
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Анотація
В статті розглянуто наукові підходи до визначення поняття ціни, її функції в сучасних
ринкових умовах та важливих класифікаційних ознак ціни. Запропоновано додаткове визначення
функцій ціни з урахуванням важливості швидкої окупності витрат підприємства в умовах
конкурентного середовища. Визначено залежність використання ціноутворюючих факторів від
Законів попиту та пропозиції в умовах діяльності підприємства в різних ринкових умовах та
запропоновано алгоритм формування ціни на підприємстві з урахуванням типу ринка, на якому
підприємство здійснює свою діяльність.
Ключові слова: ціна, ринок, функція ціни, ціноутворення, фактори ціноутворення, попит,
пропозиція, конкуренція, прибуток, витрати.
Аннотация
В статье рассмотрены научные подходы к определению понятия цены, ее функции в
современных рыночных условиях и важных классификационных признаков цены. Предложено
дополнительное определение функций цены с учетом важности быстрой окупаемости затрат
предприятия в условиях конкурентной среды. Определена зависимость использования
ценообразующих факторов от законов спроса и предложения в условиях деятельности
предприятия в различных рыночных условиях и предложен алгоритм формирования цены на
предприятии с учетом типа рынка, на котором предприятие осуществляет свою деятельность.
Ключевые слова: цена, рынок, функция цены, ценообразование, факторы ценообразования,
спрос, предложение, конкуренция, прибыль, расходы.
Annotation
The article deals with scientific approaches to the definition of price, its function in the current market
conditions and important classifications for price. Proposed additional function definitions of price for
considering the importance of rapid payback costs of enterprises in a competitive environment. Defined the
dependence of the use of pricing factors from the law of supply and demand in under different market
conditions and proposed algorithm for forming the price in enterprise, taking into account the type of markets
in which the enterprise carries out its activities.
Key words: price, market price function, pricing, pricing factors, demand, supply, competition, profit, costs.
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ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Ринкові відносини в сфері товарного виробництва обумовили
необхідність пошуку підприємствами напрямків розвитку, які забезпечують їм суттєві переваги перед
конкурентами. Особливо гостро ця проблема постала перед аграрними товаровиробниками в зв’язку з
вступом України до СОТ. Для того, щоб завоювати або зберегти ринкову позицію
сільськогосподарське підприємство повинно сформувати і підтримувати конкурентні переваги на
цільовому ринку.
Конкурентоспроможність аграрного товарного підприємства передбачає його можливість
зберігати або розширювати конкурентні позиції на цільовому ринку та впливати на ринкову ситуацію
через пропозицію якісної продукції, задовольняючи специфічні вимоги споживачів і забезпечуючи
ефективність функціонування.
Ринкова конкуренція змушує формувати і підтримувати конкурентні переваги аграрного
товаровиробника для забезпечення конкурентоспроможності у сегменті ринку, де це підприємство
працює. Іншими словами, конкурентоспроможність визначається багатьма факторами, серед яких
особливе місце займають конкурентні переваги.
Тому важливим аналітичним завданням є визначення ключових факторів успіху з урахуванням
наявних і тих, що можна прогнозувати, умов розвитку галузі та галузевої конкуренції.
Аналіз останніх дослідженнь і публікацій. Практично всі дослідники теорії конкуренції і
конкурентоспроможності займаються питанням пошуку ефективних механізмів управління, що
сприяли б швидкому реагуванню господарського суб’єкта на зміну зовнішнього і внутрішнього
середовища і адаптації до нових умов. Різним аспектам теорії і практики конкурентоспроможності як
елемента управління діяльністю підприємства присвячені роботи І. Ансоффа, Дж. Блайта, Д.
Джоббера, П. Дойля, Дж. Еванса, Ф. Котлера, М. Портера, А. Стрікленда, А. Томпсона та ін. Питання
забезпечення конкурентоспроможності підприємств за умов мінливості конкурентних переваг
досліджуються у працях вітчизняних вчених та науковців з країн СНД: Л.І. Абалкіна, О.І. Амоші,
В.Г.Андрійчука, Л.В. Балабанової, В.І Бойка, П.І.Гайдуцького, І.Б. Гуркова, Я.А. Жаліло, А.О. Задої,
М.Ю.Коденської, Ю.О.Лупенка, А.А. Мазаракі, П.Т. Саблука, Р.А. Фатхутдинова, О.М. Шпичака та ін.
Проте, незважаючи на вагомі напрацювання, залишаються проблеми, що потребують
спеціального наукового аналізу. Зокрема, недостатньо уваги приділяється дослідженню теорії
конкурентних переваг і відносин, в сфері аграрного товаровиробництва.
Відсутність належної діагностики конкурентних переваг, забезпечення конкурентоспроможності
аграрних товаровиробників, викликає об’єктивну необхідність подальшого поглиблення теоретичних і
практичних напрацювань у сфері управління конкурентоспроможністю.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування теоретичних основ діагностики
конкурентних переваг для управління процесом конкурентоспроможності аграрних товаровиробників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукової літератури з проблем
конкурентоспроможності підприємств показує, що існує декілька підходів до визначення сутності
конкурентних переваг.
Досить поширеним є визначення конкурентних переваг тих характеристик споживчих
властивостей товару, які створюють для підприємства певну перевагу над її безпосередніми
конкурентами. Така перевага досягається шляхом надання споживачам більших благ за рахунок
реалізації більш дешевої продукції, або завдяки пропозиції високоякісних продуктів з набором
додаткових послуг, проте за порівняно вищими цінами. Даний підхід розглядає конкурентні переваги
головним чином з позиції споживачів. Його недоліком є обмеженість факторів, які можуть бути
визнаними як конкурентні переваги.
Окремі дослідники визначають конкурентну перевагу як порівняльну перевагу підприємства по
відношенню до інших товаровиробників даної галузі. Така перевага полягає у досягненні або
наявності потенціалу досягнення більш високого рівня прибутковості [1]. За даним підходом
конкурентна перевага підприємства ототожнюється з її конкурентоспроможністю.
Близьким до наведеного підходу є термін "конкурентна відмінність", який часто застосовується в
сучасних
публікаціях
і
виданнях
промислово
розвинених
країн
замість
поняття
"конкурентоспроможність". Під конкурентною відмінністю розуміють високу компетентність
підприємства у певній галузі, яка дає йому найкращі можливості залучати й утримувати клієнтуру. Ця
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компетенція проявляється в тому, що підприємство робить щось значно краще, ніж її конкуренти, і,
завдяки цьому, краще задовольняє потреби своєї клієнтури.
В.Д. Маркова і С.А. Кузнєцова називають конкурентною перевагою положення підприємства на
ринку, яке дозволяє йому переборювати сили конкуренції та приваблювати покупців [2]. Ці дослідники
змішують поняття "конкурентна перевага" з поняттям "конкурентна позиція підприємства", під якою
дійсно розуміють місце, яке займає підприємство на ринку стосовно конкурентів.
За А.В. Войчаком, Р.П. Камишніковим конкурентні переваги – це характеристики або
властивості, які забезпечують підприємству перевагу над прямими конкурентами [3, с. 50-51]. У О.
Зозульова конкурентні переваги трактуються як сукупність заходів, спрямованих на вдосконалення
власної діяльності, безпосереднє послаблення конкурентів і вплив на зміну ринкового середовища [4,
с. 33]. У Н. Задорожної конкурентні переваги розглядаються як сукупність відносин, що є предметом
регулювання за допомогою комплексу правових норм [5, с. 100]. На думку С.П. Гаврилюка, це ті
активи і сфери діяльності, які стратегічно важливі для підприємства і дозволяють йому перемагати у
конкурентній боротьбі [6, с. 77]. Р.А. Фатхутдинов зазначає, що конкурентні переваги – будь-яка
ексклюзивна цінність, якою володіє система і яка дає їй перевагу над конкурентами [7, с. 200].
Значна увага виявленню конкурентних переваг приділяється у дослідженнях Л.В. Балабанової,
яка цю категорію розуміє як сильні сторони підприємства, що забезпечують перевагу над
конкурентами і є важливими для цільового ринку. Автор виділяє три основні сфери конкурентних
переваг: організаційні, функціональні та засновані на взаємовідносинах із зовнішнім середовищем [8,
с. 282-284], акцентуючи визначальну роль маркетингу у їх формуванні. Організаційні переваги
охоплюють: досвід маркетингової діяльності; організаційну структуру управління; умови ефективної
взаємодії підсистем управління тощо.
Функціональні переваги охоплюють показники діяльності в розрізі функцій маркетингу, а
переваги, засновані на взаємовідносинах із зовнішнім середовищем можуть бути отримані, якщо
сформовані відносини оптимальної взаємодії з чинниками макро- і мікросередовища.
Інші автори розглядають конкурентні переваги як рівень ефективного використання наявних у
розпорядженні фірми видів ресурсів та поділяють їх на зовнішні (базуються на відмітних якостях
товару, що утворюють цінність для покупця) та внутрішні (основані на перевазі фірми щодо витрат
виробництва, які менші, ніж у конкурентів) [9, с. 34-35].
З поданого огляду видно, що єдиного підходу до визначення категорії немає, а кожен автор
трактує поняття, виходячи зі сфери діяльності підприємства.
Узагальнивши підходи дослідників, вважаємо, що конкурентні переваги у сфері виробництва
споживчих товарів – це здатність підприємства зміцнювати конкурентну позицію, пристосувати види
діяльності до обраної стратегії, обирати ефективну політику відносин до конкурентів, швидкої реакції
на зміни у конкурентному середовищі діяльності. Іншими словами, конкурентні переваги підприємства
полягають у випереджені конкурентів за рахунок реалізації ринкових факторів успіху або ключових
компетенцій.
Знання факторів, які забезпечують конкурентні переваги, є важливим моментом для управління
конкурентоспроможністю. Так, Ж. Ламбен виділяє три групи факторів [10]: висока якість, яка своєю
відмінністю змушує ринок платити більш високу ціну, що забезпечує підприємству підвищену ринкову
владу; нижчі витрати за рахунок високої продуктивності праці, що впливає на прибутковість
підприємства; унікальність продукції для споживачів за рахунок особливої технології, що забезпечує
підприємству стійкість його конкурентних переваг.
Досягнення конкурентних переваг забезпечується шляхом систематичного моніторингу
спрямованості впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на конкурентоспроможність підприємства, а
також визначення доцільності і оптимальності їх використання для ринкового процесу.
Сучасний економічний розвиток викликає появу інших факторів і потребує вивчення сукупності
конкурентних переваг стосовно узагальнення їх класифікації.
За класифікацією Р.М. Богачова, виділяються чотири типи конкурентних переваг: ресурсні,
технологічні, інноваційні, партнерські [11, с. 31]. С.П. Гаврилюк розглядає конкурентні переваги:
залежно від подібності конкурентних переваг (абсолютні, порівняльні); за характером походження
(природні, створені штучно); за ступенем зв’язку з господарською діяльністю („вищого” і „нижчого”
рівня); за характером прояву у часі (тимчасові, довготривалі, постійні); за видами об’єктів (країни,
підприємства, окремого виду діяльності); за характером використання у господарському процесі
(використовуються і не використовуються); за стадіями життєвого циклу (на стадії становлення,
прискореного зростання, обмеженого зростання, зрілості, спаду) [6, с. 77].
Інші автори пропонують класифікувати конкурентні переваги за такими ознаками:
- відношення до системи (зовнішні, внутрішні);
- сфера виникнення переваг (природно-кліматичні, соціально-політичні, технологічні, культурні,
економічні);
- зміст фактора переваги (якість товару, його ціна, витрати споживача товару, якість сервісу);

126

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

- метод чи засіб одержання переваги (об’єктивно за спадковістю, навчання, впровадження
нововведень, переміщення);
- місце реалізації переваг (робоче місце, організація, регіон, галузь, країна, світова спільнота);
- тривалість реалізації переваги (стратегічні і тактичні фактори);
- вид ефекту, який одержують від реалізації переваги (науково-технічний, екологічний,
соціальний, економічний) [7, с. 205-210].
Досить детальною є класифікація, в якій пропонується розрізняти конкурентні переваги:
- за джерелами виникнення (внутрішні, зовнішні);
- стратегічною спрямованістю (для сфери, де діють пріоритетні конкуренти, для задоволення
нових потреб або нових методів їх задоволення);
- походженням; ймовірністю успіху (ймовірні, стійкі);
- тривалістю дії (тривалі, тимчасові);
- впливом на потенціал підприємства (формують потенціал, використовують наявний
потенціал);
- силою і характером впливу на споживачів (формують споживачів, формуються спільно зі
споживачами);
- рівнем реалізації (галузеві, міжгалузеві, регіональні, глобальні);
- концепціями маркетингових систем (сприяють управлінню попитом, запитами, потребами) [12;
3, с. 51].
Набуття і утримання конкурентних переваг підприємствами залежить, перш за все, від їх
джерел. Вивчення джерел дозволить оцінити конкурентні переваги окремих підприємств, що надасть
можливість зміцнити їхні позиції.
Конкурентні переваги підприємства за джерелами їх виникнення можна поділити на внутрішні і
зовнішні. Внутрішні характеризують аспекти діяльності підприємства (рівень затрат, продуктивність
праці, організація процесів, система менеджменту тощо), які перевищують аналогічні характеристики
пріоритетних конкурентів. Зовнішні конкурентні переваги - це ті, які базуються на спроможності
підприємства створити більш значимі цінності для споживачів його продукції.
Детальна характеристика переліку внутрішніх конкурентних переваг підприємства включаєг:
- виробничі — продуктивність праці, економність витрат, раціональність експлуатації основних
засобів, забезпеченість матеріально-технічними ресурсами, бездефектність;
- технологічні – сучасність, досконалість, гнучкість технологічних процесів, використання
досягнень науково-технічного прогресу;
- кваліфікаційні – професійність, майстерність, активність, творчість персоналу, схильність до
нововведень;
- організаційні — сучасність, прогресивність, гнучкість, структурованість наявної організаційної
структури;
- управлінські – ефективність і результативність діючої системи менеджменту, ефективність
управління оборотними засобами, якістю, виробничими, закупівельними та збутовими процесами,
дієвість системи мотивування персоналу;
- інноваційні — системи і методи розробки та впровадження нових технологій, продуктів, послуг,
наявність і впровадження "ноу-хау";
- спадкові — ринкова культура підприємства, традиції, історія розвитку;
економічні — наявність джерел фінансування, платоспроможність, ліквідність, прибутковість,
рентабельність;
- географічні – розміщення, близькість до джерел матеріальних і людських ресурсів, ринків
збуту, транспортних шляхів та каналів розподілу.
Перелік зовнішніх конкурентних переваг підприємства охоплює:
- інформаційні — діючі на підприємстві системи збирання та обробки даних, ступінь
поінформованості підприємства про стан і тенденції розвитку ринку, дію сил та умов навколишнього
бізнес-середовища, поведінку споживачів, конкурентів та інших господарюючих суб'єктів;
- конструктивні — технічні характеристики продукції, її дизайн, упаковка;
якісні – рівень якості продукції за оцінками споживачів;
- поведінкові — ступінь поширення філософії маркетингу серед працівників підприємства,
націленість його діяльності на задоволення потреб споживачів конкретних цільових ринків;
- кон'юнктурні — ринкові умови діяльності, конкурентне середовище (кількість і поведінка
конкурентів, гострота конкуренції);
- сервісні — рівень та якість послуг, що надаються підприємством;
- іміджеві — загальні уявлення споживачів про підприємство та його товари, популярність;
- цінові — рівень ринкової влади підприємства та можливості зміни цін;
збутові - портфель замовлень, прийоми та методи розподілу продукції;
- комунікаційні — канали і способи розповсюдження інформації про підприємство, наявність і
використання зворотного зв'язку
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Аналіз показує, що базисом загальної конкурентної переваги підприємства є внутрішні, які
відображають потенціал досягнення підприємством своїх конкурентних позицій. Зовнішні конкурентні
переваги з одного боку, орієнтують підприємство на розвиток та використання тих чи інших внутрішніх
переваг, а з другого – забезпечують йому стійкі конкурентні позиції, оскільки орієнтують на
цілеспрямоване задоволення потреб конкретної групи споживачів.
Для забезпечення об’єктивного управління формуванням конкурентних переваг дільно
проаналізувати їх джерела.
Ф. Котлер вважає джерелом конкурентних переваг компанії – її відмітні особливості [13, с. 70].
Л. Шеховцова зазначає, що джерелами конкурентних переваг слід вважати [14, с. 13]:
- фактори виробництва (природні ресурси, сприятливі умови для виробництва товарів,
кваліфіковану робочу силу);
- ефективне інвестування в освіту, технології, ліцензії;
- створення нових видів продукції, виробничих процесів та інших інновацій;
- використання створеного багатства для забезпечення економічного зростання.
Л.О. Лігоненко виділяє як джерела досягнення конкурентних переваг:
- суттєве зниження собівартості продукції за рахунок зниження цін закупівлі матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів;
- збільшення обсягів діяльності, укрупнення підприємств, що дозволяє мінімізувати управлінські
та умовно-постійні витрати;
- розгортання діяльності в сегментах з кращими умовами, наприклад з найкращим податковим
кліматом [15, с. 15].
Ряд авторів джерелами конкурентних переваг вважають:
- підвищення якості продукції; оптимізацію асортименту;
- регулювання цін;
- застосування технологій виробництва, що забезпечують можливість випускати унікальну
продукцію;
- розташування постачальників сировини [16, с. 90].
До основних джерел стійкої конкурентної переваги М. Портер відносить:
- унікальну конкурентна позиція підприємства;
- ретельно підібрану систему видів діяльності;
- відношення до конкурентів (чіткі компроміси, співробітництво тощо);
- визначення ключових факторів успіху [17, с. 94].
П. Дойль зазначає, що стійка конкурентна перевага – це відхилення у вигідну сторону торгової
пропозиції однієї компанії від пропозицій фірм-конкурентів, завдяки чому споживачі цільових ринків
роблять вибір на її користь [18, с. 40-41].
В науковій літературі існують різні підходи щодо формування конкурентних переваг. Так,
представники ринкової позиції вважають, що підприємство має стійкі конкурентні переваги у тому
випадку, коли: забезпечує споживчі вимоги; є унікальним; його переваги не можуть бути повторені
конкурентами; є прибутковим.
Прихильники ресурсного підходу підкреслюють, що стійка конкурентна перевага може бути
завойована підприємством лише завдяки ресурсам. Підприємства відрізняються одне від одного
ресурсним оснащенням, що пояснює різницю у рівні їх ефективності і прибутковості. Прихильники
даної теорії акцентують увагу на ресурсах, які повинні бути основою стратегічних переваг
підприємства перед конкурентами, завдяки чому воно позиціонує себе на ринку.
Прикладом узагальнення такого підходу є спроба В. Бурра довести, що для збереження стійкої
конкурентної переваги необхідно мати одночасно всі характеристики ресурсів і зовнішнього
середовища [19, с. 109].
У сфері виробництва споживчих товарів для створення дійсно цінних ресурсів, які сформували б
репутацію підприємства, ситуація складається не завжди сприятливо. Стійкі конкурентні переваги
можуть бути завойовані за рахунок сучасного обладнання (що досить дорого для цих галузей) або ж
за рахунок торговельної марки (що теж залежить від тривалості діяльності на цільовому ринку). В
умовах загострення конкуренції необхідно враховувати зміни зовнішнього середовища і адаптивно на
них реагувати, що змушує розглядати стійкі конкурентні переваги з позиції динамічної перспективи.
Продовжуючи виклад результатів наукового дослідження слід відзначити, що у літературі не
існує єдиного підходу до класифікації конкурентних переваг. Значна частина дослідників, наслідуючи
Майкла Портера, в якості базових виділяють дві конкурентні переваги: більш низькі витрати, які
дозволяють встановлювати більш низькі ціни й отримувати більш високі прибутки, і диференціацію
(унікальність) товару, яка б забезпечувала найвищу споживчу цінність. Причому, І.А.Спірідонов
зазначає, що ці конкурентні переваги властиві саме товарам [20].
Т.Коупленд, Т.Коллер і Д.Муррін додають до зазначених вище двох конкурентних переваг більш
продуктивне у порівнянні з конкурентами використання капіталу [21].
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Г.Л.Азоєв і Р.А.Фатхутдінов розробили класифікації конкурентних переваг за декількома
критеріями, які мають науковий і практичний інтерес, проте не позбавлені окремих недоліків. Зокрема,
Г.Л.Азоєв в якості окремих критеріїв класифікації конкурентних переваг виділив: можливість імітації і
характер динаміки [22].
Р.А.Фатхутдінов запропонував сім критеріїв класифікації конкурентних переваг, серед яких,
зокрема: сфера виникнення переваги (природнокліматичні; політичні; технологічні; культурні;
економічні) – стосується більше конкурентних переваг країни; зміст фактора переваги (якість товару
(послуги); ціна товару; витрати споживача; якість сервісу товару) – безпосередньо відноситься до
переваг товару; метод або засіб отримання переваги (у спадщину; навчання; впровадження
нововведень; пересування) – взагалі має умовний характер [7].
Аналізуючи висловлені підходи до класифікації конкурентних переваг можна зробити висновок,
що найбільш прийнятною як з наукової, так і з практичної точки зору є класифікація конкурентних
переваг підприємства за шістьма критеріями: відношенням до системи (підприємства); сферою
прояву; джерелами створення та можливістю імітації; тривалістю дії; місцем формування; видом
ефекту, який отримує підприємство від реалізації переваги.
В процесі дослідження проблеми формування конкурентних переваг важливо проаналізувати її
історичні аспекти.
В еволюції ключових джерел формування конкурентних переваг можна виділити декілька етапів.
Кожний з цих етапів характеризується специфічними вимогами споживачів щодо товарів (послуг)
підприємства і, відповідно, фокусуванням його на особливих аспектах стратегічного характеру для
більш повного задоволення цих вимог.
Так, до початку ХХ сторіччя ефективність діяльності окремих підприємств переважно базувався
на наявності основних факторів виробництва. Споживачам були властиві невисокі вимоги до рівня
якості та ціни товарів. Національна економіка розвивалася на основі багатства сировинних та
енергоресурсів.
Протягом першої половини ХХ сторіччя підвищення конкурентоспроможності підприємств
здійснювалося переважно за рахунок зниження витрат. У цей період проводилася розробка
методологічних засад, обґрунтування доцільності створення та визначення сфер ефективного
функціонування великих і надвеликих підприємств, що створило можливості використання переваг
масового стандартизованого виробництва для задоволення потреб масових недиференційованих
ринків того часу.
х
На третьому етапі, починаючи з 60 років, головна увага приділялася якості: спочатку – якості
продукції та послуг, а пізніше – якості процесів та систем. У цей час почали розвиватися системні,
комплексні принципи управління якістю, які отримали назву “тотального управління якістю”
Характерною ознакою четвертої фази (70-ті - 80-ті роки) в процесі розвитку ключових джерел
формування конкурентних переваг було те, що головна увага приділялася гнучкості підприємства, з
метою забезпечення можливостей негайного його реагування на зміни потреб ринку, а в окремих
випадках – і ініціювання виникнення цих потреб.
ті
ті
На п’ятому етапі еволюції конкурентних переваг (80 -90 роки ХХ століття) стратегічний акцент
робиться на інноваціях, під якими зокрема розуміють сукупність технічних, виробничих та комерційних
заходів, які призводять до появи на ринку нових або покращених продуктів і до комерційного
використання нових чи поліпшених виробничих процесів й обладнання. На цьому етапі споживачі
вимагають, щоб товари відрізнялися від аналогів, відображали оригінальність й індивідуальні смаки
покупців. Інновації охоплюють найрізноманітніші сфери діяльності організацій.
В останні роки ХХ і початку ХХІ століття дослідники в галузі теорії та практики управління
формуванням конкурентних переваг все частіше почали зосереджувати свою увагу на сферах, які
можна визнати за перспективні ключові напрямки в арсеналі засобів досягнення стратегічного успіху –
знання (інформація) та час.
Передовий зарубіжний досвід засвідчує, що деякі підприємства спрямовують у менеджмент
знань від 3,5 до 10% своїх доходів.
Для постійного скорочення дефіциту знань перед кожною організацією постають такі завдання:
- надбання знань – використання вже сформованих людством знань та їх пристосування до
потреб організації; передбачається також отримання знань шляхом проведення НДДКР і за рахунок
використання місцевих джерел знань;
- засвоєння знань – створення сприятливих умов для навчання працівників протягом всього життя;
- передача знань – ефективне використання новітніх інформаційних і телекомунікаційних
технологій з метою посилення власних конкурентних позицій.
Важливим фактором стратегічного успіху підприємств стає час, що проявляється за такими
основними напрямками:
1) скорочення тривалості всіх процесів (економія часу);
2) дотримання термінів, визначених у договорах (пунктуальність);
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3) реорганізація існуючих процесів у відповідності до зміни умов діяльності фірми (часова
гнучкість);
4) розробка нових продуктів та технологічних процесів (інноваційність).
В даний час формування часових конкурентних переваг пов’язане з підвищенням швидкості
реагування на зміни споживчого попиту, прискорення процесів розробки та постановки на
виробництво нових товарів, скорочення термінів постачання продукції або надання послуг. В зв’язку з
стрімким підвищенням рівня конкуренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, зростанням вимогливості
споживачів у найближчі десятиліття успіх матиме лише те підприємство, яке володітиме
конкурентними перевагами в усіх сферах, зокрема у сфері зниження витрат, покращання якості,
забезпечення гнучкості, впровадження інновацій, розвитку знань та у сфері економії часу.
Для оцінки конкурентних переваг доцільно застосовувати інтегральний метод. Досліджуючи
конкурентні переваги за характером відношення до підприємства, слід враховувати кожен із зовнішніх
і внутрішніх факторів, що їх формують.
Оцінку конкурентних переваг підприємства можна провести за допомогою інтегральної формули
[23, с. 53-55] :
n
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де КKП – інтегральна оцінка конкурентних переваг підприємства;
Pi – значення i-ї конкурентної переваги; n – кількість конкурентних переваг; ai – вагомість i-ї
конкурентної переваги;
Fij – значення j-го фактора i-ї конкурентної переваги; m – кількість факторів конкурентної
переваги; zij – вагомість j-го фактора i-ї конкурентної переваги.
Умовою розрахунку повинно бути Σai =1 і Σzij =1.
Інтегральний коефіцієнт оцінки конкурентних переваг є основою формування потенційної
конкурентоспроможності підприємства. Умови формування конкурентних переваг на кожній стадії
розвитку підприємств представлено в (табл. 1).
Таблиця 1
Стадії економічного розвитку підприємств–виробників споживчих товарів
та умови формування конкурентних переваг
Стадія
економічного
розвитку

Умови формування
конкурентних переваг

Початкова

0,20 ≤КKП≤0,40

Розвиваюча

0,40 ≤КKП≤0,60

Конкурентоспроможна

0,60≤КKП≤ 0,80

Інвестиційна

0,80 ≤КKП≤ 1,0

Цілі підприємства
Функціонування
підприємства
з
метою
забезпечення
беззбитковості діяльності, утримання сегмента цільового ринку
Збільшення частки ринку, зростання грошових потоків,
фінансування пріоритетів розвитку на тривалу перспективу
Набуття конкурентних переваг для формування певної
конкурентної позиції на цільовому ринку
Досягнення стійких конкурентних переваг, інвестиційна
привабливість

Інвестиційна стадія не характеризується як досягнення абсолютного рівня розвитку
підприємства. Залежно від створених конкурентних переваг можливе розширення бізнесу,
диверсифікація виробництва, вихід на національний, міжнародний ринки тощо.
Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що процесом формування конкурентних
переваг аграрних товаровиробників можна управляти відповідно до зміни факторів конкурентного
середовища.
Висновки з проведеного дослідження. Управління формуванням конкурентних переваг
аграрних товаровиробників передбачає залежно від стадії економічного розвитку виконання наступних
завдань:
– аналіз і прогнозування конкурентних переваг на конкретній стадії економічного розвитку
підприємств-товаровиробників
аграрної
споживчих
товарів
та
факторів
досягнення
конкурентоспроможності;
– зосередження уваги на слабких сторонах і пошуку нових конкурентних переваг, виходячи з
аналізу слабких і сильних сторін підприємства;
– фокусування конкурентних переваг на досягнення стратегічних цілей функціонування
підприємства.
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Анотація
Обґрунтовано теоретичні основи діагностики управління формуванням конкурентних
переваг аграрних підприємств та визначено механізм їх практичної реалізації. Проведено аналіз
теоретичних висловлювань щодо сутності поняття «конкурентні переваги». Визначено, що
конкурентні переваги у сфері виробництва споживчих товарів – це здатність підприємства
зміцнювати конкурентну позицію, пристосувати види діяльності до обраної стратегії, обирати
ефективну політику відносин до конкурентів, швидкої реакції на зміни у конкурентному середовищі
діяльності. Обґрунтовано завдання в системі управління процесом формування конкурентних
переваг аграрних підприємств.
Ключові
слова:
аграрні
підприємства,
ринок,
конкурентні
переваги,
конкурентоспроможність, управління.
Аннотация
Обоснованы теоретические основы диагностики управления формированием конкурентных
преимуществ аграрных предприятий и определен механизм их практической реализации.
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Проведен анализ теоретических высказываний о сущности понятия «конкурентные
преимущества». Определено, что конкурентные преимущества в сфере производства
потребительских товаров - это способность предприятия укреплять конкурентную позицию,
приспособить виды деятельности выбранной стратегии, выбирать эффективную политику
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theoretical expression concerning the essence of notion "Competitive advantage". Determined that
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Деревообробна промисловість – специфічна галузь економіки, що, з
одного боку, є ресурсозалежною і дуже сприйнятливою до впливу зовнішнього середовища, а з іншого
– забезпечує хороші перспективи економічного розвитку окремих регіонів за умови ефективного
стратегічного менеджменту і кооперації на рівні суб’єктів господарювання. Власне, поєднання
природно-ресурсної, управлінської, інтелектуальної та виробничої складових формує стратегічний
потенціал підприємств галузі, проблеми реалізації якого в сучасних умовах української економіки є
достатньо актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування та оцінки потенціалу
підприємств, у тому числі стратегічного, присвячені праці багатьох зарубіжних й вітчизняних науковців,
зокрема Ансоффа І., Воронкової А. Е., Ігнатьєвої І. А., Іщук С. О., Калінеску Т. В., Краснокутської Н. С.,
Мартиненко М. М., Романовської Ю. А., Хомякова В. І. тощо. Водночас, слід зауважити, що категорія
стратегічного потенціалу потребує актуалізації з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світової
економіки. Більш ретельного дослідження з метою розробки конкретних практичних рекомендацій та
ефективного управління потребує процес реалізації стратегічного потенціалу підприємств.
Постановка завдання. З урахуванням вищевикладеного, метою дослідження є аналіз
сучасних підходів, зокрема, кластерного, до реалізації стратегічного потенціалу промислових
підприємств на прикладі деревообробної промисловості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підсумовуючи наявні підходи до визначення
стратегічного потенціалу у вітчизняній науці, його можна трактувати як узагальнюючу характеристику,
що відображає сукупність стратегічних ресурсів та ключових компетенцій підприємства, які
забезпечують досягнення стратегічних цілей, враховуючи при цьому зміни умов зовнішнього
середовища та здатність адаптації до цих змін.
Таким чином, стратегічний потенціал підприємства характеризується:
– складом і сучасним станом системи наявних ресурсів;
– складом потенційних ресурсів, тобто ресурсів, які підприємство може купувати або змінювати
їх характеристики внаслідок реалізації стратегічних рішень;
– стратегічний потенціал залежить не стільки від наявності ресурсів, скільки від методів їх
використання, тобто компетенції як сукупності умінь і технологій;
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– ступенем відповідності ресурсного потенціалу та ключових компетенцій стратегічним цілям
підприємства;
– здатністю внутрішньої системи підприємства забезпечувати стійкість до впливу зовнішнього
середовища (адаптивність).
Метою оцінки реалізації потенціалу підприємства вважають встановлення рівня відповідності
реалізованого потенціалу визначеним цільовим пріоритетам функціонування та розвитку
підприємства. Отже, об’єктом оцінки має бути реалізований потенціал підприємства, відображений у
конкретних і вимірюваних результатах [3].
Реалізація стратегічного потенціалу, у свою чергу, потребує впровадження максимально
ефективних в актуальних умовах засобів та методів.
Варто зауважити, що характерною рисою сучасної економічної діяльності є наявність складової
знань у кожному конкурентоспроможному продукті чи послузі, а головним чинником економічного
зростання все частіше виступає не матеріальна, а інтелектуальна складова. Інноваційна діяльність як
така, її технологічно результативний вектор, все, що пов’язане з нововведеннями, поступово
завоювали місце центрального підходу до економічного розвитку в цілому.
Характерною ознакою економіки знань є зміни в організаційному устрої промисловості. Розробка
нових продуктів і технологій об’єктивно спонукає підприємства до пошуку інвестиційних ресурсів.
Компанії можуть або підвищувати свою капіталізацію органічно шляхом реінвестування прибутку в
розвиток чи через додаткову емісію акцій, або механічно, через об’єднання декількома компаніями
власних дослідницьких, виробничих, управлінських, організаційних та збутових зусиль у випуску
нового продукту. Ознаками цього процесу є вертикальна й горизонтальна інтеграція, розширення
географії виробництва й збуту, підвищення спеціалізації інтегрованих компаній з передачею
другорядних функцій іншим компаніям та зосередженням основної уваги материнської компанії на
розробках нових технологій і продуктів.
Варто зауважити, що для великого бізнесу характерною є вертикальна інтеграція. Її організаційноправове оформлення здійснюється шляхом злиття і поглинання з утворенням надпотужних
транснаціональних компаній, стратегічних альянсів і партнерств між ними. Горизонтальна інтеграція
характерна для малого та середнього бізнесу. Саме вона на практиці оформлюється у вигляді
регіональних, промислових, інноваційних та інших видів кластерів [7, с. 134-135].
Роль кластерної концепції у світовому економічному розвитку постійно зростає, що
підтверджують успіхи країн із різними політичними та соціально-економічними системами, де саме
кластери стають ключовим компонентом національних і регіональних програм економічного розвитку.
Слід зазначити, що термін «кластер» у різних країнах може мати різні значення, від невеликої
мережі декількох дрібних підприємств, до «мега-кластерів», що охоплюють значну частину економіки
певної країни [4].
Досліджуючи кластерний шлях промислового розвитку, Хомяков В. І. зазначає, що кластер – це
виробнича мережа незалежних фірм (включаючи спеціалізованих виробників), установ, що генерують
знання (університетів, дослідних інститутів, інжинірингових компаній), об’єднувальних та допоміжних
закладів (брокерів, консультантів), фінансових структур та споживачів, що пов’язані один з одним
ланцюгом виробництва та реалізації продукції [8, с. 138].
Український дослідник С. І. Соколенко стверджує, що кластер (мережева промислова група) – це
група близьких, територіально взаємопов'язаних підприємств та організацій, які співпрацюють та
спільно діють в певному виді бізнесу і характеризуються спільністю напрямків діяльності й
взаємодоповненням [4].
На думку Білоуса В. С., кластеризація територіально-виробничого розвитку базується на трьох
основних принципах:
– інноваційності виробничого процесу;
– застосування прогресивних методів самоуправління виробництва, де визначальним є високий
інтелектуальний рівень та здатність до самоорганізації конкретного працівника;
– тісної взаємодії влади, бізнесу, науки та громадськості у розв’язанні соціально-економічних
проблем розвиту територій через задіяння механізмів соціального партнерства [1, с. 143].
Окремі фахівці також вважають, що вирішення головних соціально-економічних завдань в
Україні безпосередньо залежить від темпів кластеризації в провідних секторах економіки [8, с. 137].
Зокрема, О. Попович, розглядаючи підприємство в контексті економіки знань, наголошує на
необхідності розвивати системи взаємодії між підприємствами шляхом створення так званих
«міжфірмових мереж» [6, с. 111].
Варто зауважити, що об’єднуючись у кластер, суб’єкти господарювання здобувають низку
переваг:
– користь від взаємного збагачення знаннями і досвідом;
– спрощений доступ суб’єктів господарювання до сировини, матеріалів, обладнання тощо;
– галузеві асоціації, до яких входять підприємства, представляють їх інтереси у
взаємовідносинах з владою на засадах соціального партнерства;
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– спеціалізація та більш ефективний розподіл праці між підприємствами, що входять до
кластера, дозволяє підвищити якість продукції і збільшити обсяги виробництва.
Перші спроби використання моделі кластера в Україні були здійснені за ініціативою економіста
Вольфганга Прайса (США) у 1998 році. Ідею створення кількох кластерів – швейного, будівельних
матеріалів і агропромислового – підтримала Хмельницька обласна держадміністрація на початку 1998
року. Оскільки регіон не мав достатньо розвинутого промислового потенціалу, наголос у створенні
кластерів було зроблено на об’єднанні малих і середніх підприємств різних форм власності з метою
розвитку в регіоні виробництва висококонкурентної продукції через підключення до кластерів усіх
внутрішніх резервів регіону за сприяння обласної адміністрації, наукових, навчальних закладів,
фінансово-банківських структур [1, с. 141].
Як слушно зазначає В. Голян, найбільш прийнятною для імплементації у деревообробну галузь
є кластерна форма взаємодії у системі «влада-бізнес», яка дозволяє поєднати зусилля
деревообробних підприємств, регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
фінансово-кредитних установ, навчальних і науково-дослідних закладів у напрямку встановлення
партнерських відносин щодо розширеного відтворення потенціалу деревообробного виробництва [2].
Чернівецька область була залучена в останнє десятиліття до проектування кластеризації
лісопромислового сектору областей Карпатського регіону. Також, відповідно до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 18.05.2009 р., Путильський район Чернівецької області був
визначений пілотним для проведення кластерних досліджень у галузі лісового господарства і
деревообробної промисловості.
Започатковані процеси деревообробної кластеризації перейшли у нову стадію у 2013 році, коли
за ініціативи Асоціації деревообробників Буковини у Чернівцях відбулося засідання робочої групи
«Кластер деревообробки: можливості для галузі та регіону», яке стало першим кроком на шляху
реалізації комплексного проекту зі створення на території Чернівецької області кластеру
деревообробки [5].
За підсумками засідання робочої групи учасники дійшли до одностайної думки про доцільність
створення кластеру деревообробки у Чернівецькій області на базі Асоціації деревообробників
Буковини та узгодили концепцію його формування, яка складається із трьох етапів:
− формування команди проекту та пошук необхідних ресурсів;
− вивчення кращих зарубіжних і вітчизняних практик побудови кластерної економіки, у тому числі
в деревообробній галузі;
− втілення конкретних заходів зі створення деревообробного кластеру в Чернівецькій області [5].
На наш погляд, саме у рамках впровадження зазначеної концепції можливою є ефективна
реалізація стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості регіону в сучасних
умовах.
Висновки з проведеного дослідження. Як показала практика розвинених країн, регіони, на
території яких створюються кластери, стають лідерами економіки тієї чи іншої держави. Не випадково
кластерна модель вважається найперспективнішою в рамках забезпечення сталого розвитку як
окремих регіонів, так українського суспільства в цілому.
Основними перевагами використання кластерного підходу у реалізації стратегічного потенціалу
підприємств деревообробної промисловості є:
− забезпечення балансу інтересів між підприємствами, органами влади та місцевим
населенням;
− забезпечення сталого розвитку окремих галузей економіки чи регіональних суспільних систем,
поряд із збереженням природно-територіальних комплексів;
− стимулювання ефективного відновлення ресурсної бази;
− активізація міжнародного (транскордонного) співробітництва поряд із підвищенням
конкуретноспроможності національного виробника.
Водночас, ефективне використання кластерної моделі розвитку підприємств деревообробної
промисловості потребує оновлення нормативно-правової бази та активної підтримки відповідних
ініціатив з боку органів місцевого самоврядування.
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Анотація
У статті розглянуто проблему реалізації стратегічного потенціалу промислових
підприємств регіону в контексті реалій сучасної економіки, яка розвивається як економіка знань.
Досліджено особливості кластерного підходу до реалізації стратегічного потенціалу підприємств
на прикладі деревообробної промисловості. Охарактеризовано сучасний стан та обґрунтовано
основні переваги використання кластерного підходу в галузі. Виділено актуальні проблеми
кластеризації в деревообробній промисловості регіонів України. Проаналізовано специфіку процесів
деревообробної кластеризації в Чернівецькій області.
Ключові слова: кластерний підхід, реалізація, стратегічний потенціал, підприємство,
деревообробна промисловість.
Аннотация
В статье рассмотрена проблема реализации стратегического потенциала промышленных
предприятий региона в контексте реалий современной экономики, которая развивается как
экономика знаний. Исследованы особенности кластерного подхода к реализации стратегического
потенциала
предприятий
на
примере
деревообрабатывающей
промышленности.
Охарактеризовано современное состояние и обоснованы основные преимущества использования
кластерного подхода в отрасли. Выделены актуальные проблемы кластеризации в
деревообрабатывающей промышленности регионов Украины. Проанализирована специфика
процессов деревообрабатывающей кластеризации в Черновицкой области.
Ключевые слова: кластерный подход, реализация, стратегический потенциал,
предприятие, деревообрабатывающая промышленность.
Annotation
In this article the problem of implementation of the strategic potential of the industrial enterprises of the
region in the context of the realities of the modern economy, which is developing as a knowledge economy.
Peculiarities of cluster approach to the implementation of the strategic potential of the enterprises by the
example of the woodworking industry. Characterized by a modern state and the main justification of the
advantages of the use of cluster approach in the industry. Highlights topical problems of clusterization in
woodworking industry of the regions of Ukraine. Analyzed the specificity of the processes of the
woodworking clustering in the Chernivtsi region.
Key words: cluster approach, realization, strategic potential, enterprise, woodworking industry.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. На сьогодні існує низка проблем у формуванні і використанні
людського капіталу підприємства. Сучасні умови конкурентоспроможності вимагають від
підприємства, задля економічного зростання, ефективного управління сукупним людським капіталом,
яким воно володіє. Дослідження процесів функціонування та аспектів регулювання людського капіталу
підприємства є актуальним для розробки підходів до його управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняттю «людський капітал», зокрема дослідженню
окремих його аспектів, серед вчених української економічної науки приділяли увагу такі економісти, як
П. Макаренко, Н. Маркова, Л. Напападовська, В. Онікієнко, С. Пірожков, Д. Пона, В. Поплавський,
М. Семикіна, Л. Тертична, Л. Харкянен, А. Чухно, Л. Шинкарук та інші. Серед них до виявлення впливу
окремих факторів на формування та нарощування людського капіталу звертались у своїх
дослідженнях вітчизняні вчені, зокрема Д. Богиня, О. Грішнова, І. Бондар, Л. Михайлова, Н. Маркова,
О. Бородіна, А. Колот. Проте інституційний аспект не є достатньо дослідженим і потребує додаткового
аналізу.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз класифікації процесів функціонування людського
капіталу підприємства та аспектів їх регулювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. За сучасних умов стрімкого розвитку
інформаційного суспільства людський капітал підприємства стає одним з найважливіших факторів
соціально-економічного розвитку. Процес управління трудовими ресурсами підприємства
здійснюється на основі їх якісних характеристик – освіта, знання, навички, компетенції, цінності,
потреби, творчість, мобільність та ін. У теоретичному осмисленні зазначені характеристики, які можуть
бути задіяні у виробничій діяльності, становлять людський капітал. П. Солодуха [1, c. 36] визначає
людський капітал як інституціоналізовану соціально-економічно форму буття робочої сили, яка
виступає суспільною цінністю та виражає систему відносин з приводу її формування, вдосконалення,
збереження та використання.
Авторський підхід до визначення людського капіталу підприємства (ЛКП) полягає у тому, що
ЛКП – це сукупність індивідуальних людських капіталів усіх співробітників підприємства, зокрема,
власника бізнесу, що взаємодіють за певних умов через соціально-трудові відносини задля
досягнення стратегічних цілей та високого економічного результату діяльності підприємства.
Оскільки людська особистість у процесі реалізації свого трудового потенціалу взаємодіє з
іншими людьми та знаходиться у цілій системі соціально-трудових відносин, вона підлягає впливу з
боку соціального оточення, що зумовлює потребу визначення впливу соціальних інститутів.
За інституційного підходу основною одиницею аналізу слід розглядати поняття інституту.
Дж. Коммонс зазначає що, інститут – це «… колективні дії з контролю, лібералізації та розширення
індивідуальної дії» [2].
Представники неоінституційного напрямку трактують поняття інституту як норми економічної
поведінки, що виникають безпосередньо через взаємодію індивідів. Д. Норт визначає інститут як
формальні правила, досягнуті погодження, внутрішні обмеження діяльності, певні характеристики
примусу до їх виконання, втілені у правових нормах, традиціях, неформальних правилах, культурних
стереотипах [3].
Традиційно виокремлюють дві групи інститутів – формальні та неформальні. Формальні
інститути відображають сукупність закладів і законів, які регулюють, у даному випадку, певний процес
функціонування людського капіталу, наприклад, державна політика в галузі соціального і людського
розвитку, забезпечення рівних прав і можливостей, закони та законодавчі акти регулювання прав
людини, людського розвитку та соціально-трудову сферу діяльності, усунення дискримінації.
Неформальними виступають такі інститути, які не зафіксовані у формальному вигляді, проте певним
чином є прийнятним способом дій і проявляються у тому чи іншому аспекті функціонування ЛКП.
Систематизуючи знання про зміст ЛКП та структурні компоненти, а також чинники, що
впливають на процеси формування людського капіталу [4; 5], на рис. 1 представлено формальні та
неформальні інститути регулювання людського капіталу підприємства.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
Неформальні інститути:

-

Соціокультурні
(родина,
оточення, культура, освіта).

Формальні інститути:

соціальне

-

-

Провладні (державна політика стосовно
людського та соціального розвитку, закони
та законові акти у цій сфері, державні
органи соціального забезпечення та
контролю,
виконавчі
органи
влади,
забезпечення рівних прав та можливостей
людей, тощо).

-

Економічні (рівень доходів родини,
інститути соціального забезпечення та ін.).

-

Соціокультурні
(інститути
освіти,
інститути охорони здоров’я, інститути
дозвілля та відпочинку і т.п.).

-

Економічні (інфляція, пропозиція товарів і
послуг і т.п.).

Біофізичні (генофонд родини, здоров’я,
імунітет та ін.).
Психологічні
(виховання,
мотивація,
відповідальність, ініціативність, творчість і
т.п.).
Історичні (національні традиції, релігія,
ідеологія, тощо).

-

-

-

Екологічні
(стан
навколишнього
середовища та умови життя).
ІЛК i

ІЛК 1
+…+

ІЛК n
+…+

де n – кількість співробітників, i=2,n-1.

Неформальні інститути:

Формальні інститути:

-

Економічні
(тип
економічної
системи
господарювання, конкуренція, життєвий цикл
розвитку підприємства, тощо).

-

Соціально-демографічні (рівень освіти та
професійної підготовки співробітників, соціальний
розвиток персоналу і т.п.)

-

Екологічні
(нешкідливі
екологізація виробництва і т. ін.).

умови

праці,

-

Провладні
(держава,
органи
профспілки, закони і законодавчі
регулювання
підприємницької
та
діяльності).

-

Економічні (інститути ринку).

Соціокультурні (інститути освіти,
здоров’я, дозвілля та відпочинку).

-

-

Організаційно-культурні
(корпоративна
культура, організаційна структура, тощо).

влади,
акти з
трудової

охорони

Екологічні (охорона безпеки життєдіяльності).

-

Психологічні
(мотивація,
стимулювання,
конкуренція серед співробітників та ін.).

Рис. 1. Інститути регулювання людського капіталу підприємства
Джерело : розроблено на основі [4; 5]
На формування людського капіталу підприємства впливає низка факторів, основними серед
яких М. Сорока виділяє такі групи [6]:

–фінансові (фінансова стабільність, розмір заробітної плати, розмір та періодичність
матеріального стимулювання);
–технічні (рівень упровадження інноваційних розробок, стан комп’ютеризації та автоматизації
виробництва тощо);
–організаційно-управлінські (організаційна структура, стиль керівництва, наявність чіткої
стратегії розвитку підприємства, узгодженість поставлених цілей та практичних дій керівництва);
–кількісно-якісні (чисельність працюючих, структура персоналу, рівень освіченості працівників,
продуктивності праці).
Численність класифікацій чинників формування людського капіталу представляє О. А. Грішнова.
Концепція складається із наступних груп [7, с. 57]: 1) за змістом – демографічні, соціально137
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Характеристика процесу

Формування і
розвиток

Надання
форми та зміна
з метою
вдосконалення

Неперервне
відновлення,
постійне
перетворення
людського
потенціалу на
людський
капітал

Модифікація

Процес
функціонування ЛКП

Накопичення та відтворення

демографічні, соціальні, економічні, організаційно-економічні, екологічні; 2) за фазами відтворення –
чинники формування і чинники використання людського капіталу; 3) за характером впливу в процесі
відтворення – інтенсивні, що збільшують людський капітал шляхом мобілізації внутрішніх резервів
системи, тобто якісних параметрів, та екстенсивні, котрі збільшують людський капітал за рахунок
збільшення кількісних параметрів; 4) за рівнем впливу – макро-, мезо- та мікроекономічні, особистісні;
5) за характером впливу – позитивні й негативні.Основу класифікації процесів функціонування ЛКП у
даній роботі становить такий напрям дослідження людського капіталу підприємства, який ґрунтується
на концепції функціонування ЛКП за чинниками його прояву та зміни. Таким чином, можна виділити
наступні процеси (табл. 1): формування та розвиток, накопичення та відтворення, модифікація.
Таблиця 1
Класифікація процесів функціонування людського капіталу підприємства та інституційні
фактори їх регулювання

Перетворення,
видозмінення з
набуттям нових
властивостей

Інституційні фактори впливу
- чисельність населення, тривалість життя, статевовікова структура тощо;
- рівень освіти і професійної підготовки, попит на робочу силу, умови
використання робочої сили, підвищення кваліфікації, заходи заохочення до
самоосвіти, соціальний розвиток персоналу;
- соціально-культурний рівень, цінності та норми поведінки, корпоративна
культура та патріотизм, рівень самосвідомості.
- відтворення потенціалу людського здоров’я через сплату послуг охорони
здоров’я, оскільки підприємство зацікавлене в тривалості життя та
біофізичному стані співробітників;
- залучення творчого потенціалу співробітників до науково-дослідної
роботи, створення інновацій для перетворення особистого творчого
потенціалу на компетенції;
- процес неперервної освіти та розвитку персоналу задля розширеного
відтворення потенціалу знань та навичок, що забезпечується залученням
підприємства до сплати освітніх послуг;
- забезпечення доступу персоналу до широкого обсягу інформації та
обміну знаннями і компетенціями між співробітниками чи структурними
підрозділами щоб оптимізувати витрати на відтворення людського капіталу
підприємства.

- регулювання та контроль інвестицій підприємства у забезпечення якості
всебічної освіти;
- стимулювання до творчої активності та ініціативності;
- створення умов ефективної взаємодії між співробітниками та трудовим
колективом;
- забезпечення корпоративної культури та виховання патріотизму;
- інвестиції у розвиток адаптивних здібностей до умов змін та взаємодії;
- впровадження ефективної системи управління, що сприяє оптимальному
стратегічному плануванню.

Джерело : власна розробка
Теоретично сутність процесу формування та розвитку ЛКП полягає у наданні форми (перехід від
потенційного ЛК до реального) та змінах з метою вдосконалення задля досягнення стратегічних цілей та
збільшення прибутку підприємства. Перехід від стану потенційного ЛК до реального здійснюється завдяки
застосуванню людиною своїх продуктивних здібностей, знань, вмінь, навичок та компетенцій, а також
ініціатив в економічній діяльності. За таких умов основну роль відіграють соціально-економічні фактори
формування та розвитку ЛКП, тому що саме вони визначають матеріальні можливості існування та
розвитку підприємства та забезпечують задоволення матеріальних і духовних потреб персоналу зокрема.
Їх складають рівень загальної та спеціальної освіти, чисельність працездатного населення, чисельність
зайнятого і незайнятого населення, економічно активне населення, рівень міграції, рівень розвитку
соціальної інфраструктури, рівень життя, рівень прибутків та споживання, рівень соціальної
інфраструктури, рівень захворюваності, тощо. До соціально-демографічних факторів, які впливають на
процес формування та розвитку ЛКП, зазвичай відносять рівень народжуваності та смертності,
статевовікову структуру та темпи природного приросту населення. Визначення культурного рівня,
цінностей та норм поведінки, цінність знань становлять соціально-ментальні фактори.
Першочергову роль у формуванні ЛКП відіграють все-таки фактори формування та розвитку
індивідуальних ЛК, такі як освіта батьків, родинні цінності та потреби, рівень доходів батьків, коло
спілкування, соціальне оточення, творча активність, соціальна активність, тощо.
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Динамічний розвиток, технічне та технологічне оновлення сучасного суспільства призводять до
зміни місця та ролі людини у відтворювальних процесах. Процес відтворення ЛКП обумовлений
факторами його формування та розвитку. В результаті застосування людського потенціалу у виробничій
діяльності, людський капітал потребує інвестицій, що пов’язані як з оплатою праці, так із забезпеченням
безпечних умов для виробничої діяльності, необхідністю підвищення професійного рівня задля виконання
стратегічних завдань підприємства, гармонійного розвитку працюючої людини та т. ін. Підвищення рівня
розвитку людського капіталу шляхом інвестицій в забезпечення належного рівня охорони здоров’я, освіту і
культуру, посилення мотивацій до праці, прямо впливає на зростання продуктивності праці та прибуток
підприємства, що, в свою чергу, призводить до економічного росту і підвищення конкурентоспроможності
[8]. Сприяти процесу накопичення людського капіталу на рівні підприємств необхідно, спрямовуючи
іноземні та вітчизняні інвестиції на перенавчання більш конкурентоспроможним професіям, необхідним
виробництву, на перепрофілювання, підвищення кваліфікації, охорону здоров’я, відпочинок та дозвілля,
оскільки «людський капітал, а не заводи, устаткування, і виробничі запаси є квінтесенцією
конкурентоспроможності, економічного росту й ефективності» [9].
Процес модифікації ЛКП обумовлений тенденціями розвитку людського потенціалу під впливом
змін внутрішніх та зовнішніх умов діяльності підприємства, які проявляються у системних змінах, та
здатністю адекватно реагувати на соціально-економічні трансформації. На відміну від групи процесів
формування і розвитку ЛКП, модифікації сприяють якісному перетворенню, певною мірою
видозміненню вже сформованого ЛКП, з набуттям нових властивостей за сприятливих умов з метою
збільшення прибутку, набуття конкурентних переваг підприємства. Основну позицію тут займають
наступні фактори: рівень доходів та їх розподіл, попит на робочу силу та умови її використання,
пропозиція продовольчих та непродовольчих товарів та послуг, рівень науково-технічного розвитку,
рівень виробничої та підприємницької активності, тощо. За таких процесів функціонування ЛКП
інституційний аспект регулювання, контролю чи обмеження реалізується через визначення рівня
інфляції, рівня розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, кредитно-фінансові механізми, податкову
систему, механізми конкуренції, регулювання в сфері праці та соціального забезпечення.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, ґрунтуючись на концепції функціонування ЛКП
за чинниками його прояву та зміни, у роботі досліджено класифікацію процесів функціонування ЛКП та
характеристику інституційних факторів прояву, де виділено наступні групи: формування та розвитку,
відтворення, накопичення і модифікації. Подальші наукові дослідження за потреб розвитку
конкурентного середовища можуть бути спрямовані на вирішення питання управління людським
капіталом підприємства та його складовими елементами.
Бібліографічний список
1. Солодуха П. В. Институциональные основы воспроизводства человеческого капитала :
[монография] / П. В. Солодуха. – М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2004. – 259 c.
2. Коммонс Дж. Р. Правовые основания капитализма / Дж. Р. Коммонс ; [пер. с англ.
А. Апполонова, А. Маркова] ; [под ред. М. Одинцовой]. – М. : ИД Высшей школы экономики, 2011. –
416 с.
3. Норт Д. Інститути, інституційні зміни та функціонування економіки / Д. Норт ; [пер. з англ.
І. Дзюби]. – К. :Основи, 2000. – 198 с.
4. Брацлавська О. С. Інституційні аспекти формування й розвитку людського капіталу /
О. С. Брацлавська // Управление трудовыми ресурсами. Экономические науки. – 2010 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Economics/45947.doc.htm.
5. Кижеватова В. Институциональный подход к регулированию социально-трудового
потенциала российского общества / В. Кижеватова // Человек и труд. – 2008. – № 6. – С. 39-41.
6. Сорока М. В. Інвестування в людський капітал промислового підприємства / М. В. Сорока,
С. В. Леонова
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2008_633/ 97.pdf.
7. Грішнова О. Економічна природа і значення категорії «людський капітал» / О. Грішнова,
Л. Тартична // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 7. – С. 33-37.
8. Ніколайчук М. Проблеми розвитку людського капіталу промислових підприємств /
М. Ніколайчук, О. Осійчук // Галицький економічний вісник. –2011. – № 4 (33). – С. 44-48.
9. Грейсон Дж. К. мл. Американский менеджмент на пороге ХХІ века / Дж. К. Грейсон мл.,
К. О’Делл ; [пер. с англ.]. – М. : Экономика, 1991. – 176 c.
Анотація
В роботі проведено аналіз інститутів регулювання людського капіталу підприємства на
основі їх поділу на формальні та неформальні, які мають вплив зсередини (на індивідуальний
людський капітал кожного зі співробітників) і ззовні на людський капітал підприємства в цілому.
Набула подальшого розвитку класифікація процесів функціонування людського капіталу:
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формування і розвиток – надання форми і зміна її, накопичення і відтворення – неперервне
відновлення, постійне перетворення, модифікація – перетворення, видозмінення. Визначено
інституційні фактори їх прояву.
Ключові слова: інститут, інституційні фактори, людський капітал, формування, розвиток,
відтворення, накопичення, модифікація.
Аннотация
В работе проведен анализ институтов регулирования человеческого капитала
предприятия на основе их деления на формальные и неформальные, которые влияют изнутри (на
индивидуальный человеческий капитал каждого из сотрудников) и извне на человеческий капитал
предприятия
в
целом.
Получила
дальнейшее
развитие
классификация
процессов
функционирования человеческого капитала: формирование и развитие – придание формы и
изменение, накопление и воспроизводство – непрерывное восстановление, постоянное
преобразование,
модификация
–
преобразование,
видоизменение.
Также
определены
институциональные факторы их проявления.
Ключевые слова: институт, институциональные факторы, человеческий капитал,
формирование, развитие, воспроизводство, накопление, модификация.
Annotation
In the paper it had been analyzed the regulating institutions of the human capital of an enterprize on
the basis of their division into formal and informal, that is influenced by both the inside (on the individual
human capital of each of the employees) and externally on the human capital of the company as a whole..
There were further classification of the functioning of the human capital of an enterprise: formation and
development – shaping and changing; accumulation and reproduction – a continuous recovery, constant
conversion; modification - conversion alteration. And there were determined the institutional factors of their
expression.
Key words: institute, institutional factors, human capital, development, reproduction, storage,
modification.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Будь-яка сфера людської діяльності, особливо економіка та
підприємництво, обтяжена ризиком, який породжується невизначеністю, випадковістю, конфліктами,
недостовірністю інформації, мінливістю цілей у часі тощо. Якщо навіть абсолютну бездіяльність
пов’язують із ризиком невикористаних можливостей, то в активному ринковому середовищі
довгострокове ефективне функціонування суб’єкта господарювання неможливе без врахування
аспекту ризику в процесі прийняття управлінських рішень.
Незважаючи на те, що дослідження науковцями проблематики ризику тривають вже більше двох
століть, практичний ризик-менеджмент в Україні все ще знаходиться на стадії свого становлення та,
як правило, обмежується окремими вузькоспеціалізованими галузями (фінанси, страхування, митна
справа тощо). Значною мірою це зумовлено достатньо тривалим існуванням в державі командноадміністративної системи управління (1917-1991 рр.), в рамках якої активно пропагувалася ілюзорна
соціалістична ідея можливості детермінованого «машинного» планування економіки, формувався
стереотип щодо поступового відмирання економічного ризику в міру зміцнення планового
господарства. Разом з тим, вже третє десятиліття в Україні відбуваються активні ринкові
трансформації, а ефективний механізм управління ризиками на більшості вітчизняних підприємств
реального сектору економіки так і не було сформовано [1].
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Вважаємо, що ключову роль у впровадженні ризик-менеджменту в практику діяльності українських
підприємств має відігравати держава, яка повинна стати головним ініціатором проведення теоретикоприкладних досліджень у сфері ризикології задля розробки національного стандарту управління ризиками
з урахуванням як міжнародного досвіду, так і вітчизняної специфіки господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом основи теорії ризику закладено в працях
таких всесвітньо відомих вчених XX ст., як: Л. Заде, Ф. Найт, Дж. Нейман, Г. Марковіц,
О. Моргенштерн, Ф. Модільяні, Ф. Рут, Дж. Тобін, Дж. Р. Хікс, В. Шарп. У наш час проблематика ризикменеджменту є предметом дослідження таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як: О. Альгін,
В. Альнічев, І. Балабанов, Т. Бачкаї, Є. Брігхем, П. Верченко, В. Вітлінський, В. Гранатуров,
Ю. Єрмолаєв, С. Ілляшенко, А. Мазаракі, В. Лук’янова, Н. Машина, Д. Месен, К. Редхем, Д. Фрідман,
П. Хейне, В. Черкасов, Д. Штефанич, О. Ястремський та ін.
Разом з тим, практика застосування наукових здобутків ризикології в контексті розробки на
законодавчому рівні нормативно-методичного забезпечення процесу формування ефективного
механізму ризик-менеджменту діяльності підприємства в Україні відсутня.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз міжнародного досвіду стандартизації у сфері
ризик-менеджменту, обґрунтування доцільності та концептуальних основ розробки національного
стандарту управління ризиками діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід провідних європейських компаній
переконливо свідчить, що ефективне ведення бізнесу сьогодні стало неможливим без інтегрування
ризик-менеджменту в систему управління підприємством, незалежно від його масштабів і специфіки
виробничого процесу.
Обраний Україною курс на євроінтеграцію, зокрема вступ до СОТ, передбачає поступовий перехід
вітчизняних суб’єктів господарювання до міжнародних норм ведення бізнесу, в тому числі набуття ними
необхідних навиків діагностики, оцінки та управління ризиками на шляху досягнення встановлених цілей.
При цьому, враховуючи всю складність та багатогранність ризику як економічної категорії,
доцільним, на наш погляд, є формування в рамках держави єдиної консолідованої позиції щодо
сутності, основних завдань та методології ризик-менеджменту українських підприємств. Одним із
шляхів вирішення цієї проблеми, доволі поширеним у світовій практиці, є розробка національного
стандарту управління ризиками діяльності господарюючих суб’єктів.
Згідно з визначенням Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), стандарт (від англ.
standard – норма, зразок, мірило) – це нормативний документ, який: 1) розроблений на основі
консенсусу та затверджений уповноваженим органом; 2) містить призначені для загального і
багаторазового використання правила (інструкції, характеристики) діяльності та її результатів;
3) спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у відповідній галузі [6].
Стандарти повинні бути засновані на узагальненні кращих досягнень науки, техніки, практичного
досвіду і спрямовані на забезпечення максимальної корисності для суспільства.
В контексті ризик-менеджменту стандартами передбачається уніфікація термінології, критеріїв
оцінки, основних етапів процесу управління ризиками та підходів до побудови його організаційної
структури на підприємстві.
Загалом, історія стандартизації у сфері управління ризиками діяльності економічних суб’єктів
розпочинається в 1995р. публікацією національного стандарту «AS/NZS 4360 – Управління ризиком»,
розробленого організацією «Стандарти Австралії / Стандарти Нової Зеландії» [3] (остання редакція мала
місце в 2004р.). Згодом схожі версії національних стандартів з’явились в Канаді (1997р.) та Японії (2001р.).
В 2002 р. результатом спільної роботи Інституту ризик-менеджменту (IRM) та Асоціації ризикменеджменту і страхування (AIRMIC) – провідних професійних організацій Великобританії, які
спеціалізуються на дослідженні проблематики ризикології, – стала розробка cтандарту FERMA [2].
Особливістю даного документа є економічне обґрунтування не лише негативних, але й позитивних
аспектів ризику для підприємства. Схема, закладена в Стандарті, має прикладний характер та може
слугувати основою для розробки механізму управління ризиками на підприємстві. Ризик-менеджмент
тут вперше декларується не просто як один із управлінських інструментів, а як невід’ємна складова
системи управління діяльністю суб’єкта господарювання.
В 2004 році у США Комітетом спонсорських організацій Комісії Тредвея (COSO) та аудиторською
компанією PricewaterhouseCoopers було розроблено «Концептуальні основи управління ризиками
організації. Інтегрована модель» [5]. Принциповою відмінністю стандарту COSO стало обґрунтування
прийнятного рівня ризику для підприємства; основними недоліками – досить обмежена сфера
застосування (фінансовий сектор), відсутність чітких рекомендацій щодо практичного впровадження
та надмірне акцентування уваги виключно на негативному аспекті ризику, що ставить під сумнів саму
доцільність прийняття ризикованих управлінських рішень як таких.
Безсумнівно вартим нашої уваги є також Південно-Африканський кодекс корпоративного
управління «KING IIІ» (2009 р.) [4], в якому наведено основні практичні аспекти раціональної
організації процесу ризик-менеджменту на підприємстві. Кодекс періодично оновлюється та
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Оцінювання ризику
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Встановлення ситуації (контексту)

Оцінка ризику

Обмін інформацією та консультування

вдосконалюється на основі кращого управлінського досвіду та служить хорошим посібником для
навчання ризик-менеджерів.
З метою уніфікації термінології у сфері управління ризиками Міжнародна організація зі
стандартизації (ІSО) та Міжнародна електротехнічна організація (ІЕС) опублікували словник Guide 73
[6], який містить обґрунтування базових понять ризик-менеджменту, погоджених представниками
більшості країн світу – членів ISO.
Разом з тим, незважаючи на доволі активний процес стандартизації ризик-менеджменту та його
широкомасштабне впровадження в управлінську діяльність суб’єктів господарювання більшості
індустріально розвинених держав світу, фінансово-економічна криза 2008р. продемонструвала їх
неспроможність протистояти новим викликам часу та забезпечити досягнення встановлених цілей.
Це, в свою чергу, засвідчило неефективність існуючих у світовій практиці систем управління ризиками
та актуалізувало доцільність їх істотного вдосконалення.
Спробою розв’язання даної проблеми стала розробка Міжнародною організацією зі
стандартизації (ISO) уніфікованого міжнародного стандарту ризик-менеджменту ISO 31000:2009
«Управління ризиками. Принципи та рекомендації» [7], який базується на узагальненні та
систематизації кращого світового досвіду управління ризиками, характеризується простою мовою
написання і зрозумілою термінологією, містить чіткі та детальні рекомендації щодо організації
системного управління ризиками діяльності суб’єктів господарювання.
Особлива цінність даного документа полягає в тому, що він сприяє гармонізації національних
систем стандартизації країн-членів ISO. В сучасних умовах глобалізації це є вкрай важливо, оскільки
дає змогу розвивати міждержавне співробітництво щодо розробки ефективних методів ризикменеджменту на єдиних концептуальних засадах та формувати стратегію спільної протидії
глобальним викликам та загрозам сучасності.
Процес управління ризиками згідно зі стандартом ISO 31000:2009 (рис. 1) розпочинається з
визначення цілей діяльності та обґрунтування внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на можливість їх
досягнення.
Оцінка ризику відповідно до ISO 31000:2009 складається з трьох етапів: ідентифікації, аналізу та
безпосередньої процедури оцінювання.
Етап управління ризиками передбачає вибір альтернатив, а також аналіз витрат і переваг та
обґрунтування нових ризиків, що можуть бути спричинені вибором того чи іншого методу управління.
Іншим важливим документом, який вдало доповнює ISO 31000:2009, є стандарт ISO/IEC
31010:2009 «Ризик-менеджмент – Методи оцінки ризику» [8]. Він містить практичні рекомендації щодо
вибору й застосування тих чи інших методів оцінки ризику.

Управління ризиком

Рис. 1. Процес ризик-менеджменту на підприємстві згідно з ISO 31000:2009
Джерело : [7, c. 6]
Вважаємо, що, на сьогоднішній день, ISO 31000:2009 є тим універсальним базовим документом,
який потенційно здатний стати основою для розробки національних стандартів ризик-менеджменту
більшості країн світу (станом на початок 2013р. близько 84% суверенних держав входили до ISO), в
тому числі і України.
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Показовою в цьому плані є нормотворча діяльність Російської Федерації та Білорусі, які, маючи
на початку 90-х років однакові з Україною стартові позиції в сфері ризик-менеджменту, на сьогоднішній
день вже стандартизували процес управління господарськими ризиками.
Разом з тим, слід чітко усвідомлювати, що затвердження національного стандарту ризикменеджменту в Україні повністю ідентичним до тексту ISO 31000:2009, без врахування вітчизняної
специфіки господарювання, буде грубою помилкою. Так, по-перше, в міжнародному стандарті
основний акцент зроблено на впровадження системи управління ризиками в організацію діяльності
підприємства, в той час як обґрунтуванню шляхів підтримання процесу ризик-менеджменту на
належному рівні приділено, на нашу думку, недостатньо уваги.
По-друге, стандарти, розроблені закордонними організаціями, розраховані, як правило, на
досвідчених фахівців у сфері управління ризиками, які добре обізнані з сучасними теоретикоприкладними аспектами ризик-менеджменту. Натомість в Україні в цьому плані спостерігається
гострий дефіцит висококваліфікованих кадрів, відсутність традицій управління ризиком в практичній
діяльності підприємств та системи підготовки спеціалістів даного профілю у ВНЗ.
По-третє, важливим у процесі формування системи управління ризиками є врахування
особливостей самого підприємства (організаційної структури, розміру, форми власності,
організаційно-правової форми створення), а також ступеня впливу факторів зовнішнього соціальноекономічного середовища, що не обґрунтовано належним чином в ISO 31000:2009.
Висновки з проведеного дослідження. Ефективне ведення бізнесу сьогодні є неможливим
без інтегрування ризик-менеджменту в загальну систему управління підприємством незалежно від
його масштабів і специфіки виробничого процесу. На жаль, практичний ризик-менеджмент в Україні
все ще знаходиться на стадії свого становлення та обмежується окремими вузькоспеціалізованими
галузями. Значною мірою це зумовлено відсутністю традицій управління ризиком у господарській
практиці підприємств, дефіцитом кваліфікованих кадрів відповідного профілю, браком інформації про
позитивний досвід використання функції управління ризиком на українських підприємствах, а також
повною відсутністю вітчизняних галузевих нормативних матеріалів та методичних рекомендацій щодо
формування ефективних систем управління ризиками діяльності вітчизняних суб’єктів
господарювання реального сектору економіки.
Виходячи з цього, доцільним є формування в рамках держави єдиної консолідованої позиції
щодо сутності, основних завдань та методології процесу управління ризиками діяльності українських
підприємств. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, поширеним у світовій практиці, є розробка
національного стандарту ризик-менеджменту.
Проаналізувавши міжнародний досвід щодо стандартизації процесу управління ризиками,
вважаємо, що, на сьогоднішній день, стандарт ISO 31000:2009 є тим базовим документом, який
потенційно здатний стати основою для розробки національного стандарту ризик-менеджменту
діяльності підприємств в Україні з подальшою адаптацією всіх його положень до вітчизняної
специфіки господарювання.
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Анотація
В статті проаналізовано міжнародний досвід стандартизації у сфері ризик-менеджменту.
Вказано на доцільність формування в рамках держави єдиної консолідованої позиції щодо сутності,
основних завдань та методології управління ризиками діяльності вітчизняних суб’єктів
господарювання шляхом розробки та затвердження на законодавчому рівні комплексного
нормативно-методичного
забезпечення
процесу
ризик-менеджменту
на
підприємстві.
Обґрунтовано концептуальні основи формування національного стандарту управління ризиками
діяльності підприємств в Україні з урахуванням як міжнародного досвіду, так і вітчизняної
специфіки господарювання.
Ключові слова: діяльність підприємства, ризик, ризик-менеджмент, міжнародний стандарт,
національний стандарт, держава.
Аннотация
В статье проанализирован международный опыт стандартизации в области рискменеджмента. Указано на целесообразность формирования в рамках государства единой
консолидированной позиции относительно сущности, основных задач и методологии управления
рисками деятельности отечественных субъектов хозяйствования путем разработки и
утверждения на законодательном уровне комплексного нормативно-методического обеспечения
процесса риск-менеджмента на предприятии. Обосновано концептуальные основы формирования
национального стандарта управления рисками деятельности предприятий в Украине с учетом
как международного опыта, так и отечественной специфики хозяйствования.
Ключевые слова: деятельность предприятия, риск, риск-менеджмент, международный
стандарт, национальный стандарт, государство.
Annotation
This article deals with international experience of standardization in the field of risk management.
Indicated the necessity of forming the unified consolidated position in the entire state regarding the entity,
main tasks and methodology of enterprise risk management by developing and approving at the legislative
level of complex regulatory and methodological support of the process of risk management at the enterprise.
Substantiated the conceptual basis for the formation of the national standard for risk management of
enterprises in Ukraine taking into account both international experience and domestic economic specifics.
Кey words: enterprise activity, risk, risk management, international standard, national standard, state.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Підприємство є складною соціально-економічною системою, яка
функціонує на основі загальних для всіх систем законів, синтезує теоретико-методичні та
методологічні підходи до його аналізу, втілює весь інструментарій системного дослідження соціальноекономічних явищ та процесів. В сучасній економічній науці поняття «розвиток підприємства» є
широко вживаним, однак відсутність єдиного загального підходу до його тлумачення та
співвідношення із іншими близькими категоріями обумовлює множинність висновків в теоретичному
аналізі. Так, у наукових працях категорія розвитку підприємства досить часто ототожнюється з
подібними, але відмінними за змістом поняттями – потенціал, зростання, функціонування,
конкурентоспроможність,
що
гальмує
формування
цілісного
теоретико-методичного
та
методологічного підходу до аналізу розвитку підприємства, визначення якого неможливо без
наукового розуміння змісту даної категорії. Останнє актуалізує необхідність виявлення співвідношення
та підпорядкування означених категорій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку підприємств приділяло увагу
багато вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Р. Акофф, Е. М. Коротков, О. Д. Коршунова,
В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, М. О. Кизим, О. М. Тридід, І. О. Богатирьов, Ю. С. Погорєлов та
інші. Вченими розглянуті і сформовані засади управління розвитком підприємства, створені
інструменти і моделі управління. У науковій літературі відсутні однозначні підходи щодо визначення
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вченими сутності розвитку підприємства та співвідношення даного поняття з синонімічними, але
іншими за внутрішнім змістом категоріями – потенціал, зростання, конкурентоспроможність,
функціонування. Останнє потребує уточнення сутності цих понять, узагальнення, систематизації та
визначення категорії «розвиток підприємства».
Постановка завдання. Мета даної статті – проаналізувати погляди щодо тлумачення категорії
«розвиток підприємства» та його співвідношення з іншими поняттями і запропонувати власне
визначення даної економічної категорії.
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення таких завдань: розглянути основні
теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «розвиток підприємства», виділити відмінності та
взаємозв’язки таких понять, як «потенціал підприємства», «зростання підприємства»,
«конкурентоспроможність підприємства», «функціонування підприємства» з категорією «розвиток
підприємства»; запропонувати авторське визначення поняття «розвиток підприємства» на основі
здійсненого аналізу та систематизації існуючих тлумачень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток підприємства, виступає, з одного боку,
соціально-економічною системою певного порядку, та, з іншого боку, є унікальним і специфічним
явищем окремого підприємства. Як зазначають дослідники, його унікальність обумовлена присутністю
особистісного фактору, який підвищує елементи невизначеності і стохастичності, виступає джерелом
виникнення різноманітних варіацій та сценаріїв розвитку.
У науковій літературі існує множинність понять, які в тій чи іншій мірі пов’язані із розвитком
підприємства та обумовлюють його діяльність в ринкових умовах. Однак їх численність, деяка
повторюваність і нечіткість не дають можливості визначитися щодо їхнього змісту, співвідношення, яке
відображає різні аспекти діяльності такого складного соціально-економічного явища, як підприємство.
Крім того, невизначеність категоріального апаратy приводить до неоднозначних висновкiв у
теоретичнoму аналізі. Назване гальмує формування цілісного теоретико-методичного та
методологічного підходу до аналізу розвитку підприємства, визначення якого неможливо без
наукового розуміння змісту даної категорії. У зв’язку із означеним, для розуміння сутності розвитку
підприємства слід, на нашу думку, розмежувати у частині підпорядкування такі поняття, як «потенціал
підприємства», «зростання підприємства», «конкурентоспроможність підприємства», «функціонування
підприємства» та «розвиток підприємства». Важливість виявлення співвідношення та підпорядкування
означених понять пов’язана із тим, що використання того чи іншого терміна несе в собі певний
конкретний зміст. Тому для поглибленого розуміння процесів і явищ, які виражаються даними
категоріями, потрібна єдина термінологічна основа. Хоча й зрозуміло, що сама множинність термінів,
які характеризують зміст діяльності підприємства як суб’єкта економіки, обумовлена складністю та
багатовимірністю даного явища.
Так, сутність поняття «потенціал підприємства» пов’язано із підходами з позиції яких воно
трактується. Ресурсний підхід (В. С. Нємчинов, О. І. Анчишкін, Л. І. Абалкін, Д. А. Черников) розглядає
потенціал підприємства як наявність ресурсної складової та потенційної можливості її використання, а
не як взаємопов'язану сукупність ресурсів та можливостей підприємства, яка визначає перспективи
його діяльності. Результативний підхід (В. О. Мец, М. Г. Чумаченко) підмінює названий термін
термінами виробничого, майнового, фінансового потенціалу підприємства. Представники виробничого
підходу (К. Г. Воблий, В. Вейц, Є. В. Лапін) ототожнюють термін виробничого та економічного
потенціалів, і на цій основі розглядають економічний потенціал, аналізуючи виробничу діяльність
підприємства. Управлінський підхід (С. Г. Струмилін) визначальним фактором, від якого залежить
потенціал підприємства, називає людські ресурси [7, с. 141].
Не відкидаючи жодного із наведених підходів, зазначимо, що категорія потенціал виражає
можливості та здатності підприємства щодо досягнення певних аспектів розвитку, тоді як категорія
розвитку пов’язана, на нашу думку, із процесом досягнення цілей підприємства. Крім того, на нашу
думку, потенціал підприємства, не залежно від його трактування різними підходами, є передумовою
розвитку, його необхідною, але не достатньою компонентою.
Щодо трактування поняття «зростання», то С. Г. Федосін поділяє розвиток на два напрями:
зростання – як висхідний розвиток та деградацію, як низхідний розвиток [21, с. 55]. Р. Акофф зазначав,
що зростання є збільшенням розмірів або числа, а розвиток є процесом збільшення можливостей
задоволення потреб, що зумовлюється внутрішніми характеристиками об’єкта, його потенціалом [1,
c. 114]. Позиція С. Г. Федосіна, на наше переконання, є дещо обмеженою. Останнє пов’язано із тим,
що навряд чи деградацію варто називати розвитком, тоді як висхідний розвиток повинен включати
якісні зміни, про що не вказується вченим. В свою чергу, О. Д. Коршунова зазначає, і з цим не можна
не погодитись, що розвиток як на макро-, так і на мікрорівні є поняттям ширшим, ніж зростання,
оскільки передбачає, крім кількісних змін в діяльності підприємства, якісні зміни його стану. Саме
отримання нових якостей та компетенцій є ознакою розвитку організації [10, с. 67]. Крім того, варто
зазначити, що розвиток підприємства є неможливим без зростання підприємства, тоді як зростання
може існувати і без розвитку.
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Поняття «конкурентоспроможність підприємства» є досить визначеною категорією в економічній
науці. Так, Ю. Б. Іванов трактує її як певну систему, що складається з безперервно взаємодіючих
факторів і характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства із надбання та
утримання впродовж тривалого періоду часу конкурентної переваги. В свою чергу, А. П. Градов
конкурентоспроможність фірми трактує як її порівняльну перевагу відносно інших фірм галузі в країні
та за її межами, а Г. М. Скударь підкреслює відносність даної характеристики, 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 [19, с. 76-77]. Як бачимо, конкурентоспроможність підприємства є сукупністю характеристик
підприємства, які дозволяють витримувати конкуренцію з боку інших фірм, та, що важливо, є
результатом використання потенціалу підприємства та кінцевим аспектом його розвитку.
Що ж стосується терміну «функціонування», то Е. М. Коротков розуміє під ним підтримку
життєдіяльності системи (підприємства), збереження функцій, що визначають її цілісність, якісну
визначеність, сутнісні характеристики. Функціонування, на думку В. В. Прохорової, є рухом у стані того
ж самого рівня, пов’язаним лише із перерозподілом елементів, функцій і зв’язків в об’єкті [17, с. 42].
О. В. Раєвнєва відмічає, що процес функціонування представляє собою реалізацію в часі основних
функцій підприємства, спрямованих на досягнення мети його діяльності в рамках існуючої структури і
досягнутої якості системоутворюючих елементів підприємства (ресурсів) [18, с. 164]. Як бачимо,
вченими досить чітко визначаються відмінності в процесах функціонування та розвитку. Про
діалектичний зв'язок функціонування та розвитку вказує В. В. Прохорова, яка зазначає, що
функціонування стримує розвиток і в той же момент є основою його здійснення. Розвиток руйнує
багато процесів функціонування, але при цьому створює умови для його більш стійкого здійснення [17,
с. 43]. Так, щоб підприємство розвивалося, воно повинно функціонувати, і навпаки – воно не може
функціонувати не розвиваючись. Іншими словами, процес розвитку складається із поетапних процесів
функціонування, завдяки яким підприємство досягає своєї мети, і переходить до нового стану.
Для визначення самого поняття «розвиток підприємства» потрібно виділити найхарактерніші
його ознаки, тим самим виокремивши його серед інших економічних явищ. За словником С. Ожегова,
розвиток означає процес закономірної зміни, переходу одного стану в інший, більш довершений;
перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, більш вищого [12, с. 867].
Філософський енциклопедичний словник трактує розвиток як закономірну спрямовану незворотну
якісну зміну матеріальних та ідеальних об’єктів [22]. В Академічному тлумачному словнику української
мови визначено розвиток як процес, в результаті якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід
від одного якісного стану до іншого, вищого [5].
Як бачимо, наведені енциклопедичні визначення, які повинні характеризуватися чіткістю,
точністю, лаконічністю і однозначністю дефініцій, не дають досить однозначного уявлення про
розвиток підприємства. Хоча, не можна не помітити, що в цих джерелах наголошується на тому, що
розвиток представляє собою процес певних якісних змін деякого об’єкту. Відсутність чітко визначеної
дефініції відображає розмаїття думок щодо розуміння сутності розвитку підприємства серед
економістів-теоретиків та практиків. Систематизуючи їх, відзначимо, що найбільш розповсюдженими є
підходи, в яких розвиток підприємства визначається, як:

– унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі та часі, який характеризується
перманентною зміною глобальних цілей його існування шляхом формування нової дисипативної
структури і переводом його в новий атрактор (одна з альтернативних траєкторій розвитку
підприємства) функціонування [18, с. 126];
– процес переходу економіко-виробничої системи у новий, більш якісний стан шляхом
накопичення кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є
підвищення її здатності чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища та ефективність
функціонування [9, с. 62];
– сукупність змін різної економічної природи, спрямованості, інтенсивності, що об’єктивно
відбиваються у соціально-економічній системі підприємства під впливом певних внутрішніх та
зовнішніх чинників, а також приводять до переходу та фіксації підприємства у різних відносно
стабільних організаційно-економічних станах [4];
– безперервне поновлення процесу виробництва, що супроводжується на різних етапах
відмінною величиною отриманих результатів; з урахуванням умов господарювання цей процес можна
ідентифікувати як процес виробництва, що повторюється, і призводить на різних етапах до різних
результатів в залежності від умов його здійснення [20, с. 136-139];
– кількісно-якісне задоволення закономірно зростаючих потреб суспільства за рахунок
зростання власного обсягу виробництва в результаті розвитку технологічного способу виробництва [3,
с. 37-45];
146

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

– об’єктивна зміна якісних характеристик системи, зумовлена фундаментальними законами
природи, такими як закон єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних змін в якісні, і
закономірностями функціонування підсистем забезпечення виробничої діяльності (технологічної,
трудової, матеріальної, фінансової, інформаційної) [2, с. 27];
– процес переходу економіко-виробничої системи у новий, більш якісний стан шляхом
накопичення кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є
підвищення її здатності чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища та ефективність
функціонування [8];
– процес формування, накопичення та використання стратегічних здатностей з метою
забезпечення зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції підприємства на ринках праці, капіталу та
товарів відповідно до інтересі різних груп суб’єктів ринку [10, c. 64-67];
– процес сукупних змін у соціально-економічній системі підприємства, спрямований на його
перехід у новий якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього
середовища, причому за напрямом він може бути як позитивним, так і негативним [11, с. 564-569];
– якісні перетворення в його діяльності за рахунок змін кількісних і структурних характеристик
техніко-технологічних, організаційно-комунікаційних, фінансово-економічних ресурсів на основі
ефективного використання інтелектуально-кадрових ресурсів та інформаційних технологій [13, с. 194];
– спрямована зміна якісного стану організації, її структури, складу або властивостей, кількісних
чи якісних змін елементів організації [14, с. 91];
– сукупність змін, які ведуть до появи нової якості та зміцнення життєвості системи, її здатність
чинити опір руйнівним силам зовнішнього середовища [9, с. 296; 16, с. 62];
– сукупність спрямованих, інтенсивних та якісних змін економічної природи, що відбуваються на
підприємстві внаслідок протиріч у внутрішньому середовищі та впливів факторів зовнішнього
середовища [6];
– безупинний процес, що відбувається за штучно встановленою або природною програмою як
зміна станів підприємства, кожен з яких є якісно іншим за попередній, через що у підприємства як у
більш складної системи виникають, розкриваються та можуть бути реалізовані нові можливості, нові
властивості, якості та характерні риси, які сприяють здатності підприємства виконувати нові функції,
вирішувати принципово інші завдання, що зміцнює його позиціонування в зовнішньому середовищі і
підвищує здатність протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища [15, с. 95].
У наведених визначеннях розвитку підприємства відображається багатогранність та складність
цього явища. Зазначимо, що кожне з них віддзеркалює лише певну ознаку даного явища,
характеризує тлумачення даної категорії з різних підходів. Як бачимо, майже у кожному наведеному
визначенні є спільні ознаки, властиві даному процесу. На наше переконання, тільки їх виділення
дозволить відрізняти явище «розвиток підприємства» від всіх інших, що знаходяться в одній площині
суспільних відносин, і в той же час створити можливість його чіткого визначення. Такими ознаками, на
нашу думку, є наступні:
–спрямованість на кількісно-якісні зміни стану підприємства;
–альтернативність наслідків – зміна стану у вищому або

нижчому рівнях, що підтверджує
можливість прогресивного (від нижчого до вищого) та регресивного (від вищого до нижчого) розвитку;

–наявність впливів факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

Таким чином, розуміючи та визнаючи різницю між поняттями, які знаходяться в одній площині
суспільних відносин із категорією «розвиток підприємства» (потенціал підприємства, зростання
підприємства, конкурентоспроможність підприємства та функціонування) зазначимо, що, на нашу
думку, розвиток підприємства представляє собою закономірний і безперервний процес кількісноякісних змін станів функціонування підприємства в напрямку досягнення вищого або нижчого рівнів,
який знаходиться під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, передумовою якого
є наявний потенціал підприємства, а результатом – досягнутий рівень конкурентоспроможність
суб’єкта господарювання.
Враховуючи безперервний процес змін станів підприємства, важливим аспектом є виявлення
нових, сучасних факторів впливу на розвиток підприємства. Останнє дасть можливість розробити дієві
механізми адаптації розвитку підприємства до змін навколишнього середовища з врахуванням
теоретичних положень і прикладних рекомендацій сучасних досліджень науковців.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, аналіз основних теоретичних підходів щодо
визначення поняття «розвиток підприємства» та виділення відмінностей і взаємозв’язків даної
категорії з такими поняттями, як: «потенціал підприємства», «зростання підприємства»,
«конкурентоспроможність підприємства», «функціонування підприємства» дало змогу сформулювати
авторське визначення поняття «розвиток підприємства». Останнє дозволить сформувати власний
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теоретико-методичний підхід до наукового розуміння змісту даної категорії та розглянути основні
складові розвитку на прикладі окремих галузей економіки. Саме це стане напрямом наших подальших
досліджень.
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Анотація
У статті розглянуті основні теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «розвиток
підприємства». Виокремлені відмінності та взаємозв’язки таких понять, як «потенціал
підприємства»,
«зростання
підприємства»,
«конкурентоспроможність
підприємства»,
«функціонування підприємства» з категорією «розвиток підприємства». Визначені основні ознаки
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«розвитку підприємства», а саме: спрямованість на кількісно-якісні зміни стану підприємства;
альтернативність наслідків – зміна стану у вищому або нижчому рівнях, що підтверджує
можливість прогресивного (від нижчого до вищого) та регресивного (від вищого до нижчого)
розвитку; наявність впливів факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.
Запропоновано власне визначення поняття «розвиток підприємства».
Ключові слова: розвиток підприємства, потенціал підприємства, зростання підприємства,
конкурентоспроможність підприємства, функціонування підприємства.
Аннотация
В статье рассмотрены основные теоретические подходы к пониманию сущности понятия
«развитие предприятия». Выделены различия и взаимосвязи таких понятий, как «потенциал
предприятия», «рост предприятия», «конкурентоспособность предприятия», «функционирование
предприятия» с категорией «развитие предприятия». Определены основные признаки «развития
предприятия», а именно: направленность на количественно-качественные изменения состояния
предприятия; альтернативность последствий – изменение состояния в высшем или низшем
уровнях, подтверждающий возможность прогрессивного (от низшего к высшему) и регрессивного
(от высшего к низшему) развития, наличие воздействий факторов как внутреннего, так и
внешней среды. Предложено собственное определение понятия «развитие предприятия».
Ключевые слова: развитие предприятия, потенциал предприятия, рост предприятия,
конкурентоспособность предприятия, функционирование предприятия.
Annotation
The article describes the main theoretical approaches to the understanding of «development of an
enterprise» concept. The differences and correlation between such concepts as «potential of an enterprise»,
«growth of enterprises», «competitiveness», «operation of a business» and the category «development of an
enterprise» are distinguished. Identifies the key features of «development of an enterprise», namely: focus
on quantitative and qualitative changes of the enterprise’s position; alternative consequences – change of a
state at the highest or lowest levels, confirming the possibility of progressive (from the lowest to highest) and
regressive (from the highest to lowest) development, the presence of influencing factors of both internal and
external environment. Suggested his own definition notions of «development of an enterprise».
Key words: the development of an enterprise, the potential of an enterprise, the growth of
enterprises, the competitiveness of enterprises, the operation of a business.

149

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ
ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
УДК 332.1:37

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

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНІСНОГО РОЗУМІННЯ
ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
Постановка проблеми. Стихійне формування в Україні регіональних освітніх систем вимагає
керованості таких процесів. У зв’язку з цим актуалізується потреба їх якісних трансформацій.
Розуміння трансформації як процесу, що є переважно притаманним складним структурам, дозволяє
розширити спектр виявлення причин і закономірностей формування регіональних освітніх систем з
подальшими їх змінами у зв’язку з внутрішніми структурними трансформаціями, що виникають на тлі
зміни системи взаємовідносин між інституціями, які формують такі системи, а також зовнішніми
впливами на системи, спричиненими макро- й мегафакторними явищами і процесами. Такий дуже
узагальнений причинний підхід дозволяє осягнути всю глибину закономірностей формування і
розвитку регіональних освітніх систем. Відповідно, постає завдання визначити, якими повинні бути
трансформаційні зміни з метою недопущення руйнації формованого тисячоліттями інституціонального
середовища та забезпечення максимально можливого стимулюючого впливу системою освіти на
соціально-економічний розвиток регіонів.
Актуальність даного дослідження підсилює той факт, що нинішня ситуація в сфері освіти є вкрай
проблемною з підтримуючим характером організації освітнього процесу натомість випереджуючого.
Поступова регіоналізація освітнього простору на нових прогресивних засадах може надати шанс
вітчизняній системі освіти одержати нові конкурентні переваги. І саме завдяки трансформації
регіональних освітніх систем, сформованих на стихійних засадах, можна побудувати розвинену
національну систему освіти, конкурентоспроможну в міжнародному вимірі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою даного дослідження в
контексті визначення теоретичних підходів трансформаційних змін у сфері освіти слугували праці
таких відомих вітчизняних вчених, як: Ю. Бажал, Л. Ващенко, Л. Гриневич, О. Гринькевич, Д. Дзвінчук,
О. Другов, М. Згуровський, Г. Зелінська, В. Кремень, В. Куценко, Т. Лукіна, С. Ніколаєнко, О. Овчарук,
В. Пашков, Л. Рижак, А. Сбруєва, Л. Семів та інших. Згадані вчені у своїх дослідженнях на високому
науковому рівні піднімали різні проблемні аспекти розвитку освіти в Україні. Проте стосовно
трансформаційних процесів регіональних освітніх систем у вітчизняній науці цілісних напрацювань
поки не простежується.
Постановка завдання. Метою даною публікації є теоретичне обґрунтування сутності
трансформації регіональних освітніх систем в Україні та потреби її здійснення в умовах переходу до
інформаційного суспільства. Завданнями при цьому будуть:

–визначення сутності трансформації регіональних освітніх систем як логічного процесу;
–огляд підходів вітчизняних вчених щодо проблемності та напрямів трансформаційних процесів

у сфері освіти;

–систематизація основних причин трансформації регіональних освітніх систем в Україні з
погляду впливу екзогенних факторів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформація простору освіти – це перш за все
зміна його архітектури відповідно до логіки культури [1, с. 47]. Схематично логічність трансформації
регіональних освітніх систем відображена на рис. 1.
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Рис. 1. Логічність трансформації регіональних освітніх систем
Джерело : складено автором
Як бачимо, основною ціллю трансформації регіональних освітніх систем має бути оптимізація їх
стимулюючих впливів на загальний соціально-економічний розвиток регіону та інші його підсистеми.
Чому здійснено акцент саме на такий хід впливу, а не навпаки, адже може поставати необхідність
відстеження детермінацій соціально-економічним станом регіону загалом та окремих його підсистем
зокрема (особливо економічною) рівня розвитку його освітньої системи? Річ у тім, що якісні
модернізаційні зміни повинні розпочинатись, насамперед, з освіти. Нині це особливо актуально для
регіонів України, які за роки незалежності «погрузли» у деструктивних явищах і процесах. Маючи
можливість формувати та управляти регіональними освітніми системами, можна досягти значних
позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку регіону на довготривалу перспективу з
урахуванням його територіальної специфіки. Тому основною тезою в руслі обґрунтування напрямів
трансформації регіональних освітніх систем повинно бути забезпечення їх стимулюючих впливів на
загальний розвиток регіону на довготривалу перспективу і з стратегічним баченням такого розвитку.
Варто підкреслити, що системних напрацювань з питання трансформації регіональних освітніх
систем у вітчизняній науці наразі немає. Разом з тим, для представлення авторського розуміння
такого процесу варто виокремити окремі цінні міркування вітчизняних вчених. Досить вагомий напрям
наукових тверджень тут формується з точки зору подальших перспектив розвитку освітніх систем.
Зокрема, Л. Гаєвська з посиланням на Ю. Шленова та Ю. Бойцова вказує, що подальший розвиток
системи освіти може відбуватися за одним із двох «сценаріїв» [2; 3]:
1) прагматизації та переважно професійної орієнтації освіти, які зводять її сутність до
операційних знань. У цьому випадку руйнується взаєморозуміння між людьми, які змушені
просуватися «слідом» за змінами, що відбуваються, пасивно пристосовуючись до них;
2) людиноцентричного підходу до освіти, який орієнтується при виборі змісту та методів
навчання на інтереси людини як особистості і як активного суб’єкта різних видів діяльності.
У таких прогностичних оцінках приховується загроза штучної трансформації регіональних
освітніх систем з метою відповідності новим загальноцивілізаційним викликам, які часто криються в
комерціалізації відносин, домінуванні майнових і фінансових інтересів, свободі вибору віросповідання,
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місця (країни, регіону) проживання тощо. Усе це руйнує націоідентичні характеристики організації
освітнього процесу, що виявляються в інституціональній основі регіональних освітніх систем.
Орієнтація ж у методиках викладання виключно на інтереси людини може призвести до надміру
спрощеного представлення матеріалу, використання нестандартних підходів, що зумовить поступове
обмеження інформаційної охопленості (глибини) освоюваних знань.
Проблемність якісної трансформації регіональних освітніх систем криється також у загальних
суспільних протиріччях. Так, Ф. Барановський та Ю. Скорченко стверджують, що особливістю
трансформаційних процесів, які відбуваються, є тривалість і глибина аномії, зумовлена
випереджальним розкладанням старих соціальних інститутів порівняно з формуванням нових, а також
прискорений, стрибкоподібний характер нинішніх метаморфоз (перевтілень) [4]. Відповідно
трансформація регіональних освітніх систем повинна супроводжуватись модернізацією соціальних
інститутів, особливо тих, що мають пряме відношення до освітніх процесів – органів державної влади,
закладів культури, спорту, науки, профільних громадських організацій.
Д. Плинокос, розглядаючи різні моделі освіти (замкнену, прагматичну, розвинену та відкриту),
вказує, що Україна повинна проводити поступову трансформацію моделі освіти, щоб не втратити
позитивні надбання однієї моделі спробою замінити їх на новітні перетворення, притаманні іншій
моделі, що не відповідають ступеню розвитку суспільства. Така трансформація повинна проводитися
поступово, з урахуванням існуючих умов функціонування та наслідків переходу від однієї моделі до
іншої [5]. Повністю підтримуючи такі твердження, варто підкреслити необхідність максимально
можливого забезпечення «органічної еволюційності» в трансформації регіональних освітніх систем,
котра відбувається більшою мірою, виходячи з нових викликів та потреб суспільства.
Теоретичне бачення трансформації у поєднанні зі зміною моделі регіональних освітніх систем
обумовлює потребу врахування висновків вітчизняних вчених щодо типології таких моделей. І тут
досить вдалий розподіл наводить Г. Педченко з виокремленням тоталітарної, прагматичної,
раціональної і відкритої моделей, що за змістовною сутністю корелює з розподілом Д. Плинокос.
Цінним є також твердження даного автора стосовно реалізації в сучасній системі освіти концепції
підтримуючої освіти, коли підготовка фахівців (робітників, учнів) здійснюється головним чином на
основі вимог сьогоднішнього дня, без урахування того, що чекає на них у майбутньому. Ця система не
забезпечує повноцінної підготовки людини до нових швидко мінливих умов існування [6]. Таким чином,
серед важливих цілей трансформаційних процесів регіональних освітніх систем в Україні має бути
власне подолання цього «підтримування» з формуванням натомість нового ідеологічного бачення
«випередження» освітою інших суспільних змін, що є характерним для всіх розвинених країн.
Потребу трансформації освітніх систем обґрунтовує О. Соскін: необхідно змінити загальну
парадигму функціонування системи освіти в Україні. Сьогодні в суспільстві існує потреба
багатоманітності, позаяк уніфікованість, характерна для періоду промислових революцій, конвеєрного
виробництва, себе вичерпала. У сучасну добу інформаційних технологій та безлюдних виробництв
важливо створити умови для підготовки людини як особистості, носія креативного потенціалу,
фахівця, здатного самостійно вирішувати накреслені завдання, не чекаючи наказу чи директиви згори
[7]. Такі висновки вченого є очевидними. Разом з тим, для вітчизняних регіональних систем така
кардинальна зміна концептуального бачення підготовки фахівця наразі є неприпустима, адже молодь
поки не володіє достатнім рівнем самосвідомості та виключної потреби здобуття високого рівня знань.
Часта працевлаштованість не за спеціальністю, суб’єктивні впливи на перспективи кар’єрного
зростання по суті демотивують осіб, які навчаються, до якісного оволодіння новими знаннями.
Натомість схильності до списування, прогулів, неформальних домовленостей, низький рівень поваги
до викладацького складу (особливо такі процеси сьогодні спостерігаються на рівнях шкіл, де має
місце поступова зміна моделі взаємодії «вчитель-учень» з виключною повагою та послухом на високі
права учня відстоювання своєї думки, що часто супроводжується неправомірною поведінкою) наразі
не дозволять ефективно побудувати освітній процес так, щоб результуючим його вимірником був
випускник з високим рівнем креативного потенціалу. На даному етапі це має бути випускник, зданий
критично мислити, чинити спротив існуючим системним деструктивам, всебічно розвинений із
потребою розвитку та високими моральними цінностями (чесність, здатність осуду асоціальної
поведінки інших членів суспільства, доброта тощо). І лише надалі систему навчання слід будувати з
орієнтацією на формування креативного потенціалу учня чи студента, що здатний створювати нові
знання із притаманним інноваційним типом поведінки.
Як бачимо, твердження вчених стосовно трансформаційних перспектив у сфері освіти, які
можуть бути адаптованими до регіональних освітніх систем, здебільшого є досить концептуальними
та слабо прикладними. Це є цілком закономірним у силу обмеженого бачення стратегічних орієнтирів
розвитку національної системи освіти зі збереженням національних основ та інституціональних засад
організації освітнього процесу. Значна увага приділена соціокультурологічним передумовам та
необхідності фундаменталізації, гуманітаризації та неперервності (на противагу дискретним
властивостям) знань, що здобувають особи у ході освітнього процесу та після його завершення через
самоосвіту і несистематичні споживання послуг регіональних освітніх систем.
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При визначенні сутності трансформації слід пам’ятати про причинність такого процесу (див.
рис. 1). Вона може виникати як у структурі самих регіональних освітніх систем, так і внаслідок
екзогенних факторних впливів. Звертаючись до висновків вітчизняних вчених та власних
спостережень, такими основними екзогенними причинами нинішніх трансформаційних процесів у
сфері освіти є такі, що виникають у політико-управлінській, економічній, соціокультурній та
інформаційно-комунікаційній (інноваційно-технологічній) площинах (табл. 1). Такі причини розподілено
в розрізі деструктивних та конструктивних відносно розвитку вітчизняних регіональних освітніх систем.
Щоправда даний розподіл є дещо умовним. Для прикладу, ті ж нові виклики інформаційного
суспільства у випадку надмірного прагнення нововведень в освітній процес та формального характеру
більшості реформ відповідно нових вимог можуть у результаті призвести до деформації розвитку
регіональних освітніх систем. Окрім того, причини конструктивних трансформацій виділено з точки
зору нових «шансів» для вітчизняних регіональних освітніх систем покращення їх якісних параметрів
та навіть виходу на провідні конкурентні позиції (згідно положень теорії переваг відставання
О. Гершекрона, коли менш розвинені країни мають змогу наздогнати розвинених, які, досягнувши
певного рівня розвитку, знаходяться в «заторі» [8]).
Таблиця 1
Основні причини трансформації регіональних освітніх систем в Україні з погляду впливу
екзогенних факторів
ПРИЧИНИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
що зумовлюють
деструктивні трансформації
Прояви недобросовісної конкуренції на регіональних
ринках праці, у т.ч. стосовно перспектив кар’єрного
зростання, можливостей підвищення кваліфікації тощо
Періодичні передвиборні спекуляції щодо проведення
освітніх реформ
Значна диференціація (розрив) населення в доходах,
активні міграційні процеси, що підвищують можливості
оплати
навчання
окремих
осіб,
створюючи
недобросовісне
конкурентне
середовище
між
споживачами освітніх послуг
Інтеграційна
невизначеність
з
формальним
полівекторним підходом, що обмежує можливості
громадян України в навчанні та подальшому
працевлаштуванні в європейському просторі (у т.ч. в
плані нострифікації дипломів про освіту)
Поширення неформальних домовленостей, корупції у
різних
сферах
суспільного
життя,
відсутність
розвиненого механізму захисту прав і свобод людини
(у т.ч. осіб, що навчаються)

що зумовлюють
конструктивні трансформації
Нові виклики інформаційного суспільства
необхідність переходу до економіки знань

та

Глобалізаційні процеси з активним впровадженням
різних форм дистанційного навчання
Сформовані у населення схильності обов’язковості
навчання (інституціональне середовище), докладання
значних зусиль щодо інвестицій у людський капітал
Широка мережа освітніх закладів, на базі яких у
випадку грамотного покращення їх матеріальнотехнічного стану та відповідної інфраструктури можна
реалізовувати освітні реформи
Високий
інтелектуальний
потенціал
науковопедагогічних кадрів, який у випадку достатнього
стимулювання (передусім матеріального) дасть змогу
ефективізувати його використання та розвивати, що
слугуватиме вагомою конкурентною перевагою для
вітчизняних регіональних освітніх систем

Джерело : складено автором
Серед виділених у табл. 1 причин трансформації регіональних освітніх систем, які надають їм
«шанс наздоганяння» розвинених країн, слід особливу увагу звернути на нові виклики інформаційного
суспільства та перехід до економіки знань. Систематизація наукових поглядів щодо цього повинна
передбачати формування концепції трансформації регіональних освітніх систем в умовах переходу
країни до інформаційного суспільства, що буде предметом наших подальших досліджень. Основною
ідеєю такої концепції є обґрунтування необхідності формування і розвитку регіональних освітніх
систем через здійснення трансформації у сфері освіти з переходом від виключно централізованої
урегульованості до регіоналізації освітнього простору.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, вітчизняний освітній простір характеризується
хаотичним формуванням регіональних освітніх систем, які у визначених координатах простору і часу
(з потужними детермінаціями геополітичним розташуванням) усе більше проявляються через тяжіння
потоків освітніх міграцій. Така ситуація вимагає концептуального бачення держави щодо
припустимості процесів регіоналізації освітнього простору. Враховуючи величезне значення освіти для
нації, потреба урегульованості формування регіональних освітніх систем є більш, ніж очевидною. За
таких умов слід проводити ефективні трансформаційні зміни з метою такого їх розвитку, щоб вони
слугували відмінною передумовою для органічного переходу країни до інформаційного суспільства.
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Анотація
У статті сформульовано сутність трансформації регіональних освітніх систем як логічного
процесу. Здійснено теоретичний огляд підходів вітчизняних вчених щодо проблемності та
напрямів трансформаційних процесів у сфері освіти. Систематизовано основні причини
трансформації регіональних освітніх систем в Україні з погляду впливу на них екзогенних
факторів. Доведено необхідність формування концепції трансформації регіональних освітніх
систем через здійснення змін у сфері освіти з переходом від виключно централізованої
урегульованості до регіоналізації освітнього простору.
Ключові слова: трансформація, освіта, регіональна освітня система, процес.
Аннотация
В статье сформулировано сущность трансформации региональных образовательных
систем как логического процесса. Осуществлен теоретический обзор подходов отечественных
ученых относительно проблемности направлений трансформационных процессов в сфере
образования.
Систематизированы
основные
причины
трансформации
региональных
образовательных систем в Украине с точки зрения влияния на них экзогенных факторов. Доказана
необходимость формирования концепции трансформации региональных образовательных систем
путем осуществления изменений в сфере образования с переходом от исключительно
централизованной урегулированности к регионализации образовательного пространства.
Ключевые слова: трансформация, образование, региональная образовательная система,
процесс.
Annotation
The paper formulates the essence of the transformation of regional educational systems as a logical
process. The theoretical overview of approaches to local scientists on problematic areas and transformation
processes in education. Systematized the main causes transformation of regional educational systems in
Ukraine in terms of exposure to exogenous factors. The necessity of forming a concept of transformation of
regional education systems through the implementation of changes in education with the transition from
purely centralized regular to the regionalization of educational space.
Key words: transformation, education, regional educational system process.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Розвиток промисловості у різних країнах світу на сьогодні стикається з
такими проблемами, як необхідність зниження енергозатратності, підвищення якості виробленої
продукції, перехід до постіндустріального етапу розвитку. Для економіки України відновлення
основного капіталу набуло особливо важливого значення, у виступі із щорічним посланням до
Верховної Ради України Президент України Віктор Янукович наголосив, що вибір на модернізацію
країни є незворотним [1]. Вирішення цих питань неможливе без вибору шляхів поступового здійснення
модернізації основного капіталу промисловості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічну природу основного капіталу вивчали
закордонні вчені Р. Голдсміт, JI. Марой, П. Пере, В. Петті, Дж. Б. Сей, а також російські вчені
В. Андріанов, Б. Башкатов, JI. Вайнштейн, М. Гордонов та ін. Віддаючи належне розробкам
вітчизняних та зарубіжних вчених, слід зазначити, що й надалі залишається чимало невирішених
проблем, котрі вимагають поглибленого дослідження і вироблення методичних підходів, зокрема
відносно дослідження основного капіталу регіону, процесів його модернізації.
Постановка завдання. Мета статті полягає у створенні системи показників для здійснення
аналізу модернізації основного капіталу промисловості регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. За найбільш загальним визначенням, капітал – це
певна сума благ у вигляді матеріальних, грошових та інтелектуальних засобів, використовуваних у якості
ресурсу у подальшому виробництві. З економічної літератури відомий підхід до визначення основного
капіталу як такого, що включає фізичний, людський та природний капітал; дослідники визначають склад
елементів основного капіталу на рівні підприємства як для бази, що забезпечує його гармонізацію з
національним багатством, і включають в його склад, окрім фізичного капіталу, людський капітал,
природний капітал [2]. Однією з найбільш важливих закономірностей розвитку світової господарської
системи є взаємозв'язок економічного зростання та підвищення ролей фізичного капіталу, людського
капіталу, природного капіталу в національній економіці. Визначимо ці економічні категорії. «Фізичний
(реальний, або виробничий) капітал – капітал, вкладений у справу, який працює як джерело доходу у
вигляді засобів виробництва: машин, обладнання, будівель, споруд, землі, запасів сировини,
напівфабрикатів і готової продукції, які використовуються для виробництва товарів і послуг» [3].
В сучасній економічній літературі існує велика кількість визначень поняття «людський капітал»,
одне з них: «Людський капітал, у загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка
характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей,
особистих рис і мотивацій індивідів» [4].
У словнику знаходимо визначення природного капіталу: «Природний капітал – запас природних
виробничих ресурсів, якими наділене суспільство і які можуть використовуватись у виробничих цілях»
[5]. На думку О. Веклич, «природний капітал» доцільно ототожнювати з поняттям «природно-ресурсний
потенціал» у розумінні територіально конкретизованого капітального запасу природних благ [6.]. Крім
того, засоби праці стають капіталом тільки у процесі їх використання, капітал як рух розглядав К. Маркс:
«Засоби праці, по-перше, тільки у тому випадку становлять основний капітал ... якщо вони переносять
свою вартість на продукт особливим способом» [7].
З врахуванням вищесказаного, основний капітал промисловості регіону будемо розуміти як
фізичний, людський, природний капітали, використовувані у процесі промислового виробництва,
формування яких залежить від розвитку економіки регіону.
З процесами модернізації суспільства і обумовленими ними розвитком пов’язаний генезис
соціально-економічної теорії фізичного, людського, природного капіталів. Знаходимо таке визначення
модернізації фізичного капіталу: «Модернізація – процес часткового оновлення, заміни застарілого
устаткування (машин, механізмів, обладнання, приладів та ін.), технології виробництва, технічне й
технологічне переоснащення промислових і сільськогосподарських підприємства» [8]. Модернізацію
людського капіталу будемо розуміти, як забезпечення покращення якісних характеристик працівника,
а модернізацію природного капіталу – як забезпечення екологічної безпеки, стану захищеності
природного середовища та життєво важливих інтересів людини, підприємства. Модернізація основного
капіталу промисловості, зокрема, залежить від розвитку економіки регіону, надходження інвестицій, що
представлено у табл. 1.
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Таблиця 1
Вплив економіки регіону, держави на модернізацію основного капіталу промисловості
Модернізація
складових основного капіталу
промисловості
1

Модернізація
фізичного
капіталу
(основних засобів)
підприємств
промисловості
регіону

Модернізація
людського
капіталу
підприємств
промисловості
регіону

Показники модернізації складових основного капіталу промисловості регіону
2
Зростання валового регіонального продукту
Приріст інвестицій у промисловість / Приріст валового регіонального продукту
Частка інвестицій у основні засоби у промисловості у доходах місцевого бюджету
Частка прямих іноземних інвестицій у промисловість у прямих іноземних інвестиціях у економіку
регіону
Державні трансферти на розвиток промисловості
Інвестиції з місцевого бюджету у промисловість
Капіталізація інвестицій у основні засоби промисловості = оновлення основних засобів
промисловості / (інвестиції підприємств + державні трансферти + інвестиції місцевого бюджету +
прямі іноземні інвестиції)
Частка оновлених основних засобів у основних засобах промисловості
Частка ліквідованих основних засобів у основних засобах промисловості
Частка основних засобів, задіяних у промисловому виробництві
Відсоток зношених основних засобів
Придатність основних засобів
Ефект від вкладення інвестицій в основні засоби: приріст фондовіддачі / приріст інвестицій;
приріст енерговіддачі / приріст інвестицій
Зростання рентабельності = приріст прибутків підприємства / приріст основних засобів
Державна та регіональна підтримка розвитку регіональних підприємств виробників основних
засобів (верстатів, поточних ліній, обладнання) для промисловості регіону
Створення високотехнологічних промислових підприємств
Розвиток ІТ-технологій
Питома вага підприємств, що впровадили інновації
Наявність програм розвитку регіональної промисловості за галузями: добувної промисловості,
обробної промисловості, виробництва електроенергії, газу і води
Наявність програм енергозбереження у промисловості
Наявність національної програми експорту, де передбачено експорт промислових товарів і
послуг на вигідних для промислових підприємств регіону умовах
Наявність регіональної програми інноваційного розвитку промисловості регіону
Наявність програми розвитку освіти регіону
Навчання управлінського персоналу промислових підприємств за програмою для ІТ-фахівців з
управління технологіями, яка поєднує технологічну і бізнес-освіту
Сприяння з боку адміністративних органів випуску закладами вищої освіти висококваліфікованих
спеціалістів технічних спеціальностей згідно потреб промислових підприємств, з врахуванням
потреб і перспектив розвитку регіону
Сприяння з боку адміністративних органів випуску закладами профтехосвіти спеціалістів
фахової спрямованості згідно потреб промислових підприємств, з врахуванням потреб і
перспектив розвитку регіону
Програми підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів промислових підприємств і
організацій з встановленням періодичності обов’язкового підвищення кваліфікації
Частка коштів, виділених з державного бюджету на підвищення кваліфікації і перепідготовку
кадрів у промисловості
Частка коштів, виділених з регіонального бюджету на підвищення кваліфікації і перепідготовку
кадрів у промисловості
Кошти, виділені з державного бюджету на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів у
промисловості
Кошти, виділені з регіонального бюджету на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів у
промисловості
Управління якісною підготовкою фахівців на основі маркетингу ринку праці й освітнього
моніторингу в регіоні
Частка коштів, виділених з місцевого бюджету для підприємств промисловості на оздоровлення
працівників, які складаються з витрат на профілактику захворювань, оздоровлення
Кошти, виділені з доходів підприємств промисловості на оздоровлення працівників, які
складаються з витрат на профілактику захворювань, оздоровлення
Кошти, виділені з місцевого бюджету для підприємств промисловості на оздоровлення
працівників, які складаються з витрат на профілактику захворювань, оздоровлення
Ефект від вкладення інвестицій в людський капітал: частка персоналу підприємств, які пройшли
підвищення кваліфікації, перепідготовку; приріст продуктивності праці / приріст витрат на
підвищення освітнього рівня працівників промислових підприємств
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продовження табл. 1
1

Модернізація
природного
капіталу
підприємств
промисловості
регіону

2
Частка коштів, виділених з доходу підприємств на вдосконалення основних засобів
природоохоронного призначення на промислових підприємствах
Частка коштів, виділених з місцевого бюджету на вдосконалення основних засобів
природоохоронного призначення на промислових підприємствах
Кошти, виділені з доходу підприємств на вдосконалення основних засобів природоохоронного
призначення на промислових підприємствах
Кошти, виділені з місцевого бюджету на вдосконалення основних засобів природоохоронного
призначення на промислових підприємствах
Впровадження системи екологічного менеджменту з допомогою стандартів ISO 14000
Сертифікація системи менеджменту якості ISO 9001
Впровадження енергоощадних технологій на підприємстві
Наявність регіональної програми охорони довкілля
Екологічна освіта працівників промислових підприємств
Виконання цільових проектів екологічної модернізації промислових підприємств
Ефект від вкладення інвестицій в основні засоби природоохоронного призначення: приріст
чистоти довкілля на площадці підприємства і навколо підприємства / приріст коштів виділених на
основні засоби природоохоронного призначення на підприємстві; частка оновлених основних
засобів природоохоронного призначення

Джерело : розроблено автором
Модернізація складових основного капіталу промисловості, а саме фізичного, людського та
природного капіталів залежить від економічних та організаційних процесів у регіоні, а також від розвитку,
організаційно-економічних заходів на промислових підприємствах, що показано у табл. 2.
Таблиця 2
Вплив розвитку підприємств на модернізацію основного капіталу промисловості
Участь
підприємств
промисловості у
модернізації

Показники модернізації основного капіталу промисловості на рівні підприємства
Інвестиції у основний капітал як частка доходів підприємств
Інвестиції підприємств у основний капітал підприємств

Внесок
підприємств
у
модернізацію
складових
основного
капіталу
промисловості

Частка коштів, виділених з доходів підприємств на підвищення кваліфікації і перепідготовку
кадрів у промисловості
Кошти, виділені з доходів підприємств на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів у
промисловості
Частка коштів, виділених з доходів підприємств промисловості на оздоровлення
працівників, які складаються з витрат на профілактику захворювань, оздоровлення
Кошти, виділені з доходів підприємств промисловості на оздоровлення працівників, які
складаються з витрат на профілактику захворювань, оздоровлення
Інвестиції у основні засоби природоохоронного призначення як частка доходів підприємств
Інвестиції у основні засоби природоохоронного призначення підприємств
Впровадження системи інноваційного менеджменту на підприємстві
Впровадження системи інвестиційного менеджменту на підприємстві
Ефект від модернізації основного капіталу підприємств: зростання фондовіддачі; зростання
енерговіддачі; зменшення частки сировинної продукції у структурі випуску, зменшення
викидів забруднюючих речовин, зменшення забруднених стоків

Джерело : розроблено автором
Модернізація промислових підприємств має вплив на розвиток економіки регіону в цілому, що
показано у табл. 3.
З табл. 3 видно, що модернізація основного капіталу промисловості має покращувати розвиток
інших видів економічної діяльності регіону.
Для забезпечення необхідних умов розвитку вітчизняної промисловості було виконано проект
Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017
року, де визначено основні напрямки модернізації [9].
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Таблиця 3
Вплив модернізації промисловості на економіку регіону
Розвиток
економіки
регіону

Показники впливу модернізації основного капіталу промисловості на економіку регіону
Зростання доходів підприємств промисловості
Приріст доходів підприємств промисловості / приріст витрат на модернізацію основного капіталу
промисловості
Зростання експорту продукції промисловості

Зростання
доходів
місцевого
бюджету,
зростання
інвестування
економіки
регіону

Приріст експорту продукції промисловості / приріст витрат на модернізацію основного капіталу
промисловості
Приріст інвестицій у види економічної діяльності регіону / приріст витрат на модернізацію
основного капіталу промисловості
Зростання податкових надходжень від промислових підприємств у бюджет регіону
Приріст податкових надходжень від промислових підприємств у бюджет регіону / приріст
модернізації основного капіталу промисловості
Зростання інвестування видів економічної діяльності регіону за рахунок місцевих бюджетів
Зростання модернізації фізичного, людського, природного капіталів у видах економічної
діяльності регіону
Приріст модернізації фізичного, людського, природного капіталів у видах економічної діяльності
регіону / Приріст модернізації фізичного, людського, природного капіталів у промисловості
регіону

Джерело : розроблено автором
Враховуючи вищесказане, для вирішення проблем модернізації промисловості регіону
необхідне відстежування залежності модернізації промисловості від економічних процесів у регіоні, та
її впливу на модернізацію основного капіталу видів економічної діяльності регіону.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз, проведений за створеною системою показників
модернізації основного капіталу промисловості регіону, дозволяє визначити:
1) процес модернізація складових основного капіталу промисловості регіону, фізичного капіталу,
людського капіталу, природного капіталу; залежність модернізації від економічних та організаційних
процесів у регіоні та організаційних процесів на підприємствах;
2) вплив модернізації основного капіталу промисловості на економічний розвиток регіону, інші
види економічної діяльності;
3) порівняльні дані модернізації основного капіталу промисловості різних регіонів.
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Анотація
Створено три системи показників для здійснення аналізу модернізації основного капіталу
промисловості регіону: 1. Вплив економіки регіону, держави на модернізацію основного капіталу
промисловості; 2. Вплив розвитку промислових підприємств на модернізацію основного капіталу
промисловості; 3. Вплив модернізації промисловості на економіку регіону.
Запропоновані системи показників можна використовувати для аналізу модернізації
основного капіталу промисловості регіону за його складовими, фізичним, людським, природним
капіталами, аналізу залежності їх модернізації від економічних, організаційних процесів у регіоні, а
також, як інструмент для управління процесами модернізації промисловості регіону.
Ключові слова: основний капітал промисловості, фізичний капітал, людський капітал,
природний капітал, основні засоби, модернізація.
Аннотация
Созданы три системы показателей для осуществления анализа модернизации основного
капитала промышленности региона: 1. Влияние экономики региона, страны на модернизацию
основного капитала промышленности; 2. Влияние развития промышленных предприятий на
модернизацию основного капитала промышленности; 3. Влияние модернизации промышленности
на экономику региона.
Предложенные системы показателей можно использовать для анализа модернизации
основного капитала промышленности региона на основании его составляющих, физического,
человеческого, природного капитала, анализа зависимости их модернизации от экономических,
организационных процессов в регионе, а также как инструмент для управления процессами
модернизации промышленности региона.
Ключевые слова: основной капитал промышленности, физический капитал, человеческий
капитал, естественный капитал, основные средства, модернизация.
Annotation
Three systems of indexes are created for realization of analysis of modernization of the fixed assets of
industry of region : 1. Influence of economy of region, countries on modernization of the fixed assets of
industry; 2. Influence of development of industrial enterprises on modernization of the fixed assets of
industry; 3. Influence of modernization of industry on the economy of region.
The offered systems of indexes can be used for the analysis of modernization of the fixed assets of
industry of region on the basis of his constituents, physical, human, natural capital, dependences of their
modernization on economic, organizational processes in a region, and also as an instrument for a
management by the processes of modernization of industry of region.
Key words: fixed assets of industry, physical capital, human capital, natural capital, fixed assets,
modernisation.
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ДИНАМІКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2011-2012 рр.
Постановка проблеми. З переходом до ринкової економіки підвищується роль
зовнішньоекономічної діяльності як важливого фактору зростання економіки. Для досягнення
оптимальної структури системи міжнародної торгівлі України необхідно дослідити роль окремих її
частин – областей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній літературі питання
зовнішньоекономічної діяльності, динаміки експортно-імпортних операцій, аналізу структури експорту
та імпорту досліджувалося такими авторами, як: А. Мазаракі, Т. Мельник, А. Гальчинський,
Н. Голованенко, С. Лепеха, І. Бураковський, Г. Пухтаєвич та ін. Попри всебічне вивчення
зовнішньоекономічної діяльності України, існує потреба у додатковому дослідженні динаміки,
географічної та товарної структури експортно-імпортних операцій окремих областей України.
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження динаміки експортно-імпортних операцій
Запорізької області, визначення її географічної та товарної структури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємства та організації Запорізької області
за січень–вересень 2012р. експортували товарів та послуг на суму 3198,4 млн.дол. США, імпортували
– на 1568,1 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2011р. обсяг експорту зменшився на 0,9%, імпорту
– на 7,7%.
Таким чином, позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу області склало 1630,3
млн.дол. Коефіцієнт покриття імпорту експортом дорівнював 2,04 проти 1,90 – за січень–вересень
2011р. Варто зазначити, що сальдо зовнішньоторговельного балансу України є від’ємним [1].
Як і в попередні роки, основу зовнішньої торгівлі області становили товари. На них припадало
93,8% та 96,2% експорту та імпорту відповідно (рис.1).
млн.дол. США
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Рис. 1. Зовнішня торгівля товарами та послугами у 2011-2012 рр.
Джерело : [2].
Темпи росту (падіння) експорту та імпорту товарів знизились порівняно з попереднім роком. При
цьому поступово ці показники перейшли у від’ємну частину (рис.2).
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Рис. 2. Темпи приросту (падіння) обсягів експорту-імпорту товарів за місяцями
Джерело : [2].
Запорізька область зайняла (без урахування за регіонами поставок нафти сирої) по експорту
п’яте місце, по імпорту – восьме (5,9% і 2,4% обсягів України відповідно). З експорту Запорізьку
область випереджають лише Донецька, Київська, Дніпропетровська і Луганська області [3].
Протягом січня–вересня 2012р. зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з
партнерами 137 країн світу.
Найвагоміша частка запорізької продукції (48,8%) була поставлена до країн СНД, що менше, ніж
за січень–вересень 2011р. на 0,5%. До країн Європи та Азії відправлено відповідно 21,2% та 20,6%
загального експорту області. Експорт до Європи зменшився на 15,5%, до Азії – на 2,6%.
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Більшість експортних поставок здійснювались до Російської Федерації – 41,4% загального
обсягу експорту, Туреччини – 8,9%, Польщі – 3,8%, Казахстану – 3,0%, Німеччини – 2,7%, Чехії – 2,5%,
Індії – 2,2%, Болгарії – 2,1%, Білорусі – 2,1%, Єгипту – 2,0%. Порівняно з січнем–вереснем 2011р. зріс
експорт товарів до Єгипту, Чехії, Російської Федерації.
Значна частка експорту до країн СНД досягається за рахунок поставок до Російської Федерації,
що здавна є стратегічним партнером України [4].
До країн Європейського Союзу було спрямовано товарів на суму 569,6 млн.дол. (19,0%
загального обсягу експорту). З 27 країн – членів ЄС найбільші обсяги експорту запорізьких товарів
припадали на Польщу (20,3%), Німеччину (14,1%), Чехію (12,9%), Болгарію (11,0%), Словаччину
(8,2%), Італію (6,5%), Австрію (4,3%), Грецію (4,1%), Румунію (4,0%).
У загальному обсязі імпорту переважали надходження з країн СНД (44,2%), Європи (26,9%) та
Азії (19,6%). Ввіз товарів з країн СНД в порівнянні з січнем–вереснем 2011р. збільшився на 3,7%, з
Європи зменшився – на 19,2%, з країн Азії – на 14,4%.
З країн-імпортерів найбільша питома вага поставок припадала на Російську Федерацію – 41,3%,
Китай – 8,2%, Німеччину – 6,5%, Корейську Республіку – 5,4%, США – 4,4%, Австралію – 2,3%,
Туреччину – 2,2%, Польщу – 2,2%, Словаччину – 2,2%, Норвегію – 2,1%, Італію – 2,1%. Порівняно з
січнем–вереснем 2011р. зріс імпорт з Австралії, США, Італії, Російської Федерації.
Позитивне сальдо в зовнішній торгівлі товарами склалося з 91 країною світу, в т.ч. найбільше –
з Російською Федерацією, Туреччиною, Польщею, Казахстаном, Чехією та Індією (617,6 млн.дол.,
235,2 млн.дол., 82,1 млн.дол., 73,9 млн.дол., 61,3 млн.дол. та 59,7 млн.дол. відповідно); від’ємне – з
46 країнами, в т.ч. найбільше – з Китаєм, Корейською Республікою, Австралією, Норвегією та США
(87,8 млн.дол., 68,1 млн.дол., 34,5 млн.дол., 31,5 млн.дол. та 22,4 млн.дол. відповідно).
У структурі експорту основу склали чорні метали (44,0% загального обсягу експорту товарів),
механічне обладнання (16,4%), електричне обладнання (10,8%), засоби наземного транспорту (4,8%),
руди, шлак і зола (4,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження (4,6%), інші
недорогоцінні метали (2,0%).
Як бачимо, основну частку валютних надходжень до області продовжували забезпечувати
підприємства металургії та машинобудування, які складають основу промислового комплексу
Запорізького регіону.
Варто зазначити, що тенденції щодо структури експорту Запорізької області збігаються з
загальнодержавними, адже у структурі експорту України домінуючою товарною групою є недорогоцінні
метали та вироби з них [5, с. 48].
На область припадало 9,8% вартості чорних та кольорових металів, що експортувалися з
України, та 9,9% – машинобудівної продукції. Найбільші частки запорізького металу (товарні групи 72–
81) були спрямовані до країн Європи, Азії та СНД (29,1%, 28,7% та 28,2% відповідно). Слід відмітити,
що загальне зменшення експорту металу з області (на 14,1%) відбулося через зменшення його
поставок на ринки Європи – на 25,6%, СНД – на 15,2% та Азії – на 13,9%.
Більша частка (87,3%) машинобудівної продукції була відправлена до країн СНД. Для країн Азії
припадало 7,7%, а європейських країн – тільки 2,7% експорту продукції запорізьких машинобудівників.
Зменшився лише експорт машинобудівної продукції до країн Азії на 18,7% у порівнянні з минулим
роком. У складі інших товарів найбільш вагомими були поставки олії соняшникової, пшениці та інших
культур. Зростання експорту на дану продукцію пов’язане із високими врожаями
сільськогосподарських культур, стабільно високим зовнішнім попитом на вітчизняну продукцію, її
більш високою ціновою конкурентоспроможністю, зростанням цін на світовому ринку [6, с. 12].
Експортні поставки до країн СНД складались, переважно, з механічного обладнання, чорних
металів, електричного обладнання, засобів наземного транспорту, алкогольних і безалкогольних
напоїв та оцту.
До країн Європейського Союзу, в основному, експортувались чорні метали, руди, шлак і зола,
інші недорогоцінні метали, механічне обладнання, продукти неорганічної хімії.
Основу імпортних надходжень складали палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки
(16,6% загального обсягу імпорту товарів), механічне обладнання (15,4%), чорні метали (11,3%),
електричне обладнання (6,1%), засоби наземного транспорту (6,0%), нікель і вироби з нього (5,7%),
руди, шлак і зола (3,8%), риба і ракоподібні (3,6%), прилади та апарати (3,0%), алюміній і вироби з
нього (2,7%), мідь і вироби з неї (2,6%), інші недорогоцінні метали (2,2%). Порівняно з січнем–
вереснем 2011р. зріс імпорт риби і ракоподібних у 1,5 рази, інших недорогоцінних металів – на 28,6%,
руд, шлаку і золи – на 21,3%, алюмінію і виробів з нього – на 19,1%, але зменшився імпорт нікелю і
виробів з нього на 21,4%, солі, сірки, земель та каміння – на 19,4%, міді і виробів з неї – на 16,5%,
чорних металів – на 15,2%, механічного обладнання – на 11,4%, пластмас, полімерних матеріалів – на
7,4%, приладів та апаратів – на 4,1%, електричного обладнання – на 3,6%, палива мінерального,
нафти і продуктів її перегонки – на 2,6%, засобів наземного транспорту – на 2,1%.
З країн СНД ввозились в основному палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, чорні метали,
механічне обладнання, нікель і вироби з нього, алюміній і вироби з нього, електричне обладнання, мідь і
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вироби з неї, інші недорогоцінні метали, прилади та апарати. Експортно-імпортні операції з закордонними
партнерами здійснювали, в основному, підприємства та організації, які розташовані в м. Запоріжжі. Для
інших міст та районів області припадало 14,2% експорту та 10,5% імпорту товарів.
Проведений аналіз причини коливань показників зовнішньої торгівлі області, дозволив зробити
висновок, що на умови функціонування на світових ринках поряд із ціновими факторами, впливає низка
нецінових факторів, перш за все, – інструментів саме зовнішньоекономічної політики України [7, с. 48].
Моніторинг
стану зовнішньої торгівлі показав, що головними напрямками підвищення
здійснення експортно-імпортної діяльності підприємств області мають бути:

–створення потужного експортного сектору;
–залучення іноземних інвестицій;
–лібералізація і поліпшення товарної структури імпорту;
–гнучка податкова, цінова, депозитна, кредитна, фінансова

і валютна політика, що стимулює

диверсифікацію експортно-імпортних операцій;

–сприяння заходів щодо інтеграції економіки в європейські і світові господарські об’єднання та
організації [8, с. 61].
Висновки з проведеного дослідження. У результаті проведення ретельного аналізу ми
дійшли до висновку, що протягом січня–вересня 2012 р. в зовнішній торгівлі Запорізької області
спостерігалось зменшення майже по всіх показниках. Незважаючи на загальне зменшення у зовнішній
торгівлі склалось позитивне сальдо, яке було вище рівня відповідного періоду попереднього року на
6,7%. Коефіцієнт покриття імпорту експортом товарів та послуг у звітному періоді був більший, ніж за
січень–вересень 2011 р. (відповідно 2,04 проти 1,90).
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Анотація
У статті проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій Запорізької області у
кількісних показниках та у відсотковому відношенні. Проведена оцінка географічної та товарної
структури експорту та імпорту регіону, вказано основні напрямки підвищення показників
зовнішньоекономічної діяльності області. Проведений аналіз тенденцій змін в структурі експорту
та імпорту Запорізької області показав, що вони збігаються з загальнодержавними. Визначено
місце Запорізької області по експорту та по імпорту в обсягах зовнішньої торгівлі України.
Зазначено причини коливань показників зовнішньої торгівлі області.
Ключові слова: експортно-імпортні операції, зовнішньоекономічна діяльність, сальдо
зовнішньоторговельного балансу, структура імпорту, структура експорту.
Аннотация
В статье проанализирована динамика экспортно-импортных операций Запорожской области
в количественных показателях и в процентном отношении. Проведена оценка географической и
товарной структуры экспорта и импорта региона, указаны основные направления повышения
показателей внешнеэкономической деятельности области. Проведенный анализ тенденций
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изменений в структуре экспорта и импорта Запорожской области показал, что они совпадают с
общегосударственными. Определенно место Запорожской области по экспорту и по импорту в
объемах внешней торговли Украины. Отмечены причины колебаний показателей внешней
торговли области.
Ключевые слова: экспортно-импортные операции, внешнеэкономическая деятельность,
сальдо внешнеторгового баланса, структура импорта, структура экспорта.
Annotation
In the article the dynamics of export-import operations of the Zaporozhia area is analyzed in
quantitative indexes and in a percentage ratio. The estimation of geographical and commodity structure of
exports and imports in the region conducted, basic directions of increase of external economic performance
of area indicators are indicated. The analysis of tendencies of changes is conducted in the structure of
export and import of the Zaporozhia area, showed that they coincide with national. Certainly place of the
Zaporozhia area on an export and on an import in the volumes of foreign trade of Ukraine. Causes
fluctuations indicators of foreign trade of area are marked
Key words: export-import transactions, foreign trade, foreign trade balance, import structure, export
structure.
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АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТТЯ В
СТРУКТУРІ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Оцінити нинішній стан розвитку вітчизняного туристичного ринку доволі
складно. З одного боку, збільшується його ємність: за даними статистики, кількість туристичних компаній і
туристів постійно зростає. З іншого боку, майже немає якісних зрушень, які свідчать про освоєння нових
технологій роботи й реалізації системних заходів для підвищення якості обслуговування. Плюс до усього –
практично цілковита неувага держави до проблем туризму. Навіть попри те, що 2008 рік, відповідно до
Указу Президента, було оголошено Роком туризму й курортів України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку туризму як соціальноекономічного явища розглядалося багатьма науковцями. Серед вітчизняних науковців слід відзначити
праці Агафонової Л. В. [1], Дядечко Л. П. [2], Ткаченко Т. І. [3], серед зарубіжних – Маккензі Дж. [4],
Дваєра Л. [5], Теобальда У. [6]. Однак, у зв’язку з нестабільним станом економіки як в Україні, так і у
світі загалом, питання вивчення стану туристичної діяльності потребують постійних досліджень.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні та аналізі економічного стану
туристичної сфери Закарпаття в структурі туристичного ринку західного регіону України.
Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Всесвітньої туристичної організації
(ЮНВТО), прямий внесок туризму у світовий ВВП у 2012 році склав $ 2,056.6млрд. (2,9% загального
річного ВВП), і, за прогнозами, у 2013 році він збільшиться на 3,1%. Сумарний внесок туризму у
світовий ВВП у 2012 році сягнув $ 6,630.4 млрд. (9,3 % ВВП), і, за прогнозами, теж збільшиться на 3,2
% у 2013 році [7]. Щодо України, то туристична галузь, хоч і не має такого рівня розвитку, як у інших
країнах, проте її функціонування справляє певний вплив на економіку і є досить перспективним.
Експерти СОТ оцінюють прямий внесок туризму у ВВП України у 2012 році на рівні 29 млрд. грн. (2,2 %
загального обсягу ВВП), який, за прогнозами, у 2013 р. збільшиться на 8,4 %, і становитиме 31,5 млрд.
грн., а сумарний внесок сфери туризму у ВВП 2012 року становив 107 млрд. грн. (8 % ВВП), і,
прогнозується, що у 2013 р. він зросте на 8,1 %, і становитиме 115,6 млрд. грн. (8,4 % ВВП). У 2012
році в Україні показник зайнятості в туризмі становив 386000 робочих місць (1,9% від загальної
зайнятості), за прогнозами цей показник зросте в 2013 році на 5,8%, і становитиме 408 000 осіб (2,0%
від загальної кількості працівників) [7].
Перейдемо до більш детального розгляду туристичних потоків в Західному регіоні країни. Якщо
розглядати кількість туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності по Західному регіону,
то можна побачити, що за загальною кількістю лідером виступає Львівська область, яка випереджає
інші області більше ніж вдвічі. В першу чергу це відбувається за рахунок великої кількості туристів, що
виїжджають за кордон (табл. 1).
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Таблиця 1
Розподіл туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності по Західному
регіону у 2011 році
У тому числі
іноземних
туристів, які
туристів, охоплених
туристів
виїжджали за кордон
внутрішнім туризмом
Закарпатська
57029
9096
10931
37002
Волинська
49711
2815
7502
39394
Івано-Франківська
60448
3428
9092
47928
Львівська
167964
12097
115138
40729
Рівненська
39012
1142
5587
32283
Тернопільська
18241
569
5443
12229
Чернівецька
48365
2204
20456
25705
Джерело : розраховано за даними Державного комітету статистики України [8]
Області

Усього

Кількість
екскурсантів
16618
23640
342704
61328
13152
15312
5090

Закарпатська область охоплює лише 13% із загальної кількості обслуговуваних гостей по
Західному регіону.
Якщо розглядати структуру туристичних потоків, то побачимо, що Закарпатська область посідає:

– 2-ге місце серед областей Західного регіону по обслуговуванню іноземних туристів (29 %),
відстаючи від Львівської області лише на 9 %;
– 3-тє місце по обслуговуванню туристів, які виїжджали за кордон (6%), пропускаючи вперед
Львівську та Чернівецьку області;
– 4-те місце по обслуговуванню туристів, охоплених внутрішнім туризмом (16 %). Зважаючи на
те, що лідери в цій категорії обіймають частку в 17–20 %, то можна вважати, що Закарпатська область
обіймає чільне місце в їх складі.
Отже, бачимо, що для іноземних туристів найпопулярнішими в Західному регіоні є Львівська та
Закарпатська області, а для мешканців України – Львівська та Івано-Франківська області.
Із загальної кількості туристів, що були обслуговані суб’єктами туристичної діяльності
Закарпатської області (див. риc. 1), найбільшу частку складають туристи охоплені внутрішнім
туризмом (65%). Хоча з кожним роком саме ця категорія зменшувала свою кількість, проте за останній
рік цей показник збільшився в порівнянні з попереднім роком на 14,8%.
2011
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Рис. 1. Розподіл туристичних потоків по Закарпатській області
Джерело : розраховано за даними Головного управління статистики в Закарпатській області) [9]

В їх структурі найбільшу частку складають ті туристи, що приїжджають з метою дозвілля та
відпочинку (78%) (див. рис. 2.). Це загальна тенденція, яка не змінюється вже декілька років.
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Рис. 2. Розподіл туристів, охоплених внутрішнім туризмом, за метою відвідування по
Закарпатській області у 2011 році
Джерело : розраховано за даними Головного управління статистики в Закарпатській
області) [9]
Серед співвітчизників найбільше відпочинок на Закарпатті полюбляють східні та центральні
регіони – представники Донецької, Луганської, Запорізької та Вінницької областей.
У результаті поступового розвитку міжнародного співробітництва кількість іноземних туристів, які
відвідують область, щороку зростає, і у 2011 році досягла 9 тис. чол. Порівняно з 2010 роком кількість
іноземних туристів збільшилась на 671 особу, що становить майже 8 %. Найбільша частка іноземних
туристів відвідує Закарпаття з метою дозвілля та відпочинку – 78 %.
Розглянемо розподіл іноземних туристів за країнами, з яких вони прибули. Лідерами виступають
іноземні туристи з Білорусі (1816 осіб) та Російської Федерації (1342 особи), що складає майже по 15
% від загальної кількості іноземних туристів, що відвідали Закарпатську область у 2011 році.
Щодо третьої категорії – громадян України, що виїжджали за кордон, то їх частка в загальній
кількості туристів коливається в межах 15-25% .
Туристичну діяльність у 2010 році здійснювали 112 організацій, які обслужили 52,1 тис. туристів і
надали туристичних послуг на 28,2 млн. грн., що на 2,8 % більше 2009 року. У 2011 році кількість
організацій, що мали ліцензію на здійснення туристичної діяльності, різко падає до 30 одиниць, проте
це не означає, що решта збанкрутували чи припинили свою діяльність. Цей показник обумовлений
відміною у 2011 році необхідності ліцензувати турагентську діяльність.
Важливим фактором, що необхідно врахувати, досліджуючи тенденції розвитку туризму на
Закарпатті, є зайнятість у туризмі (табл. 2).
Таблиця 2
Розрахунок показника середньої кількості працівників в турпідприємствах
Закарпатської області
Показник

2005

2006

2007

Рік
2008

2009

2010

2011

Середньооблікова кількість працівників, осіб
659
588
524
518
454
397
341
Кількість організацій, що мали ліцензію на здійснення
48
53
64
84
94
112
30
туристичної діяльності, од
Середня кількість працівників в одній організації, осіб
13,7
11,1
8,2
6,2
4,8
3,5
11,4
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Закарпатській області) [9]

Як бачимо з даних табл. 2, середньооблікова кількість працівників зайнятих в туризмі чітко
зменшується з кожним роком, а кількість туристичних організацій чітко збільшується. Показник 2011
року не відображає реальної картини, адже всі турагенства не підлягають ліцензуванню, а тому не
входять у показник 30 одиниць.
Звідси випливає чітка тенденція до зменшення показника середньої кількості працівників в одній
туристичній організації, з 13,7 осіб у 2005 році до 3,5 осіб у 2010 році. Це вказує на розширення мережі
підприємств малого бізнесу. Саме цей сектор відіграє важливу роль у збагаченні бюджету країни в
цілому.
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Важливим є аналіз показників ефективності праці, серед яких чільне посідає саме продуктивність
праці. Продуктивність праці є одним із найвагоміших якісних показників використання трудових ресурсів.
За результатами розрахунків бачимо чітку тенденцію з 2005 року по 2008 рік до зростання. У 2009 році
різкий спад через зменшення загальних обсягів продажів (в результаті економічної кризи), і вже у 2010 та
2011 роках знов підйом показника продуктивності праці більш ніж на 40%.
Розрахуємо за допомогою факторного аналізу вплив чисельності працівників та продуктивності
їх праці на валову продукцію методом абсолютних різниць (табл. 3).
Таблиця 3
Розрахунок впливу чисельності працівників та продуктивності їх праці на валову
продукцію
№
пор.

Показники

План

Факт

1
2
3

Обсяг наданих туристичних послуг, тис. грн. (N)
Чисельність працівників, чол (R)
Продуктивність праці, тис.грн (B)

28184,4
397
70,99

30688,6
341
90,00

Відхилення (+/-)
у т.ч. за рахунок
загальне
R
B
2504,2
-3975,63 6479,833
-56
19,0

Джерело: розрахунки автора
Отже, в результаті розрахунків бачимо, що за рахунок зменшення чисельності працівників на 56
чоловік обсяг наданих туристичних послуг зменшився на 3975,6 тис. грн. Проте за рахунок збільшення
продуктивності праці на 19 тис. грн. обсяг наданих туристичних послуг збільшився на 6479,8 тис. грн.
Таким чином, обсяг наданих туристичних послуг в кінцевому результаті збільшився на 2504,2 тис. грн.
Важливе значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів в умовах ринкової
економіки має показник рентабельності персоналу (табл. 4).
Таблиця 4
Розрахунок показника рентабельності трудових ресурсів туристичних підприємств
Закарпатської області
Показник

2005

2006

2007

Рік
2008

2009

2010

2011

Валовий прибуток (збиток), тис. грн
2183,4
3297
2941
4417,2
1755,6
2311,3
3784,4
Середньооблікова кількість працівників
659
588
524
518
454
397
341
Рентабельність трудових ресурсів,%
3,3
5,6
5,6
8,5
3,9
5,8
11,1
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Закарпатській області) [9]

Як бачимо з таблиці 4, показник рентабельності трудових ресурсів різко знижується після 2008
року в результаті економічної кризи. Проте за наступні 2 роки цей показник зростає в 2 рази, що
засвідчує позитивну динаміку в ефективності діяльності туристичних підприємств.
Доцільно розглянути вплив зміни прибутку та середньооблікової чисельності персоналу на
рентабельність трудових ресурсів (табл. 5).
Таблиця 5
Вплив зміни прибутку та середньооблікової чисельності персоналу на рентабельність
трудових ресурсів підприємств туристичної індустрії Закарпатської області
Показник

Рік
2010

2011

Абсолютне
відхилення

Вплив факторів

2311,3
3784,4
1473,1
3,7
Валовий прибуток (збиток), тис. грн
397
341
-56
1,6
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб
5,8
11,09
5,29
5,3
Рентабельність трудових ресурсів, %
Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики в Закарпатській області) [9]

З проведеного факторного аналізу (табл. 5) методом ланцюгових підстановок зроблено
висновок, що рентабельність трудових ресурсів туристичних підприємств зросла у звітному періоді
порівняно з базовим на 5,3 % внаслідок дії багатьох факторів. Так, збільшення прибутку підприємств
на 1473,1 тис. грн. призвело до збільшення рентабельності трудових ресурсів на 3,7 %. А зменшення
середньооблікової чисельності персоналу на 56 осіб призвело до збільшення рентабельності
трудових ресурсів на 1,6 %.
Проаналізувавши фінансово-економічні показники діяльності туристичних організацій, було
виявлено, що показник фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування, який після
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2008 року зменшився у 2 рази і досяг відмітки -945,7 тис. грн.., за останні 3 роки відновив свій рівень, і
у 2011 році становив 359,2 тис. грн.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, процес становлення туристичного ринку як в
Україні загалом, так і в Закарпатті зокрема протягом 2002-2011 років в Україні зумовив, з одного боку,
швидке насичення ринку туризму, збільшення кількості туристичних фірм, якісних та кількісних
показників їхньої діяльності. З іншого, останнім часом на туристичному ринку України має місце
високий ступінь мінливості ринкової ситуації в умовах економічної кризи, суттєві сезонні коливання
попиту на туристичні послуги, посилення конкуренції, обмеженість ресурсів і т.і., що призводить до
виникнення складних управлінських проблем на туристичних підприємствах.
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Анотація
В статті досліджено основі тенденції розвитку туристичного ринку Закарпатської області в
межах Західного туристичного регіону України. Проведено аналіз структури та динаміки
туристичних потоків Закарпатської області. Досліджено стан мережі суб’єктів туристичної
діяльності Закарпатської області. Проаналізовано основні показники ефективності використання
працівників туристичних підприємств: динаміка середньооблікової кількості працівників, середньої
кількості працівників на одному підприємстві, показників продуктивності праці та рентабельності
трудових ресурсів.
Ключові слова: аналіз, туристична сфера, туристичні потоки, туристичний регіон,
суб’єкти туристичної діяльності.
Аннотация
В статье исследовано основные тенденции развития туристического рынка Закарпатской
области в границах Западного туристического региона Украины. Проведено анализ структуры и
динамики туристических потоков Закарпатья. Исследовано состояние сети субъектов
туристической деятельности Закарпатской области. Проанализировано основные показатели
эффективности
использования
работников
туристических
предприятий:
динамика
среднесписочного количества работников, среднее количество работников на одном
предприятии, показателей продуктивности работы и рентабельности трудовых ресурсов.
Ключевые слова: анализ, туристическая сфера, туристические потоки, туристический
регион, субъекты туристической деятельности.
Annotation
The main trends of Transcarpathion tourist sector as a part of western tourism region of Ukraine is
investigated in the article. Structure and dynamics of Transcarpathian region tourist flows are analyzed. The
network of Transcartpathion region tourism enterprises is investigated by author. The basic indicators of
employees efficiency of tourism enterprises such as: the dynamics of the average number of employees in
general, the average number of employees in one enterprise in particular, labor productivity and profitability
of workforce are analyzed using the method of factor analysis.
Key words: analysis, tourism sector, tourist flows, tourist area, tourist firms.
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ВПЛИВ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ НА
РОЗВИТОК МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Протягом останніх років ряд міст практично в усіх регіонах України
почали активно втрачати чисельність населення. Це обумовлено низкою факторів, одним з
найважливіших серед яких є проблеми функціонування регіональних ринків праці. Закарпатська
область не є винятком. В її межах проблеми функціонування ринку праці також надзвичайно активно
впливають на розвиток міських поселень. Дослідження цього явища є вкрай важливим питанням, без
розуміння повноти якого неможливо визначити ймовірні негативні наслідки поселенського
навантаження в межах адміністративно-територіальних одиниць Закарпатської області та окреслити
його вплив, наприклад, на функціонування басейнових систем, здійснювати регулювання
урбанізаційних процесів, визначати перспективи розвитку міських поселень, а, отже, в повній мірі
забезпечувати неухильне підвищення якості життя населення у цьому регіоні. Сказане обумовило
вибір теми публікації та постановку головного завдання в її рамках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток міст перманентно вивчається як
вітчизняними, так і зарубіжними вченими впродовж багатьох років. Серед таких досліджень в Україні
найбільш відомими є праці таких вчених, як Б. Адамов, Л. Азаренков, Е. Алаєв, В. Бабаєв,
І. Бакушевич, Т. Барановська, Ю. Білоконь, Н. Блажко, Л. Блащук, С. Богачов, Д. Богорад, Ж. БожеГарнье, О. Бойко-Бойчук, І. Буднікевич, В. Глазічев, П. Гудзь, А. Гутнов, М. Долішній, А. Доценко,
В. Дубина, С. Жилкіна, Н. Жунда, В. Жук, Ф. Заставний, Т. Заставецький, Г. Йоффе, О. Карий,
О. Карлова, П. Коваленко, Л. Коган, Л. Корецький, В. Кубійович, О. Кузнецова, В. Куйбіда, Г. Лаппо,
К. Лінч, Р. Мерфі, С. Мохначук, Я. Олійник, Г. Петришин, Є. Перцик, М. Пістун, Ю. Пітюренко,
Є. Прокопенко, Г. Старостенко, А. Степаненко, Д. Стеченко, Б. Хорєв, О. Шаблій, О. Шевченко,
Л. Шевчук, Є. Шипович, М. Фащевський, Дж. Форрестер та ін. Висновки щодо впливу ринку праці та
міграції на розвиток урбанізованих територій можна знайти в роботах У. Садової та Л. Семів. Цікаві
результати щодо оцінки всебічного розвитку міст Карпатського регіону загалом і Закарпатської області
зокрема з огляду на тему статті містяться в публікаціях Шевчук Л. Т. [4; 6; 7; 8].
Результати вивчення особливостей розвитку міст Закарпатської області містяться в працях
В. Мікловди, М. Пітюлича та ін. Зокрема, результати аналізу зміни чисельності населення за період
1989-2005 рр. (загальної кількості, кількості сільських та міських жителів у межах адміністративнотериторіальних районів досліджуваної території), отримані Н. Ф. Габчак, дозволили досліднику
окреслити три основні тенденції динаміки населення: 1) зниження частки міського населення та
зростання частки сільського при загальній тенденції зменшення його чисельності; 2) незначне
коливання частки сільського і міського населення протягом усього періоду, тобто тенденція
«стабільності» жителів; 3) зниження загальної чисельності населення у районі за рахунок зниження
кількості сільського населення при відносно незмінній кількості міського населення [1]. Незважаючи на
те, що є ряд досліджень (наприклад, О. Бочко,Т. Ковача та ін.), в яких висвітлюються питання
функціонування ринку праці та трудової міграції населення Закарпатської області, трансформаційні
зміни, які відбулися в економіці міст цього регіону, вимагають нових досліджень впливу проблем
функціонування регіонального ринку праці на розвиток міських поселень, що не тільки актуалізує тему
статті, але й засвідчує про її потрібність і своєчасність.
Постановка завдання. Метою цієї статті є аналіз впливу проблем функціонування ринку праці
Закарпатської області на розвиток міських поселень цього регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. У своїй попередній публікації [2] ми звертали
увагу на те, що за адміністративно-територіальним поділом станом на 1 січня 2012 р., у Закарпатській
2
області, яка розташована у західній частині України, на площі 12,8 тис.км , виокремлюють 11 міст, з
яких 5 міст обласного підпорядкування (Ужгород, Мукачеве, Хуст, Берегове, Чоп), 19 селищ міського
типу, а також 579 сіл. У регіоні виділено 13 адміністративних районів (рис. 1).
2
Майже /3 території області займають гори, решту – Притисенська низовина, на якій і
зосереджені більшість міст області. Безумовно, рельєф є фактором-детермінантом конфігурації
мережі поселень Закарпатської області, розташування та величини міст у її структурі. Але, не менш
важливим фактором формування поселенської мережі є проблеми розвитку ринку праці, які,
впливаючи на всі без вийнятку поселення, особливо активний вплив здійснюють на розвиток міських
поселень Закарпатської області.
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Рис. 1. Кількість адміністративно-територіальних одиниць Закарпатської області,
станом на 1.01.2012 р.
Джерело : побудовано автором за даними [5]

Упродовж 2000-х рр. рівень зареєстрованого безробіття населення Закарпатської області
знизився з 5% у 2002 р. до 1,6% у 2011 р., а показник, обчислений за методологією Міжнародної
Організації Праці: з 13% до 9,6%, відповідно. У когорті зайнятого населення області переважають
особи, зайняті у сільському господарстві (24%), сфері послуг (торгівля; ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку, діяльність готелів та ресторанів) (21%), промисловості (12%),
освіті (9%). Не важко інтерполювати загальнообласні показники на міські поселення, де домінуватиме
працевлаштування у сфері послуг; на промислових підприємствах; в освіті; у наданні індивідуальних
та комунальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту; на транспорті і у сфері зв’язку; охороні
здоров’я та наданні соціальної допомоги; будівництві; у державному управлінні. Спостережено
міжгалузевий перерозподіл робочої сили, що відповідає загальноукраїнським тенденціям. Зменшення
зайнятих у сільському господарстві й промисловості супроводжується збільшення обсягів робочої
сили, задіяної у сфері послуг, у діяльності транспорту і зв’язку, а також в освіті, охороні здоров’я та
наданні соціальної допомоги, у державному управлінні.
У розподілі населення за економічною активністю, зайнятістю та безробіттям тотально кількісно
переважає сільське населення (рис. 2). У міських поселеннях області зосереджено 42% економічно
активного (у віці 15-70 рр.) населення області; 43% зайнятого населення області; 37% безробітних
області та 29% економічно неактивного населення області.

Рис. 2. Розподіл населення Закарпатської області за економічною активністю та місцем
проживання, 2011 р.
Джерело : побудовано автором за даними [5]

169

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Важливим для аналізу є віковий розподіл зайнятого населення міських поселень області (рис.
3). Рівень зайнятості серед міського населення складав у 2011 р. 65%, у сільській місцевості – лише
52%. Не зважаючи на нижчі кількісні параметри, міське населення області випереджає сільське за
рівнем зайнятості у розрізі усіх вікових груп: від наймолодших до найстарших. «Піковою» зайнятістю у
містах характеризувалися вікові групи 25-29, 30-34, 35-39 та 40-49 рр., у сільській місцевості – лише
вікова група 40-49 рр.

Рис. 3. Рівень зайнятості населення Закарпатської області за віком та місцем проживання
у 2011 р.
Джерело : побудовано автором за даними [5]
Дзеркально протилежною виявилася картина при розподілі рівнів безробіття населення за
віковими групами та місцем проживання (рис. 4). Найвищі рівні незайнятості характерні для
наймолодших вікових груп, щоправда для міських поселень дана проблема виявилася менш гострою.
А вищі рівні безробіття характерні для тих вікових груп, які характеризуються відповідно вищими
рівнями зайнятості. Незайняті вихідці із сільської місцевості віком 15-24, а також 30-39 рр. шукають
місця прикладання праці у містах, створюючи додаткове навантаження на міських ринках праці, або ж
виїжджають в інші регіони України чи за кордон.

Рис. 4. Рівень безробіття населення Закарпатської області (за методологією МОП) за
віком та місцем проживання у 2011 р.
Джерело : побудовано автором за даними [5]
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Темпи вивільнення працівників у Закарпатській області загалом та у великих містах зокрема у
посткризові роки стали більш стриманими порівняно з попередніми роками. Якщо у 1995 р. в області
вивільнили 69% працівників від передбачених обсягів скорочення, а у містах Ужгород 58% і Мукачеве
77%, у 2009 р. – 32%, а у містах 25% і 16% відповідно; то у 2011 р. скорочення склало 27% від
передбачених обсягів, а в Ужгороді – 17%, Мукачевому – 32%. Проте резерв незайнятих трудовою
діяльністю громадян міст та адміністративних районів області залишається доволі значним: у 2003 р.
було зареєстровано таких 33164 особи, з них 11% у містах обласного підпорядкування (окрім м. Чоп);
у 2009 р. – 13059 осіб, з них 15% у містах обласного підпорядкування (окрім м. Чоп); у 2011 р. – 12074
осіб, з них 18% у зазначених найбільших містах області. Окремі територіальні одиниці області, проте,
вирізняються позитивною динамікою (рис. 5), а саме зменшенням обсягів незайнятих трудовою
діяльністю громадян.

Рис. 5. Динаміка зареєстрованих громадян, незайнятих трудовою діяльністю, у відсотках
до їх загальної кількості по області,
станом на 1 січня
Джерело : побудовано автором за даними [5]
До цієї категорії відносимо Хустський, Тячівський, Свалявський, Рахівський, Перечинський,
Іршавський, Великоберезнанський райони, у яких, можна припустити, дійшли вже до так званого
критичного рівня бюджетної зайнятості.
Потреби підприємств області у працівниках на заміщення вільних робочих місць у 2003 р. були у
10 разів нижчими за обсяги не зайнятих трудовою діяльністю громадян; у 2009 р. – у 19 разів
нижчими; у 2011 р. – у 10 разів нижчими. У 2004 р. на міста Ужгород, Берегове, Мукачеве та Хуст
припадало 54% загальнообласних вакансій, у 2003 р. – 63%, у 2011 р. – 57% відповідно. В умовах
зосередження левової частки потреб підприємств у робочій силі у чотирьох найбільших містах області
цілком закономірними є внутрішньообласні міграції населення, які тяжіють до цих міст, а також
міжрегіональні та міжнародні, поза як попит на ринку праці суттєво нижчий за наявну пропозицію.
Найнижчий рівень навантаження на одне робоче місце (до 10 осіб) у 2011 р. зафіксований у
м. Ужгород та Ужгородському районі (рис. 6).
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Рис. 6. Співвідношення попиту й пропозиції робочої сили на ринку праці Закарпатської
області у 2011 р.
Джерело : побудовано автором за даними [5]
Поміркований попит (у межах 10-30 осіб/ вакансію) на існуючі вакансії був характерний для
Виноградівського, Мукачівського, Перечинського, Свалявського та Тячівського районів області. У
розрізі міст обласного підпорядкування відносна стабільність ринку праці характерна для обласного
центру: з 2003 по 2011 рр. навантаження на одне вільне робоче місце складало 1–2 особи. Динаміку
показників, характерних для області загалом майже відтворюють графіки показників міст Мукачеве та
Берегове, Хуст. Максимальна амплітуда коливань загальнообласного та міських ринків праці була
зафіксована у кризових 2009 та 2010 рр., особливо у м. Хуст, з подальшою стабілізацією показників.

172

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Проблеми на ринку праці Закарпатської області спонукали органи регіональної влади
активізувати розробку і реалізацію заходів, спрямованих на активізацію розвитку міст регіону загалом і
малих міст закрема. Так, згідно з інформацією Закарпатської облдержадміністрації, 25 листопада 2011
року між Закарпатською обласною державною адміністрацією, Закарпатською обласною радою та
Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України підписано Угоду
про співпрацю, яка передбачає поліпшення інвестиційного клімату, залучення інвестицій, підготовки і
реалізації на території Закарпатської області національних проектів та їх складових, а також
пріоритетних регіональних проектів [3].
Цією Угодою передбачено такі пріоритетні напрямки співпраці сторін:

–створення інвестиційної інфраструктури, ефективне функціонування, регіонального центру з
інвестицій та розвитку, консультативно-дорадчих органів з питань інвестиційної діяльності та
підтримки інвесторів;
–впровадження проектного підходу до реалізації стратегії розвитку територій, розроблення
спільного плану дій на 2012-2015 роки щодо залучення інвестицій та реалізації національних проектів
та їх складових, а також інвестиційних проектів відповідно до стратегічних пріоритетів Закарпатської
області;
–запровадження принципу «єдиного вікна» під час підготовки та реалізації проектів на території
Закарпатської області (відповідно до Закону України від 21.10.2010 р. № 2623-VI «Про підготовку та
реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»);
–взаємодія з питань підготовки та впровадження проектів на умовах державно-приватного
партнерства;
–формування баз інвестиційних пропозицій та проектів, а також потенційних цільових інвесторів
для регіону, ведення яких забезпечуватиме регіональний центр з інвестицій та розвитку;
–формування інвестиційного паспорту та інвестиційної карти Закарпатської області, іміджевих
продуктів, презентаційних матеріалів та бренду регіону;
–організація і проведення щорічного Інвестиційного Форуму Закарпатської області, інших
спільних заходів економічного та інвестиційного спрямування [3].
Важливо впровадити ряд заходів, як б дозволили не тільки поліпшити ситуацію на ринку праці,
але й активізувати розвиток міських поселень загалом. Серед них найважливішими є створення нових
робочих місць шляхом будівництва нових підприємств, організації будівництва доріг, розгортання всіх
видів соціальної роботи.
Висновки з проведеного дослідження. Вплив проблем функціонування ринку праці на
розвиток міських поселень є суттєвим. Важливо не тільки реалізувати ряд заходів, спрямованих на
поліпшення ситуації, але й організувати нові поглиблені дослідження піднятої проблеми з метою
попередження можливого розгортання негативних тенденцій соціально-економічного розвитку міських
поселень Закарпатської області.
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Анотація
Акцентується увага на проблемах функціонування ринку праці як факторі, що активно
впливає на розвиток міських поселень Закарпатської області. Наголошується, що
трансформаційні зміни, які відбулися в економіці міст цього регіону, вимагають нових досліджень
впливу проблем функціонування регіонального ринку праці на розвиток міських поселень.
Встановлено, що міжгалузевий перерозподіл робочої сили посилив у міських поселеннях домінування
працевлаштування у сфері послуг, на промислових підприємствах, в освіті та у наданні
індивідуальних та комунальних послуг, дещо активізувавши розвиток економічної бази міст регіону
та обумовивши випередження міським населенням області сільського за рівнем зайнятості у
розрізі усіх вікових груп. Виявлено, що зосередження переважаючої частки потреб підприємств у
робочій силі у чотирьох найбільших містах області зумовлює закономірне поширення
внутрішньообласної міграції населення. Окреслено заходи, реалізація яких здатна поліпшити
ситуацію.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, проблема, фактор, розвиток, місто,
заходи.
Аннотация
Акцентируется внимание на проблемах функционирования рынка труда как факторе,
который активно влияет на развитие городских поселений Закарпатской области. Отмечается,
что трансформационные изменения, которые состоялись в экономике городов этого региона,
требуют новых исследований влияния проблем функционирования регионального рынка труда на
развитие городских поселений. Установлено, что межотраслевое перераспределение рабочей
силы усилило в городских поселениях доминирование трудоустройства в сфере услуг, на
промышленных предприятиях, в образовании и в предоставлении индивидуальных и коммунальных
услуг, активизировав развитие экономической базы городов региона и обусловив опережение
городским населением области сельского за уровнем занятости в разрезе всех возрастных групп.
Выявлено, что сосредоточение преобладающей части потребностей предприятий в рабочей силе
в четырех наибольших городах области предопределяет закономерное распространение
внутриобластной миграции населения. Очерчены мероприятия, реализация которых способна
улучшить ситуацию.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, проблема, фактор, развитие,
город, мероприятия.
Annotation
Attention is accented on the problems of functioning of labour-market as factor that actively influences
on development of municipal settlements of the Zakarpattia area. It is marked that transformation changes
that took place in the economy of cities of this region require new researches of influence of problems of
functioning of regional labour-market on development of municipal settlements. It is set that the inter-branch
redistribution of labour force strengthened in municipal settlements prevailing of employment in the field of
services, on industrial enterprises, in education and in the grant of individual and communal services,
activating something development of economic basis of cities of region and stipulating passing the urban
population of area rural after the level of employment in the cut of all age-related groups. It was found that
the concentration of particles prevailing needs of enterprises in the labor force in the four largest cities in the
region leads to a natural distribution of inter-migration. Measures realization of that is able to improve a
situation are outlined.
Key words: labour-market, employment, unemployment, problem, factor, development, city,
measures.
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ВПЛИВ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА
ДИСПРОПОРЦІЙНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ1
Постановка проблеми. Світовий геополітичний простір стрімко розширюється, зменшуючи
вплив фактору простору на ведення зовнішньоекономічної діяльності країни в цілому або окремих її
територій, що вимагає створення сприятливих умов для сталого розвитку економіки та зростання
добробуту населення кожного регіону, підвищення рівня життя населення, збереження національної
ідентичності з паралельною інтеграцією у світові співтовариства. Тобто глобалізаційні процеси
вимагають такого ефективного управління, за якого країна і кожен її регіон могли б стати активними
учасниками світової економічної діяльності з найменшими втратами.
Регіони стали активними учасниками глобалізаційних процесів, але не всі вони встигли з
однаковою активністю залучитися до них. Такий вплив глобалізаційних процесів відображається на
зростанні рівня міжрегіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку у країнах. Проблема
міжрегіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку актуальна не тільки для України, але і
для інших країн-членів ЄС та СНД.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання диспропорцій регіонального
розвитку у країнах, у тому числі і в Україні, які загострюються під впливом процесів світової
глобалізації, знайшли своє відображення в окремих наукових працях. Так, суть і характер соціальноекономічних диспропорцій, які формуються на рівні регіонів як відповідь на виклики процесів
глобалізації досліджувала С. О. Біла. Репозиціонування національних регіонів в системі глобальних
конкурентних відносин дослідила І. В. Брикова. Сутність глобалізації світової економіки і природу
національного соціально-економічного розвитку регіонів під її впливом розглянула І. А. Касабова.
Ступінь глобалізованості економік регіонів України дослідила Г. М. Майборода. Місце і роль України в
процесі глобалізації визначив І. Р. Михасюк. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на нерівномірність
розвитку країн і регіонів виявила М. А. Семенкова.
Проведені дослідження в названих наукових роботах не можуть дати повне уявлення і розкрити
весь спектр впливу глобалізації на характер диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів
країни, що й обумовлює необхідність подальшого дослідження даної проблеми.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є проведення порівняльної оцінки рівня
регіональних диспропорцій в окремих країнах ЄС і СНД та виявити залежність диспропорційного
соціально-економічного розвитку у регіонах України від викликів світових процесів глобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Складність і масштабність впливу глобалізації
світової економіки для країн з ринковою організацією економічних процесів полягає у ризику
загострення диспропорцій (нерівномірності) соціально-економічного розвитку територій (регіонів)
країни. Необхідно відзначити, що сама по собі глобалізація не має ні позитивного, ні негативного
впливу на розвиток національної економіки [1, c. 72], тобто процес глобалізації виступає певною
«точкою біфуркації», в якій економічна система знаходиться на межі вибору можливого напрямку її
розвитку. Це означає, що світова глобалізація багаторазово збільшує конкурентні позиції країни з
сильною, ефективною національною економікою або навпаки – створює нові ризики для країн зі
слабкою, вразливою економікою.
Регіони багатьох країн світу мають багато спільних проблем, зокрема, однією з найбільших є
диспропорційність соціально-економічного розвитку між регіонами. Ця проблема потребує прийняття
ефективних рішень щодо мінімізації їх прояву як на державному, так і на регіональному рівнях. Проте
для більшості країн віднайти механізми регулювання окресленої проблеми є складним завданням.
Для проведення аналізу розміру територіальних диспропорцій та їх порівняння між окремими
країнами Євросоюзу та СНД ми пропонуємо використати відомий статистичний показник, що
характеризує ступінь нерівномірності – індекс Джині [2, c. 11], який є характеристикою величини
нерівномірності і визначається як відношення площі між кривою Лоренца і лінією абсолютної рівності.

1

Стаття підготовлена в рамках виконання відомчої науково-дослідної роботи «Інструменти
регулювання просторово-економічного розвитку України», державний реєстраційний номер
011U009105.
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Існують кілька формул для розрахунку даного індексу, але найбільш адаптованою до регіональної
економіки є наступна:
n

G=

2∑ i ⋅ yi
i =1
n

n ∑ yi

−

n +1
n

i =1

(1)

Значення індексу перебуває в межах від 0 до 1, де 0 – це повна (ідеальна) рівність, а 1 – повна
нерівність.
Об'єктивність порівняння нерівномірності територіального розвитку різних країн забезпечується
аналізом значень валового регіонального продукту (ВРП) на душу населення, як головного показника,
який дає основну характеристику ефективності функціонування національної економіки на
регіональному рівні. Значення ВРП на душу населення за 2011 рік були взяті з Державних комітетів
статистики відповідних країн [3; 4; 5; 6; 7; 8].
Проведений аналіз розмірів регіонального диспропорційного розвитку за допомогою індексу
Джині показує, що проблема міжрегіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку
актуальна як для країн СНД, так і для країн Євросоюзу (рис. 1).

Рис. 1. Значення індексу Джині для окремих країн СНД та Євросоюзу
Джерело : побудовано на основі [3; 4; 5; 6; 7; 8]
Визначення розмірів міжрегіональної диспропорційності, встановленого за допомогою значень
індексу Джині, показує, що яскраво виражена диспропорційність характерна для Казахстану та Росії
(індекс Джині 0,35 та 0,32 відповідно). Найбільш рівномірний регіональний розвиток притаманний
таким країнам-членам ЄС, як Данія, Франція та Іспанія, у яких значення індексу Джині знаходиться на
рівні 0,1. Стосовно України, то проведені розрахунки показали, що індекс Джині становить 0,237, це
значно більше, ніж значення індексу в середньому у країнах Євросоюзу, та навіть є більшим, ніж у
таких країнах СНД, як Білорусь та Грузія.
Рівень міжрегіональних диспропорцій в умовах глобалізації виступає однією з головних
характеристик стосовно того, наскільки регіональна політика окремої держави готова реагувати на
виклики світової глобалізації в питаннях своєчасної адаптації регіональних економік до зміни зовнішніх
умов. Що стосується України, то тенденції збільшення диспропорцій соціально-економічного розвитку
її регіонів залежать, не в останню чергу, від сучасних світових процесів глобалізації і мають кілька
проявів.
Перший прояв: поглиблення взаємозв’язку між ступенем глобалізованості і рівнем
конкурентоспроможності регіону. Глобалізація створює нерівні умови для розвитку регіонів
України. Переваги особливо відчутні у регіонах з високим рівнем конкурентоспроможності. Зазначимо,
що глобалізація сприяє збільшенню розривів між регіонами-лідерами та проблемними регіонами. На
ступінь глобалізованості регіону впливають переважно ті ж фактори, що і впливають на його
конкурентоспроможність, зокрема, географічне положення, спеціалізація економіки, рівень трудового
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потенціалу, інвестиційна привабливість тощо. Тому проблемні регіони, які найчастіше є регіонами з
низьким рівнем конкурентоспроможності, перебувають у зоні ризику в момент залучення національної
економіки у світові економічні процеси.
Співставлення
результатів
рейтингових
оцінок
щодо
рівня
глобалізованості
та
конкурентоспроможності регіонів України, дозволяє побачити, що суттєві відмінності у рейтингах
майже не відчутні (рис. 2). Чітко визначаються однакові і регіони-лідери (м. Київ, Дніпропетровська та
Донецька області), і регіони-аутсайдери (Тернопільська, Чернігівська, Чернівецька та Кіровоградська
області) при одночасному порівнянні обох рейтингів.

Рис. 2. Регіони України за рейтингом конкурентоспроможності та глобалізованості
Джерело : розраховано за матеріалами [9, c. 8; 10, c. 63-66]
Другий прояв: процеси глобалізації поглиблюють розбіжність регіональних економік
України у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Чітко вирізняються ті регіони, які активно
залучені в зовнішньоекономічну діяльність країни (м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Харківська та
Одеська області). Названі регіони мають явні переваги, що позитивно відображається на їх
інвестиційній привабливості.
Одним із викликів глобалізації є розширення масштабів обсягів прямих іноземних інвестицій
(ПІІ), які для України є основою для забезпечення економічного зростання на даному етапі. У регіони
України потік ПІІ відбувається нерівномірно. Проведений аналіз свідчить, що у 2011 р. 80% від
загального обсягу ПІІ припадало на м. Київ (49%), Дніпропетровську (17%), Донецьку(5%), Київську
(3%) та Харківську (6%) області, тому більшість регіонів, які малоцікаві для іноземних інвесторів,
опинилися в «замкненому колі». З одного боку, необхідно активне надходження ПІІ для змін структури
економіки цих регіонів і, тим самим, підвищити їх рівень конкурентоспроможності, а з іншого боку –
більшість регіонів опинилися поза зони активної зовнішньоекономічної діяльності, і, як правило,
економіки таких регіонів є імпортоорієнтованими.
Третій прояв: під впливом глобалізації поглиблюються міжрегіональні диспропорції у
розвитку науково-інноваційного потенціалу. Глобалізація змінює традиційну характеристику
конкурентних переваг регіонів. Вирішальну роль у формуванні конкурентних переваг відіграють не
обсяги потужності виробничого потенціалу регіону, а рівень його науково-інноваційного потенціалу.
Необхідно зазначити, що за даними Глобального індексу інноваційності міст 2012–2013 рр. до
рейтингу найбільш інноваційних міст потрапили Київ, Львів та Одеса (посіли місця у середній групі –
друга сотня міст за інноваційним розвитком) [11]. Проте активне проникнення інновацій в основні
сфери діяльності відбувається лише в окремих регіонах, а в більшості регіонах зберігається прірва у
взаємодії інноваційного та реального секторів економіки.
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Вагомими характеристиками інноваційної діяльності є впровадження та освоєння інноваційних
видів продукції у промисловість. Проведений аналіз свідчить, що позитивна динаміка спостерігається
у кількості інноваційно-активних підприємств у промисловості, а саме по Україні у 2008 р. таких
підприємств було 1397 одиниць, а вже у 2010 р. їх нараховувалось 1462 р., та найбільша частка цих
підприємств (60%) направлена на інноваційну діяльність у придбанні машинного обладнання та
програмного забезпечення. Так, найбільша кількість інноваційно-активних підприємств зосереджена у
Харківській (161), Львівській (102) областях та м. Київ (119), а найменша – у Волинській області (26).
Четвертий прояв: під впливом процесів глобалізації помітно збільшується розрив між
регіонами за рівнем життя населення. Особливо відчувається розмежування у регіонах України за
рівнем заробітної плати працівників. Найвищий рівень середньої заробітної плати переважно
отримують ті робітники, які проживають у регіонах з високим рівнем конкурентоспроможності, оскільки
там вони мають істотні переваги у виборі робочих місць та більші шанси на отримання високої
заробітної плати.
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати у 2011 р. характерний для м. Київ (4012
грн.), Донецької (3063 грн.) та Дніпропетровської (2790 грн.) областей, а найменшу середньомісячну
заробітну плату мають працівники у Тернопільській (1871 грн.), Чернігівській (1974 грн.) та
Чернівецькій (1985 грн.) областях. Найчастіше, найбільшу заробітну плату мають ті працівники, які
задіяні у наступних видах економічної діяльності: промисловість (середній рівень заробітної плати
3120 грн.), діяльність транспорту та зв’язку (3138 грн.) та фінансова діяльність (5340 грн.).
Результатом такого перерозподілу робочої сили є те, що працівники, які мають низький рівень
кваліфікації або задіяні у інших сферах економічної діяльності, отримують менші доходи.
П’ятий прояв: глобалізація відобразилась на прискоренні процесів урбанізації.
Зростання міст та кількості міського населення тісно пов’язані із місцем концентрації у них соціальноекономічного, науково-технічного, освітнього та культурного потенціалів. Перспективи проживання у
містах приваблюють значну кількість людей різного статку та соціального рівня, що змушує їх масово
мігрувати із сільської місцевості до міст. Закономірно, що регіонами з високим рівнем урбанізованості
є конкурентоспроможні регіони, яким властивий високий рівень освоєння територій або/та у яких
відбувається процес формування агломерацій.
Однією із головних кількісних ознак урбанізованості є зростання чисельності міського населення.
Швидкі темпи урбанізації підсилені процесами глобалізації поширюються нерівномірно за регіонами
України. Аналіз питомої ваги міського населення за регіонами показав, що зростання рівня
урбанізованості особливо стосується Донецької та Луганської областей, де частка міського населення
становить 90,5% та 86,7% відповідно. Найменша питома вага міського населення вже протягом
тривалого часу властива Закарпатській та Чернівецькій областям (37,2% та 42,3% відповідно).
Негативними наслідками швидкої урбанізації окремих регіонів є погіршення санітарно-гігієнічних умов,
транспортної інфраструктури тощо.
Шостий прояв: глобалізація пожвавила трудову міжрегіональну міграцію громадян.
Світові процеси не тільки спростили вільний обмін товарами, послугами та капіталом між різними
країнами, а й сприяють вільному переміщенню робочої сили. Зростання ролі великих міст
(мегаполісів) у національній економіці породжує тенденцію відтоку економічно активного населення з
менш розвинених регіонів у більш економічно розвинені, що безпосередньо впливає на зростання
диференціації регіонів за чисельністю населення.
Аналіз внутрішньої міграції населення України показав, що найактивніший рух населення
відбувається у напряму до регіонів-лідерів: м. Київ, Київської, Харківської, Дніпропетровської
областей, у яких внутрішніх мігрантів за даними за 2011 р. було зареєстровано 45 тис. осіб, 23 тис.
особи, 15 тис. осіб та 13 тис. осіб відповідно. Для порівняння, за офіційними даними Державної
служби статистики України до Закарпатської області переїхало 2700 осіб. Загалом, міграція в межах
областей оцінюється позитивно, оскільки на відміну від українців, котрі виїжджають за кордон, рух
населення в межах України залишається у легальному правовому полі. Проте питання внутрішньої
міграції стане гострим, якщо в певному регіоні почнеться дуже сильний відтік населення, що може
призвести до обезлюднення окремих територій країни.
Необхідно відмітити, що не зважаючи на зазначені негативні тенденції викликані світовою
глобалізацією, простежується і позитивний її вплив на національну економіку. Серед позитивних
характеристик такого впливу слід відзначити наступні: можливості істотно розширювати ринок збуту
товарів і послуг; швидко здійснювати комерційні операції у глобально діючих ринкових інституціях
таких, як електронна торгівля та е-банкінг; а також перетворення окремих національних регіонів на
великі, потужні регіони-локомотиви, які виступають рушійною силою економічного зростання
національної економіки в цілому.
Висновки з проведеного дослідження. Процеси глобалізації у сучасному світі стали одними із
визначальних чинників економічного розвитку, характерною особливістю яких є, як надання
національній економіці країни нових можливостей, так і одночасне створення нових ризиків через
нерівномірне поширення глобалізації серед регіонів.

178

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Проведена оцінка рівня міжрегіональних диспропорцій за допомогою індексу Джині, дозволила
встановити, що серед країн СНД найменший рівень міжрегіональної диспропорційності властивий
Білорусі та Грузії, а найбільший – Казахстану та Російській Федерації. Рівень міжрегіональної
диспропорційності в Україні знаходиться на рівні з такими країнами-учасницями ЄС, як Словаччина та
Румунія.
Регіональний розвиток знаходиться під постійним впливом різних факторів (політичних,
фінансових, екологічних тощо), в останні роки на регіональний соціально-економічний розвиток
збільшується вплив світових глобалізаційних процесів. Вплив глобалізації на рівень міжрегіональних
диспропорцій соціально-економічного розвитку в Україні має шість основних проявів, з яких випливає
наступне:
1. Існує взаємозалежність між рівнем глобалізованості та рівнем конкурентоспроможності.
2. Регіони, що мають низький обсяг залучення прямих іноземних інвестицій – це, як правило,
області з імпортоорієнтованою економікою і є малоцікавими для іноземних інвесторів.
3. Конкурентною перевагою під впливом світових глобалізаційних процесів має виступати
рівень науково-інноваційного потенціалу, який наразі в Україні зростає лише в окремих регіонах.
4. Регіони з високим рівнем конкурентоспроможності мають:

–найвищий рівень заробітних плат та більшу пропозицію робочих місць, що у значній мірі
залежить від рівня кваліфікації. При цьому найвищі показники заробітних плат зафіксовані у
працівників, задіяних у промисловості, діяльності транспорту та зв’язку, а також у фінансовій
діяльності;
–найвищі рівні урбанізації, тому що в них сконцентровано високорозвинені соціальноекономічні, науково-технічні потенціали;
–найбільші потоки внутрішньої міграції, що пов’язані зі зростанням ролі великих міст у
культурній, соціальній, освітній сферах життя суспільства та перспективами отримання у містах
кращих робочих місць.
Проведене дослідження обумовлює подальшу наукову роботу щодо створення нових орієнтирів
регіональної політики з метою забезпечення єдиного економічного простору України.
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Анотація
Проведено порівняльну оцінку рівня міжрегіональних диспропорцій в окремих країнах-членах
ЄС, СНД та в Україні, використовуючи статистичний показник, що характеризує ступінь
нерівномірності – індекс Джині. Розглянуто вплив глобалізації на розвиток національної економіки,
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зокрема, виявлено основні залежності диспропорційного соціально-економічного розвитку у
регіонах України від викликів світових процесів глобалізації. Обґрунтовано взаємозв’язок між
ступенем глобалізованості та рівнем конкурентоспроможності регіонів, інтенсивність якого
залежить від ефективності регіональної політики.
Ключові слова: глобалізація, диспропорції, регіон, соціально-економічний розвиток,
конкурентоспроможність.
Аннотация
Проведена сравнительная оценка уровня межрегиональных диспропорций в отдельных
странах-членах ЕС, СНГ и в Украине, используя статистический показатель, характеризующий
степень неравномерности – индекс Джини. Рассмотрено влияние глобализации на развитие
национальной экономики, в частности, выявлены основные зависимости диспропорционального
социально-экономического развития в регионах Украины от вызовов мировых процессов
глобализации. Обоснована взаимосвязь между степенью глобализированности и уровнем
конкурентоспособности регионов, интенсивность которого зависит от эффективности
региональной политики.
Ключевые слова: глобализация, диспропорции, регион, социально-экономическое развитие,
конкурентоспособность.
Annotation
It was the comparative assessment of regional disparities in some countries-members of EU, CIS and
Ukraine, using a statistical index that characterizes the degree of inequality, it is Gini index. The influence of
globalization on development of national economic was considered, in particular, it were identified the major
dependence disproportionate socio-economic development in the regions of Ukraine on world challenges of
globalization. Proved the relationship between the globalization’s degree and the competitiveness’s level of
regions, this intensity depends on efficiency of regional policy.
Key words: globalization, disparity, region, socio-economic development, competitiveness.

180

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І
ЕКОЛОГІЯ
УДК 351.338.481.32

Маслиган О.О.,
к.е.н., доцент кафедри туризму та рекреації,
Мукачівський державний університет

ПРАКТИКА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ
ТА РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Згідно даних національного інституту стратегічних досліджень,
поширення досвіду кластеризації в Україні обмежене та відбувається, виключно, за рахунок
міжнародної підтримки в рамках реалізації проекту ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку»,
проектів ОБСЄ в Україні та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) [7, с. 17]. Крім того, в
Автономній республіці Крим (АРК) започатковано українсько-німецький проект «Сприяння
економічному розвитку та зайнятості» за участі Німецького товариства технічного співробітництва в
Україні та проект «Підтримка реформи соціального сектору в Україні» (ПРООН). Разом з тим,
національна підтримка у визначеній площині відсутня.
Єдиною правовою підставою для формування і діяльності вітчизняного кластеру є, на нашу
думку, ст. 77, ст. 1130-1131 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) про спільну діяльність, що
передбачає формування відповідних відносин суб'єктів господарювання на основі договорів. Крім
того, за змістом ст. 1130-1131 ЦК за договором про спільну діяльність сторони такої угоди можуть
взяти на себе зобов'язання спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети,
якщо вона не суперечить чинному законодавству (оскільки спільна діяльність може здійснюватися без
об’єднання вкладів учасників).
Безпосереднє визначення кластеру відсутнє у вітчизняному нормативному полі, хоча у окремих
проектах стратегій розвитку регіонів та окремих сфер діяльності в національному масштабі це поняття
вже позиціонується, зокрема, в проектах Концепції створення кластерів в Україні, Концепції
Національної стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів (однак, ці документи не
схвалені Верховною Радою України). Таке становище призводить до переважаючої практики
створення кластерних утворень у формі громадських організацій. Крім того, слід відмітити і відсутність
в Україні на рівні закону регламентації створення, організаційно-правових форм, механізмів державної
підтримки розвитку кластерів туризму та рекреації.
Проблемним також є те, що співпраця учасників кластеру з науково-дослідними і освітніми
установами в рамках інноваційної діяльності (що є основою існування кластеру) можлива лише у
рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, за державними науково-технічними
програмами. При цьому такі програми можуть формуватися виключно на конкурсних засадах
центральним органом виконавчої влади в сфері науки та інновацій і затверджуються рішенням
Кабінету Міністрів України (що визначено Законом України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Законом України
«Про інноваційну діяльність») [5]. Державна підтримка такої співпраці (відповідно до виділеної групи
законів), та, як наслідок, інноваційної діяльності кластеру ускладнена. Кошти на реалізацію цільових
програм визначаються при прийнятті державного бюджету на черговий рік, що створює можливість
затвердження пріоритетних напрямів (у рамках конкурсу на визначення переліку програм співпраці).
Разом з цим, Закон України «Про інноваційну діяльність» допускає співпрацю учасників кластеру
з освітніми установами в рамках формування і реалізації державних, галузевих, регіональних,
місцевих інноваційних програм, із їх підтримкою в рамках податкового стимулювання, захисту
інтелектуальної власності, прямою фінансовою підтримкою і тощо. Однак, конкретних механізмів
формування таких програм та механізму прямого фінансування таким законом не визначено.
Додатковим обмеженням співпраці є норми законів «Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків», якими висувається вимога її здійснення виключно у
вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку після проходження
експертизи за державними науково-технічними програми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні практика кластеризації сфери туризму та
рекреації в Україні не отримала достатнього висвітлення у науковій літературі. Зокрема, майже
відсутні праці, у визначеній площині, що мають фундаментальний характер. Натомість, більшість з них
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присвячено, виключно, зарубіжному досвіду кластеризації та опису концептуальних схем формування
кластерів у регіонах України.
Хмара М. П. у своєму дослідженні «Розвиток високотехнологічних кластерів, як закономірність
світового господарства» розглянула ряд зарубіжних теорій щодо кластеризації економічних процесів
[13]. С. І. Гриценко у праці «Транскордонна співпраця та розвиток кластерів у реалізації регіональної
інноваційної політики» дослідив окремі кластерні ініціативи у Європі, у т.ч. і у сфері туризму та
рекреації, що стали наслідком Лісабонської стратегії [6]. Крім того, аналогічний напрямок розроблявся
Бондаренко В. [3] та рядом інших науковців. Проте, основний зміст більшості з окреслених наукових
джерел зосереджено на історичних аспектах розвитку кластерів.
Докладні роз'яснення економічної природи кластерів, особливостей їх формування та розвитку у
Польщі надані І. Бакушевич. У своїй праці «Досвід та перспективи впровадження інноваційних
кластерів в розвиток економіки знань транскордонних регіонів України та Польщі» авторка виділила
кластери як шлях розвитку депресивних регіонів, з низьким рівнем показників якості життя населення
та негативною динамікою їх розвитку [1]. Наукові праці в окресленій площині мають, також,
Ж. Мінгалева, С. Ткачьова та ряд інших [9].
Постановка завдання. Таким чином, метою даної статті є комплексне дослідження практики
кластеризації сфери туризму та рекреації в Україні, а саме реалізація наступних завдань:
1) конкретизація та опис кластерних утворень у сфері рекреації та туризму; 2) виділення домінуючої
форми кластеризації в Україні; 3) виділення системи аналітичних показників, що характеризують
успіхи кластеризації сфери туризму та рекреації в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо, що практично відсутні міжрегіональні
кластерні утворення у вітчизняній сфері рекреації та туризму, оскільки більшість з них знаходяться на
початковій стадії формування та розвитку. Єдиним прикладом кластерного співробітництва в
туристичній сфері, в рамках рекреаційного і ділового туризму, є співпраця: 1) еко-туристичного
кластеру «Кримський віночок» (Білогірського району АРК, село Зуя та село Петрово); 2) кластерів
зеленого туризму «Таракташська волость» (Судакського району АРК, село Дачне) та «Ярилгач»
(Роздольненського району АРК, село Міжводне). Однак, така співпраця знаходиться на стадії
формування, оскільки виділені кластери створено у 2010 р.
Серед інших відомих вітчизняних кластерів можна виділити лише тематичні: 1) сільського (або
зеленого) туризму – «Оберіг», «ЕКОТУР», «Кам’янець», «Мальовнича Бережанщина», «Дніпро –
транскордонний», в шести суміжних прикордонних районах Гомельської та Чернігівської областей
(розроблений двома громадськими організаціями – гомельською «Оракул» та чернігівською
«Сіверянські обереги»); 2) пізнавального туризму, що представлений міжрегіональним кластером
«Південне туристичне кільце», який охоплює територію Одеської, Миколаївської, Херсонської
областей та АРК (сюди ж увійшов туристичний кластер «Вознесенськ»).
Так, домінуючою формою кластеризації в Україні є тематичні кластери – як штучні об’єднання,
сформовані на однорідних сегментах ринку туризму та рекреації, що охоплюють певну нішу
туристичного ринку (наприклад, спортивну, культурно-пізнавальну, розважальну та ін.) [13; 4]. Наукові
дослідження доводять, що тематичні кластери формують такі ланцюги додаткової вартості та системи
накопичення вартості, що дозволяють туристу отримати відповідні враження та туристичний досвід. В
Україні пріоритетним є сільський туризм як тематичний напрямок кластеризації, орієнтований на
організацію відпочинку туристів у приватних господарствах сільської місцевості з використанням
майна та трудових ресурсів, особистого селянського, підсобного або фермерського господарства,
природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної, етнографічної спадщини
регіону [14].
Основними об'єктами такого відпочинку є: 1) екоферми, екоготелі, екокафе (місця, де надають
послуги проживання та відпочинку в екологічно-чистих умовах і харчування, що передбачає вживання
екологічно чистих продуктів); 2) агрооселі (житловий комплекс призначений для рекреаційної
діяльності при агротуризмі, що включає і садиби). Такий тематичний напрямок кластеризації
розглядається як: 1) засіб подолання бідності та безробіття в сільській місцевості та як альтернатива
сільському господарству; 2) можливість отримання прибутків від прийому на проживання туристів та
надання їм супутніх послуг (харчування, риболовлі, катання на конях, полювання та ін.); 3) можливість
облаштування туристичних маршрутів та організації екскурсій; 4) можливість пропонування туристам
екологічно-чистих продуктів харчування, товарів народного промислу; 5) можливість отримання
прибутків від проведення культурно-розважальних заходів (ярмарок, фестивалів та ін.).
Так, одним з перших створених тематичних кластерів сільського туризму в Україні є «Оберіг»,
зареєстрований громадською організацією у червні 2002 р., що об'єднала 60 представників сільських
господарств для впровадження інноваційної технології з розвитку сільського туризму в смт Грицеві
(Шепетівського району Хмельницької області). Кластер нараховує 10 агроосель, що можуть прийняти
одночасно до 279-ти осіб в садибах з усіма зручностями. Основою взаємодії учасників кластеру є
обмін інноваціями з удосконалення технології розвитку сільського туризму.
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Для розвитку сільського туризму у кластері «Оберіг» створені: 1) спільні програми
сільськогосподарської діяльності (а саме: започаткування селянами осередків сільського туризму).
Державна підтримка із сприяння розвитку сільського туризму полягає у організації сільських фестивалів:
«Солі та риби» – за участі «ВІА 4h» (засновників нового музичного стилю та координатору руху «4h» в
Україні); «Старі Баби»; «Дніпро-Бузькі вечорниці»; «Рибальська толока»; 2) п’ять унікальних сільських
туристичних маршрутів, які активно підтримуються учасниками кластеру: «Старовинний соляний
промисел», «Червоний маяк», «Олександрівські скелі», «Горностаївські святині», «Заповідний лиман»;
3) навчально-інформаційний центр, що проводить на місцевому та регіональному рівнях тренінги,
семінари, форуми, виставки, конференції з розвитку сільського туризму.
Незважаючи не незначний термін існування, представники сільських господарств, учасники кластеру
вже досягли певних успіхів, що наочно характеризує система аналітичних показників (табл. 1).
Таблиця 1
Середні показники надання послуг аграрного туризму кластеру «Оберіг» за 2005-2011 рр.
Дані за періодами, рік
Показники

2005

2007

2009

2011

Темпи зміни (+;-),%
2007/
2009/
2011/
2005
2007
2009

Кількість
представників
сільських
50
55
60
60
10,0
9,1
0,0
господарств
Кількість створених робочих місць
50
50
70
85
0,0
40,0
21,4
Чисельність господарств
8
9
10
10
12,5
11,1
0,0
Кількість ліжко-місць
60
92
170
279
53,3
84,8
64,1
Кількість житлових будинків у межах
20
24
20
43
20,0
-16,7
115,0
садиби
у т.ч. середня кількість кімнат будинку
1
2
3
5
100,0
50,0
66,7
Середня вартість проживання, грн.
72,2
81,5
89
120
12,9
9,2
34,8
Вартість їжі, грн.
63
75
99
115
19,0
32,0
16,2
Дохід від надання туристичних послуг,
51800
69750
227620 951100
34,7
226,3
317,8
тис. грн.
Джерело : складено за результатами власних щорічних опитувань представників сільських господарств
(через відсутність офіційних даних)

Туристів, обслугованих агросадибами , тис. чол.

Так, за 2005-2011 р. кількість учасників кластеру збільшилася на 20% (у т.ч. за 2007-2005 рр. –
на 10%; за 2009-2011 р. – на 9,1%). За цей період спостерігається поступове збільшення кількості
робочих місць створених у кластері (за 2007-2009 рр. – на 40%; за 2009-2011 рр. – на 21,4%), кількості
житлових будинків у межах агросадиб та відповідно кількості ліжко-місць (при цьому, за 2009-2011 р.
наявне значне збільшення кількості житлових будинків – на 115%, при відносно незначному
збільшенні ліжко-місць – на 64,1%, що свідчить про збільшення рівня комфортності). Також можна
відмітити як позитивну тенденцію значне збільшення доходу від надання туристичних послуг та
зростання попиту послуги з сільського туризму.
Так, дані щодо туристичного потоку в рамках кластеру «Оберіг» представлено на рис. 1.

Рис. 1. Туристичні потоки в рамках кластеру «Оберіг» за 2002-2011 рр.
Джерело: складено за результатами власних щорічних опитувань представників сільських господарств
(через відсутність офіційних даних)
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Наведені дані свідчать про збільшення кількості туристів, що відвідали кластер сільського туризму в
смт. Грицеві та високу ймовірність поліноміального зростання туристичного потоку. Завдяки
функціонуванню представників сільських господарств у межах кластера збільшується загальний рівень
благоустрою житлових будинків, що представлено в табл. 2. Так, з 2005 по 2011 р. в середньому житлові
маєтки, кімнати в будинку садибного типу та квартири в секційних садибних будинках, які станом на 2005 р.
мали середній 1-й рівень благоустрою (найнижчий), в 2011 р. – 3-й (найвищий).
Таблиця 2
Середній рівень благоустрою житлових будинків у межах садиб кластеру «Оберіг»,
за 2005-2011 рр.
Агрооселя
«Лідія»
«Зелений гай»
«Настуся»
«У бабусі»
«У рибалки Федора»
«Лебедине крило»
«Затишок у Олі»
«Гостинний двір»
«На краю села»
«Ґаздиня»

Житловий будинок
1
садибного типу
2005
2009
2011
1
2
3
2
2
3
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
2
3
3
-

Кімнати в будинку
2
садибного типу
2005
2009
2011
1
2
3
1
2
2
1
2
2
1
2
3

Квартира в секційному
3
садибному будинку
2005
2009
2011
1
2
2
1
2
3
2
2
3
-

Примітка.
1
- 3 - має спальні кімнати, загальну кімнату, кухню, їдальню, пральню, всі зручності; 2 - має спальні кімнати, загальну
кімнату, кухню, їдальню, окреме приміщення ванни. Вбиральня за межами будинку; 1 - має спальні кімнати, загальну кімнату і
кухню-їдальню, зручності розміщені за межами будинку;
2
- 3 - одна або кілька спалень, загальна кімната, кухня-їдальня спільного користування з родиною господарів.
Зручності розташовані за межами будинку, вхід через спільне з іншими відпочиваючими приміщення; 2 - одна або декілька
спальних кімнат, загальна кімната, їдальня, кухня, всі зручності, вхід спільний з іншими відпочиваючими; 3 - ізольована
кімнатна, їдальня, кухня, всі зручності, вхід окремий.
3
- 3 - в користування надається блок приміщень з окремим входом: загальна кімната, спальні, їдальня, кухня,
туалет, ванна; 2 - окрема ізольована 1,2,3 і більше кімнатна квартира секційного типу з усіма зручностями; 3 - ізольована
2-3 та більше кімнатна квартира в секційному будинку з усіма зручностями та пральнею.

Джерело: складено за результатами власних щорічних опитувань представників сільських господарств
(через відсутність офіційних даних)

Однак, інноваційна спрямованість окресленого кластерного утворення не може обмежуватися
лише розвитком інженерної інфраструктури та покращенням рівня благоустрою садибних будинків.
Необхідне розширення номенклатури туристичних послуг за рахунок розробки нових перспективних
туристичних маршрутів та покращення якості сервісного обслуговування. А це є досить проблемним, у
зв'язку з тим, що: 1) науково-освітні установи не є учасниками кластеру «Оберіг», оскільки є
недостатньою у районі кількість спеціальних та вищих навчальних закладів, що готують фахівців для
роботи у садибних будинках; 2) навчальні програми наявних вищих та спеціальних навчальних
закладів не орієновані на специфіку роботи кластеру.
Учасниками кластеру «Оберіг» створено осередки-агросадиби у межах районів Хмельницької
області, а саме: 1) у Городоцькому кластері (три агрооселі «Сільська садиба»); 2) у кластері
«Кам'янецький Дивокрай», м. Камянець-Подільський – 20 агросадиб, основними з яких є:
«Дністровська Рив'єра», «Ксенія», «Тетянин хутір», «Дубок», «Хмільна застава», «Світлана»,
«Садиба», «Пілігрім», «Сонячна долина», «У Наталки»; 3) у кластерах «ЕКОТУР» (екоферма
«Коновалово», екоферма «Мія», екокофе, екоготель), Летичівський (агросадиби «Перлина Романін»,
«Меджибіж»), Новоушицький, Старокостянтинівський (три агрооселі «Самчики»), Славутський
(агрооселя «Любава»); 4) у кластері «Кам'янець», м. Кам'янець-Подільський (агросадиби «Калиновий
цвіт», «Катерина», «Констанція», «Медова Хата» та ін.).
Проте процес створення кластерів у Хмельницької області ще знаходиться на початковій стадії
та не набув значного розповсюдження в інших районах області, що простежується за даними аналізу
туристичних потоків (табл. 3).
Так, загальний обсяг туристів, що відвідали Хмельницьку область за 2005-2011 рр. у цілому
збільшився, проте, спостерігалося зменшення кількості туристів у 2008-2009 рр. на 12-19%, у 20092011 р. на 2 %. Крім того, динаміка туристичного потоку за рахунок кластеру «Оберіг» не вплинула на
динаміку туристичного потоку по Хмельницькій області – скорочення не позначилося на рівні доходів
населення області, які щорічно збільшувалися в цілому на 10-20% на рік, та на 18-20% з розрахунку на
одну особу. Проте, це зумовлено переважно підвищенням цін на туристичні послуги (індекси
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споживчих цін за розміщення в готелях та інших місцях тимчасового перебування туристів у 2011 р.
щомісячно збільшувалися на 1-1,9% до попереднього періоду) (табл. 4).
Таблиця 3
Динаміка туристичних потоків по Хмельницькій області, за 2002-2011 рр.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011

Кількість туристів,
обслугованих
Всього
Темпи зміни ,%
39819
44280
11,203
44140
-0,316
40301
-8,697
40416
0,285
56793
40,521
69508
22,388
61032
-12,194
59806
-2,009

у т.ч. іноземні туристи
Всього
999
1257
1264
1091
839
752
2461
1270
196

Кількість екскурсантів

Темпи зміни,%
25,826
0,557
-13,687
-23,098
-10,369
227,261
-48,395
-84,567

Всього
19522
29431
30385
27973
31333
29901
48902
37025
49744

Темпи зміни,%
50,758
3,241
-7,938
12,012
-4,570
63,546
-24,287
34,352

Джерело: побудовано за даними [11]
Таблиця 4
Доходи населення Хмельницької області, за 2005-2011 рр.
Показники

Період (рік)
2011

2006/
2005

2007/
2006

2008
/2007

2009/
2008

2010/
2009

2011/
2010

9868 11967 15551 20596 21526 26699 30559

21,27

29,95

32,44

4,52

24,03

14,5

5733

2005
Доходи всього,
млн. грн.
Наявний доход
у розрахунку на
одну особу, грн.
Реальний
наявний доход,
у % до
попереднього
року

Темпи зміни (-;+),%

2006

2007

2008

2009

2010

6943

8965

11938 12238 15480 18386

21,1

29,13

33,16

2,51

26,49

18,8

124,5 112,7

112,4

103,9

-9,48

-0,27

-7,56

-15,2

29,85

-6,12

88,1

114,4

107,4

Джерело : побудовано за даними [10]
Кластер сільського туризму «Мальовнича Бережанщина» створений у 2007 р. Бережанською
районною громадською організацією Тернопільської області з метою розвитку туризму у сільській
місцевості, задоволення та захисту законних економічних, соціальних, творчих, національнокультурних, та інших спільних інтересів своїх членів [8]. У межах співпраці сільських рад району
Бережанщини та представників сільських господарств передбачалася [8]: 1) організація співпраці
щодо заходів, які популяризують села Бережанщини як рекреаційну зону; 2) презентація
«Мальовничої Бережанщини», як туристичного регіону на міжнародних і внутрішніх виставках,
ярмарках; 3) правовий захист членів Організації.
Проте, через відсутність ефективного державно-приватного партнерства розвиток кластеру
обмежений. На сьогодні учасниками кластеру є власники невеликих садиб «Курянівська» (села
Куряни), «Відпочинок на Заліссі» (м. Бережани), «У мальвах» (села Жуків), «Ведмідь» (села
Шибалин). Туристам пропонуються кімнати в будинках садибного типу, що мають другий рівень
благоустрою (одна або декілька спальних кімнат, загальна кімната, їдальня, кухня, всі зручності, вхід
спільний з іншими відпочиваючими).
Кластер пізнавального туризму «Південне туристичне кільце» охопив такі міста, як:
1) Вознесенськ, Первомайськ, Нова Одеса та найближчі райони Миколаївської області; 2) Гола
Пристань, Цюрупинськ та найближчі райони Херсонської області; 3) Южне, Білгород-Дністровський,
Ізмаїл, Іллічівськ, найближчі райони Одеської області та м. Алупка АРК.
«Південне туристичне кільце» утворене в рамках добровільного об'єднання органів місцевого
самоврядування у грудні 2004 р. В 2005 році, членами туристичного кластеру була розроблена та
затверджена програма розвитку туризму в містах (учасниках кластеру), метою якої є розвиток їх
туристичної галузі на основі: 1) розробки нових екскурсійних програм та маршрутів культурнопізнавального напрямків, об'єктів туристичної інфраструктури; 2) забезпечення комплексного розвитку міст
учасників кластеру при збереженні екологічної рівноваги та культурної спадщини [2]. В раках кластеру
передбачена програма підтримки суб'єктів малого підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів, а
саме, передбачається часткове відшкодування відсотків, сплачених за позиками суб’єктів малого і
середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів з розвитку туризму.
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Кількість туристів,осіб

Так, розроблено проект розпорядження райдержадміністрацій міст кластеру «Південне
туристичне кільце» – «Про порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових
ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів». Окресленим проектом затверджено порядок часткового відшкодування
відсотків за наданими позиками та перелік банків, які будуть здійснювати кредитування. Однак, кошти
на часткове відшкодування відсотків з місцевих бюджетів за позиками, залученими суб’єктами малого і
середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів були передбачені лише на 2011 р. у
м. Вознесенську (на суму 20 тис. грн.) та м. Первомайську (на 4 тис. грн.). Крім того, до сьогодні не
розпочата програма виготовлення за кошти місцевих бюджетів туристичної рекламної продукції з
інформацією про туристичні можливості міст-партнерів туристичного кластеру та не створено єдиного
туристично-інформаційного центру. Слід зазначити, що за час свого існування кластер «Південне
туристичне кільце» не забезпечив значного розвитку туризму в зонах кластеризації, про що наочно
свідчать дані щодо кількості туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності (рис. 2).

Рис. 2. Кількість туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності у зоні
кластеризації «Південне туристичне кільце», за 2005-2011 рр., осіб
Джерело : побудовано за даними [10]
За даними графічного аналізу та побудованими лініями тренду (аналізу тенденцій) встановлено
поступове зниження кількості туристів, що відвідали зону кластеризації (Хмельницьку, Одеську,
Миколаївську області та АРК). Сталою негативною динамікою (із високою ймовірністю подальшого
поліноміального зниження) є кількість туристів у Одеській та Миколаївській областях та АРК. Крім того,
продовжує погіршуватися і стан туристичної інфраструктури в зоні «Південного туристичного кільця».
Щодо санаторно-курортних та оздоровчих закладів (санаторіїв та пансіонатів з лікуванням, санаторіїв
профілакторіїв, пансіонатів відпочинку, баз та інших закладів відпочинку, дитячих оздоровчих таборів)
спостерігається зменшення їх кількості, яке вагоме в Одеській області (табл. 5).
Таблиця 5
Динаміка розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів у зоні кластеризації
«Південне туристичне кільце», за 2006-2011 рр.,%*

Рік

1

Санаторії та
пансіонати з
лікуванням
у них
всього
ліжок
2
3

Санаторії профілакторії
всього
4
0

Пансіонати

Бази та інші
заклади
відпочинку
у них
всього
ліжок
8
9

у них
у них
всього
ліжок
ліжок
5
6
7
Одеська область (темпи зміни),%
0
-18,87
-9,62
5,73

10

у них
ліжок
11

-13,48

-1,61

всього

2006

0

0

2007

9,09

-3,57

0

0

11,63

9,57

0,00

-4,82

-4,45

-4,92

2008

0

0

-11,11

0

6,25

8,74

-0,60

-5,91

-11,80

-6,32

2009

0

3,70

0,00

0

-1,96

1,79

0,61

-4,04

-13,56

1,23

2011

0

0

0

0

0

-5,26

0,00

0,47

2,24

-4,85

186

16,90

Дитячі оздоровчі
табори

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

продовження табл. 5
1

2

3

4

5
6
7
8
Миколаївська область (темпи зміни),%

9

10

11

2006

0

0

16,67

16,67

-13,04

-4,26

2007

0

0

0

0

0

2,22

3,20

2,65

2,29

-4,62

-2,33

-6,70

3,74

-1,61

2008

0

5

0

0

-5,00

2,17

0,00

-3,87

-0,54

-9,84

2009

-9,09

2,38

0

0

-15,79

-14,89

7,94

6,90

0,18

10,91

2011

20,00

11,63

0

0

-6,25

-12,50

11,03

7,53

-1,45

-4,92

Херсонська область (темпи зміни),%
2006

0

0

0

0

-18,87

-9,62

5,73

16,90

-13,48

-1,61

2007

9,09

-3,57

0

0

11,63

9,57

0,00

-4,82

-4,45

-4,92

2008

0

0

-11,11

0

6,25

8,74

-0,60

-5,91

-11,80

-6,32

2009

0

3,70

0

0

-1,96

1,79

0,61

-4,04

-13,56

1,23

2011

0

0

0

0

0

-5,26

0,00

0,47

2,24

-4,85

АРК (темпи зміни),%
2006

0

0

0

0

-18,87

-9,62

5,73

16,90

-13,48

-1,61

2007

9,09

-3,57

0

0

11,63

9,57

0

-4,82

-4,45

-4,92

2008

0

0

-11,11

0

6,25

8,74

-0,60

-5,91

-11,80

-6,32

2009

0

3,70

0

0

-1,96

1,79

0,61

-4,04

-13,56

1,23

2011

0

0

0

0

0

-5,26

0

0,47

2,24

-4,85

Джерело : побудовано за даними [10]

Кількість (од)

Кращим є становище з розвтком готелів та інших місць для тимчасового проживання туристів
(рис. 3). Так, у Миколаївській області збільшується кількість готелів та інших місць розміщення
туристів на 92 одиниці, при цьому щорічні темпи зростання склали в: 2006/2007 рр. – 211,1%; у
2007/2008 рр. – 13,1%; у 2008/2009 рр. – 24,4%; у 2009-2011 рр. – 122 %. Однак, у зазначений період
наявне зростання кількості номерів (на 697 од.) за відносно невеликого зростання їх житлової площі
2
(13 тис. м ), що свідчить про низький рівень комфортності. Аналогічна позитивна динаміка за 20052011 рр. спостерігається у Хмельницькій області, де збільшення склало 101 одиниць та АРК зі
збільшенням на 26 одиниць.

Рис. 3. Готелі та інші місця для тимчасового проживання у зоні кластеризації «Південне
туристичне кільце», за 2005-2011 рр., од
Джерело : побудовано за даними [10]
Незначне збільшення було наявне в Одеській області, де кількість готелів та інших місць
тимчасового проживання збільшилася на дві одиниці. Проте, кількість приїжджих, обслугованих даною
інфраструктурою ланкою щорічно зменшувалася за кожною із зон кластеризації в середньому на 17%. Така динаміка обумовлена розвитком приватного готельного бізнесу, використанням приміщень
житлових номерів в інших цілях і переобладнанням їх частини під офіси. Ці висновки наочно
підтверджуються даними табл. 6. Виходячи з даних досліджуваного періоду, середній відсоток
житлової площі номерів у малих містах-учасників кластеру зріс на 19,22 %. Найбільший темп
зростання за 2009-2011 рр. у містах Білгород-Дністровський, Іллічівськ, Южне, Первомайськ, Ізмаїл.
Так, на сьогодні створення кластеру «Південне туристичне кільце» не забезпечило розвиток
туристичної галузі малих міст України.
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Таблиця 6
Використання приміщень житлових номерів в інших цілях у малих містах-учасниках кластеру
«Південне туристичне кільце» за 2005-2011 рр.
Частка загальної площі, що здана в оренду, %
2005

2006

2007

2008

2009

2011

2006/
2005

2007/
2006

2008/
2007

2009/
2008

2011/
2009

Міста кластеру

Темпи зміни %, (+;-)

Вознесенськ

4

3

6

6,9

11

18

-25,0

100,0

15,0

59,4

63,6

Первомайськ

2,1

3

8

8

16

27

42,9

166,7

0,0

100,0

68,8

Нова Одеса

1

1,2

11

12,6

23,77

31

20,0

816,7

14,5

88,7

30,4

Гола Пристань

1

2,2

3,11

3

5,78

14,8

120,0

41,4

-3,5

92,7

156,1

0,9

2,9

5,5

5,9

6,6

8

222,2

89,7

7,3

11,9

21,2

1

3,2

4,9

12

13,8

17,6

220,0

53,1

144,9

15,0

27,5

БілгородДністровський

0,9

11

13,9

16,06

16,9

17,9

1122,
2

26,4

15,5

5,2

5,9

Ізмаїл

8,9

13

20,1

20,9

20

27

46,1

54,6

4,0

-4,3

35,0

2

5

3,8

4,9

8,8

19

150,0

-24,0

28,9

79,6

115,9

2,2

4,5

7,8

9,6

13,6

21,4

105,4

73,7

23,4

42,0

56,8

Цюрупинськ
Южне

Іллічівськ
Середній
по
містам кластеру

Джерело : дані є приблизними та визначені автором за результатами власних щорічних
опитувань власників готелів у містах та селах
Для транскордонного кластеру сільського туризму «Дніпро» (що презентованій у 2010 р. у м.
Києві) характерним є [12]: 1) включення значної кількості природних, історико-культурних та
археологічних пам'яток; 2) включення у мережу партнерів-учасників понад 44 резиденти (агросадиби,
туристичні фірми, музеї, готельні господарства, санаторії, природні заповідники і заказники, сільські
школи); 3) у склад туристичних послуг, що буде виробляти кластер, включено зелені закільцьовані
(пункт відправлення є одночасно пунктом повернення) і радіальні (передбачає далекі походи від
базового табору, розвідувальні виходи, що передбачають відхилення від основного маршруту)
маршрути загальною протяжністю 450 км.
Такі маршрути пролягають визначеною кластером територією, серед них є маршрути вихідного
дня та спеціальні пропозиції для байкерів і любителів екстремального туризму. Проте ефективність
кластеру поки що визначити немає можливості.
Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні в Україні практично відсутні міжрегіональні
кластерні утворення, проте функціонують тематичні кластери - переважно сільського та пізнавального.
Деякі з них вже мають позитивні результати від синергетичної взаємодії його учасників. Це зумовлено:

–відсутністю ефективної форми державно-приватного партнерства. У рамках вітчизняних
кластерів немає чіткого механізму взаємовідносин між державою (в особі органів державної влади) та
бізнесу (в особі фізичних та юридичних осіб), що дозволило б об'єднати ресурси обох партнерів і
забезпечити розподіл ризиків, відповідальності та прибутків/збитків у рамках взаємної, довгострокової
співпраці. Це пов'язано із дією Закону України «Про державно-приватне партнерство», згідно якого
об’єкти співпраці обов'язково повинні перебувати в державній або комунальній власності. Крім того, в
жодному з вітчизняних кластерів не застосовуються елементи такої співпраці. Можливо причинами
цього є: відсутність державної підтримки учасників бізнесу та обмеженість співпраці у сфері розвідку
кластеру; узагальнене формулювання основних правил, загальних принципів та характеристик
основних видів діяльності вітчизняного кластеру туризму та рекреації;
–прогалинами у вітчизняному нормативно-правовому регулюванні їх розвитку. Єдиною правою
підставою для формування і діяльності кластеру є, на нашу думку, ст. 77, ст. 1130-1131 ЦК про спільну
діяльність, що передбачають формування відповідних відносин суб'єктів господарювання на основі
договорів. Крім того, відповідно до ст. 1130-1131 ЦК, за договором про спільну діяльність сторони
такої угоди можуть взяти на себе зобов'язання спільно діяти без створення юридичної особи для
досягнення певної мети, якщо вона не суперечить чинному законодавству (оскільки спільна діяльність
може здійснюватися без об’єднання вкладів учасників).
– безпосереднє визначення кластеру відсутнє у вітчизняному нормативному полі. Хоча в окремих
проектах стратегій розвитку регіонів та окремих сфер діяльності в національному масштабі це поняття вже
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позиціонується, зокрема, в: проектах Концепції створення кластерів в Україні; Концепції Національної
стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів, ці документи ще не схвалені ВРУ.
Отримані результати у подальшому можуть бути використані для оптимізації моделі
кластерного розвитку сфери рекреації та туризму в Україні.
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Анотація
Проведений нами аналіз показав, що сьогодні практика кластеризації сфери туризму та
рекреації в Україні не отримала достатнього висвітлення у науковій літературі. Зокрема, майже
відсутні праці, у визначеній площині, що мають фундаментальний характер. У зв’язку з цим у
статті висвітлене комплексне дослідження практики кластеризації сфери туризму та рекреації в
Україні. А саме здійснені: конкретизація та опис кластерах утворень у сфері рекреації та туризму;
виділення домінуючої форми кластеризації та системи аналітичних показників, що наочно
характеризують успіхи кластеризації сфери туризму та рекреації в Україні. Отримані результати
у подальшому можуть бути використані для оптимізації моделі кластерного розвитку сфери
рекреації та туризму в Україні.
Ключові слова: кластер, тематичний кластер, сільський туризм, рекреації, садиба.
Аннотация
Проведенный нами анализ показал, что сегодня практика кластеризации сферы туризма и
рекреации в Украине не получила достаточного освещения в научной литературе. В частности,
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практически отсутствуют научные труды, в данной плоскости, которые имеют
фундаментальный характер. В связи с этим в статье реализовано комплексное исследование
практики кластеризации сферы туризма и рекреации в Украине, а именно осуществлены:
конкретизация и описание кластерах образований в сфере рекреации и туризма; выделение
доминирующей формы кластеризации и системы аналитических показателей, которые наглядно
характеризуют успехи кластеризации сферы туризма и рекреации в Украине. Полученные
результаты в дальнейшем могут быть использованы для оптимизации модели кластерного
развития сферы рекреации и туризма в Украине.
Ключевые слова: кластер, тематический кластер, сельский туризм, рекреации, усадьба.
Annotation
Тhe analysis of conducted us showed that today the clusterization practice of tourism and recreation
sphere in Ukraine wasn’t sufficiently highlighted literature. In particular, scientific investigation in this fields
learning fundamental character are almost absent. In this connection complex investigation of clasterization
practice in the sphere of tourism and recreation of Ukraine, concretization and description of claster
formation in tourism and recreation spheres; definition of dominating form of clasterization and the system of
analytical index, that are characterized by progress of clasterization in tourism and recreation spheres of
Ukraine, in particular, has been elucidated in the article. The results obtained can be used for optimization
the model of cluster development of tourism and recreation sphere in Ukraine.
Key words: claster, thematic claster, rustic tourism, recreation, cottage.
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ
ПРОДУКЦІЮ З ВРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
Постановка проблеми. В сучасних умовах реформування аграрного сектору економіки одним
із пріоритетних напрямів державної аграрної політики має бути розв’язання проблем забезпечення
виробництва екобезпечних продуктів харчування, збереження, відтворення та підвищення родючості
ґрунтів і запобігання розвитку деградаційних процесів. Все це є важливими чинниками переходу на
засади сталого розвитку, підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва й гарантування
екологічної та продовольчої безпеки держави.
В наукових колах на сьогодні достатньо уваги приділяється дослідженню проблем формування
та реалізації економічного механізму екологічного регулювання та природоохоронної діяльності.
Проте, питання розробки дієвих важелів в системі стимулювання екологічно безпечного виробництва
в Україні, зокрема на регіональному рівні, є мало дослідженими та недостатньо висвітленими у
вітчизняній науковій літературі. Заслуговує на увагу і проблема реалізації зазначених наукових
положень у практичній діяльності.
В такій ситуації, для встановлення розумної рівноваги еколого-економічних інтересів виробників
та споживачів сільськогосподарської продукції необхідно розробити комплекс цінових важелів в
системі стимулювання забезпечення конкурентоспроможного виробництва екобезпечної аграрної
продукції.
Витрати і ціна на сільськогосподарську продукцію є ключовими елементами розбудови
конкурентоспроможного господарського механізму в аграрному секторі економіки [5]. Тому досить
актуальним є питання формування витрат у сільськогосподарському виробництві загалом та
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досконале
регулювання
процесу
ціноутворення
в
даній
галузі
для
забезпечення
конкурентоспроможності екобезпечної аграрної продукції на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливістю реалізації вітчизняної цінової політики
в аграрній сфері є те, що вона базується на ринковому ціноутворенні в поєднанні з елементами
державного регулювання (через механізми встановлення мінімальних закупівельних цін на об’єкти
державного цінового регулювання). Нині в Україні окремі шляхи та методичні підходи до вивчення
реалізації цінових відносин сприймаються вченими-економістами неоднозначно, існують різні погляди
з даного питання.
Варто наголосити на тому, що проблеми формування витрат, ціни та підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва знайшли своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних
вчених, серед яких можна виділити: Андрійчука В.Г., Дем’яненка М.Я. [6], Дусановського С.Л.,
Маліка М.І., Меселя-Веселяка В.Я. [10], Осташка Т.О., Охріменка О.В., Пархомця М.К.,
Пасхавера Б. Й., Пробста Ф., Саблука П.Т. [11], Стельмащука А.М., Шпикуляка О.Г., Шпичака О.М. та
ін. Однак на сьогодні існує проблема вироблення теоретико-практичного підходу до формування
механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з врахуванням екологічної складової як
основи ефективного функціонування екобезпечного аграрного виробництва.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є наукове обґрунтування впливу витратноцінового механізму на економічну ефективність екобезпечного сільськогосподарського виробництва і
розробка рекомендацій щодо його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами проведених досліджень варто
зауважити, що одним із важелів розподілу доходів і піднесення ефективності сільськогосподарської
галузі, зокрема, виробництва екобезпечної аграрної продукції, як відомо, виступає ціна, що
представляє собою грошовий вираз вартості товару і на етапі виходу продукції з виробництва
формується на основі дії закону вартості.
Механізм ціноутворення можна визначити, як сукупність взаємопов’язаних процесів формування
та змін ціни під впливом багатьох економічних й інших факторів, викликаних діяльністю різноманітних
господарських суб’єктів. Об’єктом регулювання в механізмі ціноутворення виступає система цін і певні
їх види, а також система методів, що діють на спосіб формування та співвідношення їх рівнів.
Механізм регулювання ціноутворення визначається застосуванням різних методичних підходів для
встановлення економічно-обґрунтованої ціни для об’єктів ціноутворення, використання певних видів
цін із метою прискорення збуту й реалізації цінової політики підприємства [1, c. 83–112].
Ціновий механізм, як один з сегментів (складових) загальноекономічного механізму аграрного
розвитку, як твердить академік Саблук П.Т. [9, с. 5], уособлює сукупність інститутів державноринкового регулювання (законодавчих актів і нормативів), заходів підтримки доходів виробників,
принципів встановлення мінімальних закупівельних цін на продукцію, цін підтримки, здійснення
товарних і фінансових інтервенцій, формування ринкової інфраструктури.
Ціновий механізм у системі формування цін на сільськогосподарську продукцію є дотичним до
всіх сфер агропромислового комплексу і покликаний гармонізувати відносини між учасниками
ринкових відносин [4].
Особливістю реалізації цінових відносин в Україні є механізм ринкового ціноутворення, що
поділяється на такі складові: механізм формування, механізм реалізації та механізм регулювання
цінових відносин.
Найбажанішою в умовах ринкового господарювання вважається ціна, яка встановлена
відповідно до концепції "ціни виробництва". Необхідна, але не достатня умова еквівалентності
ціноутворення – реалізація ціни виробництва, що базується на середній нормі прибутку на
авансований капітал.
Однак, на сьогоднішній день ціновий механізм не забезпечує ефективного регульованого
ціноутворення. Сільськогосподарські товаровиробники за існуючих ринкових цін неспроможні без
належної підтримки відновлювати виробничий потенціал у достатніх для розширеного відтворення
галузі обсягах, що обмежує зростання ефективності їх господарювання [3].
Варто наголосити на тому, що в умовах спрямованості України на інтеграцію в європейські та
світові економічні структури виникає потреба у детальному аналізі того, як головні елементи системи
цінових відносин впливають на стан навколишнього середовища. Концепція удосконалення
ціноутворення в економіці має важливе значення для поліпшення ефективності природокористування,
більш того, ціна повинна враховувати рівень екологічної безпеки продукції. Так, розумне формування
цін на екобезпечну сільськогосподарську продукцію стимулюватиме перехід на режим раціонального
природокористування і захисту від забруднення екологічно чистих сільських територій.
Для того, щоб стимулювати виробників не виробляти, а споживачів не споживати і не
застосовувати неекологічну продукцію та технологію на екологічно чистих сільськогосподарських
угіддях, на нашу думку, доцільно було б у Договірну ціну виробника екологічної продукції (Цепр)
включати, поряд з суспільно необхідними витратами (витрати на виробництво та охорону природи в
процесі виробництва (Вво)), додаткові витрати на екологізацію продукту (надання йому екологічного
вигляду) (Е). В такому випадку ціна, за якою виробник буде поставляти споживачу екологічну
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продукцію, визначається за формулою:
Цепр = Вво +Е
(1)
Для тих же трудових колективів, які випускають неекологічну продукцію, її собівартість і ціна
(Снепр), по аналогії, не включатиме додаткові витрати на екологізацію продукту і визначається за
формулою:
Снепр = Вво - Е
(2)
Проте, для споживача неекологічної продукції поряд із витратами на виробництво та охорону
природи в процесі виробництва (Вво) в ціну даної продукції необхідно включати витрати на ліквідацію
та попередження збитків від її створення, експлуатації та утилізації в післяексплуатаційний період (Bз).
Виходячи з цього, ціна неекологічної продукції (Цнепр) повинна розраховуватися за формулою:
Цнепр = Вво + Вз
(3)
Такий підхід до ціноутворення буде ефективним і матиме перспективи в процесі його
використання для стимулювання екобезпечного аграрного виробництва на екологічно чистих
сільськогосподарських територіях. В даному випадку передбачається, що Вз>Е, оскільки витрати на
ліквідацію та попередження збитків у процесі виробництва і споживання продукції для забезпечення як
мінімум простого відтворення виробництва екобезпечної продукції на екологічно чистих територіях
перевищуватимуть витрати на екологізацію продукції при її виробництві. Це зумовлено певною мірою і
тим, що екологізація продукції передбачає відмову від дорогих хімічних засобів, які використовуються
при вирощуванні сільськогосподарських культур. Враховуючи високу родючість сільськогосподарських
угідь в Україні, це сприятиме зниженню собівартості аграрної продукції і зростанню ефективності її
вирощування.
Поряд з цим, при формуванні ефективного механізму ціноутворення на екобезпечну
сільськогосподарську продукцію і забезпечення її високої конкурентоспроможності на ринку, варто
врахувати ту обставину, що передумовою для формування екологічної мотивації споживчої поведінки
покупців є екологічна свідомість, яка характеризується вагомістю екологічних проблем у свідомості
споживача, співвіднесенням його екодиспозицій тощо. Тому важливим для ринку екобезпечних товарів
є також розвиток мотивації споживання нових (екобезпечних) товарів.
Так, виявлено відмінність спектру потреб, що задовольняються екологічними товарами та їх
аналогами (неекологічними продуктами). Наприклад, загалом харчування задовольняє першу групу
потреб за Маслоу, а екологічно чисте харчування – кілька груп потреб, що пов’язані з екологічним
захистом і є на порядок вищими (табл. 1).
Таблиця 1
Групи потреб за ієрархічною моделлю А. Маслоу, що задовольняються екологічним
*
товаром

Рівні потреб
Нижчі потреби

Групи потреб
1 Фізіологічні потреби.
2 Потреби в безпеці та
упевненості в майбутньому.

Вищі потреби

3 Соціальні потреби.
4 Потреби самоповаги.
5 Потреби самоактуалізації
(самовираження)
* Розробено на підставі [8]

Основні потреби, що задовольняються
споживанням екологічно чистих
сільськогосподарських продуктів
1. Харчова (біологічна) цінність.
2. Необхідність, що диктується різними
захворюваннями, а також гарантована
безпека і нешкідливість.
3. Екологічний захист дітей.
4. Потреби самоповаги.
5. Потреби самоактуалізації (самовираження)

Крім цього, наявні особливі риси сприйняття споживачами екологічно безпечних товарів:
– споживачам із різною силою мотиву екологічно орієнтованої поведінки притаманне відчуття
корисності екологічних інновацій;
– при різних нормальних (тобто відповідних до екологічності продукції) цінових надбавках
функції граничної (від одиниці додаткової екологічності) корисності цих типів товарів для споживачів
значно відрізняються;
– більшість населення визнає значимими екологічні проблеми і готова здійснювати певні
витрати з метою запобігання погіршенню довкілля, у тому числі купляти екологічні товари, що може
свідчити про наявність попиту на екологічну продукцію широкого вжитку при вищих цінах на даний вид
продукції.
Таким чином, екологічно безпечна продукція має бути більш конкурентоспроможною порівняно з
тією, виробництво якої пов’язане з негативним впливом на довкілля, або тою, яка сама є небезпечною
для природи та здоров’я людини.
При цьому, важливим джерелом покриття витрат на екологізацію продукту для
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сільськогосподарських підприємств частково повинні стати новостворені фонди економічного
стимулювання споживача, формування яких має забезпечуватись на загальнодержавному рівні і
першочерговим джерелом їх наповнення мають стати витрати на попередження збитків від створення,
експлуатації та утилізації в післяексплуатаційний період неекологічної продукції (рис. 1). В даному
випадку споживачу буде невигідно використовувати неекологічну аграрну продукцію через високі ціни
на неї.

1. Штрафні санкції і платежі
для аграрних виробниківзабруднювачів екологічно
чистих с/г угідь.
2. Цільові державні дотації
на стимулювання
екобезпечного агарного
виробництва

Фонд економічного
стимулювання
споживача
екобезпечної
аграрної продукції

Виробники
екологічної
продукції

Споживачі
екологічної
продукції

Рис. 1. Джерела формування і напрями розподілу грошових ресурсів у механізмі цінового
*
стимулювання екобезпечного аграрного виробництва
* Розробка авторів
На нашу думку, саме на мікрорівні доцільно передбачати визначення потреби у фінансових
ресурсах для здійснення заходів щодо забезпечення екобезпечного природокористування, а також
формування критеріїв вибору альтернативних джерел фінансування екологічних програм і проектів.
Альтернативним джерелом наповнення даних фондів є залучення іноземних інвестицій
екологічної спрямованості шляхом формування інвестиційної привабливості вітчизняних
сільськогосподарських товаровиробників.
В якості додаткового фінансового джерела місцевих фондів економічного стимулювання
виробництва екобезпечної аграрної продукції пропонуємо також залучати благодійні кошти на умовах
сприяння обласними та районними держадміністраціями та місцевими радами створенню позитивного
іміджу суб’єктам господарювання, які здійснюють подібні внески, (безкоштовна реклама в ЗМІ,
інформація на регіональному телебаченні і т.п.). Звичайно, для того щоб здійснити благодійний внесок
сам суб’єкт господарювання у своїй діяльності повинен не порушувати норми екологічного
законодавства.
Для підвищення ефективності діяльності вітчизняних екологічних фондів слід скористатися
зарубіжним досвідом щодо використання коштів екологічних фондів:
1) участь екологічних фондів у пайовому фінансуванні природоохоронних проектів;
2) запровадження системи заліку в рахунок платежів за забруднення коштів, які витрачені
суб’єктами господарювання на природоохоронні заходи;
3) здійснення пільгового кредитування суб’єктів господарювання, які за період кредитування
знижують або стабілізують надходження шкідливих речовин до навколишнього середовища і
здійснюють заходи щодо запровадження екобезпечної господарської діяльності (в такому випадку
надані в кредит суб’єкту господарювання кошти слід вважати використаними і до фонду вони не
повертаються), якщо ж пільгову умову не виконано, то після закінчення строку кредитування суму
кредиту слід повернути до екологічного фонду;
4) застосування різних форм субсидій [2, с. 59-62; 7, с. 370-371].
Тому ціни в умовах ринку повинні бути адаптивними, особливо, що стосується виробництва
екобезпечної аграрної продукції, тобто оперативно реагувати на зміни в попиті й пропозиції,
конкурентному середовищі, у витратах самих виробників. Адаптація може здійснюватися різними
способами залежно від конкретної ситуації, що склалася на ринку: встановленням різних надбавок і
знижок, зниженням або підвищенням рівня ціни, виплатою компенсацій тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, цінова політика в галузі екобезпечного
аграрного виробництва має здійснюватися на основі вільного ціноутворення у поєднанні з державним
регулюванням та посиленням антимонопольного контролю за цінами на матеріально-технічні ресурси,
енергоносії і послуги, що надаються товаровиробникам.
Удосконалення ж державної цінової політики у сфері екобезпечного аграрного виробництва, на
нашу думку, має спрямовуватися на такі цілі:
− на першому етапі (в умовах обмежених фінансових можливостей держави) – на забезпечення
як мінімум простого відтворення виробництва екобезпечної продукції на екологічно чистих територіях
в основних галузях сільського господарства;
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− на другому етапі – на стабілізацію і створення економічних передумов розширеного
відтворення екобезпечної продукції в обсягах внутрішніх та експортних потреб на основі дотримання
цінового паритету шляхом вільного ціноутворення та (за необхідності) застосування еквівалентних цін;
− на третьому етапі – на здійснення поступового переходу від прямого регулювання, через
механізм еквівалентних цін, до розширення попиту на екологічні продовольчі товари, шляхом
підтримки малозабезпечених верств населення.
Таким чином, шляхом вдосконалення методів ціноутворення на екобезпечну продукцію можна
стати на перешкоді випуску і споживанню неекологічної сільськогосподарської продукції і сприяти
оздоровленню навколишнього середовища та збереженню екологічно чистих сільських територій.
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Анотація
У статті досліджено основні аспекти побудови механізму ціноутворення на екобезпечну
сільськогосподарську продукцію. Обґрунтовано важливість екобезпечного аграрного виробництва в
сучасних умовах господарювання. Велика увага приділена питанню екологічної мотивації споживчої
поведінки покупців, що сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності екобезпечної
сільськогосподарської продукції. Сформовані рекомендації щодо створення фондів економічного
стимулювання споживача, з метою стимулювання екобезпечного агарного виробництва, та
джерел їх наповнення. Визначено пріоритетні цілі щодо удосконалення державної цінової політики у
сфері екобезпечного аграрного виробництва.
Ключові слова: аграрна продукція, екобезпечне виробництво, ціновий механізм, екологічна
мотивація, фонд економічного стимулювання споживача.
Аннотация
В статье исследовано основные аспекты построения механизма ценообразования на
экобезопасную сельскохозяйственную продукцию. Обоснована важность экобезопасного аграрного
производства в современных условиях хозяйствования. Большое внимание уделяется вопросу
экологической мотивации потребительского поведения покупателей, что будет способствовать
повышению уровня конкурентоспособности экобезопасной сельскохозяйственной продукции.
Сформированы рекомендации по созданию фондов экономического стимулирования потребителя,
с целью стимулирования экобезопасного аграрного производства, и источников их наполнения.
Определены приоритетные цели по совершенствованию государственной политики в области
экобезопасного аграрного производства.
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Annotation
The article investigated the main aspects of construction of ecosafety pricing mechanism for
agricultural products. Reasonable ecosafety importance of agriculture in the modern business environment.
Much attention is paid to the environmental behavior of consumer motivation buyers that will enhance the
competitiveness of agricultural products ecosafety. Generated recommendations for the creation of
economic incentive funds consumers to stimulate ecosafety agrarian production and sources of content. The
priority aims to improve public pricing policy ecosafety agricultural production been determined.
Key words: agricultural products ecosafety production, price mechanisms, environmental motivation,
fund economic stimulus customer.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я З ПОЗИЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. У 1992 р. на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро прийнято «Порядок
денний на ХХІ століття», в якому, зокрема, висвітлювались і питання розвитку системи охорони
здоров’я в умовах сталого розвитку. У цьому документі здоров’я людини розглядається як основа його
стійкого розвитку, як результат дії на людину всіх факторів, з якими вона стикається протягом життя.
Необхідна умова переходу до сталого розвитку – належна увага до всіх чинників, що в сукупності
визначають здоров’я людей. Багато принципів «Порядку денного на XXI століття» та стратегії ВООЗ
«Здоров’я для всіх» доповнюють один одного.
Термін «здоров’я» у тексті «Порядку денного на XXI століття» згадується понад 200 разів, у тому
числі в таких аспектах, як професійні захворювання та безпека праці, первинна медична допомога,
здоров’я матері і дитини, бідність і здоров’я, оцінка впливу промислової продукції на здоров’я, житлові
умови та здоров’я, екологічна інфраструктура, транспорт і здоров’я, отруйні відходи, радіоактивні
відходи, вплив атмосферних змін на здоров’я, зникнення лісів і ультрафіолетове випромінювання,
зв’язок здоров’я з станом води та санітарними умовами, вплив на здоров’я структурних перебудов
економіки, тверді відходи, облік стану здоров’я в розрахунках вартості і віддачі, освіта та інформація,
необхідність залучення громадськості до обговорення та планування сталого розвитку, міжвідомчої
співпраці у питаннях здоров’я. «Порядок денний на XXI століття» містить конкретні рекомендації
стосовно здоров’я населення, які включають розроблення міських планів здоров’я і посилення
співпраці між містами в цій галузі діяльності [1].
Питання змісту права на здоров’я та його охорону багаторазово розглядалося на міжнародних
конференціях. Так, Міжнародна конференція з народонаселення і розвитку, яка відбулася в Каїрі 1994 р.,
затвердила Програму дій, ухвалила принципи розвитку людства, проголосила, що людина перебуває в
центрі політики сталого розвитку, має право на здорове та продуктивне життя в гармонії з природою. Люди
– найважливіший і найцінніший ресурс кожної нації. Країни повинні забезпечувати всім особам можливість
максимальної реалізації свого потенціалу. Люди мають право на відповідний стандарт життя для себе і
своїх сімей, включаючи адекватну їжу, одяг, житло, воду та санітарні послуги. Кожна людина має право на
найвищий досяжний для неї стандарт фізичного та психічного здоров’я.
Закономірності сталого розвитку в сфері охорони здоров’я (ОЗ) відображені в міжнародних
домінантах стратегічного розвитку та закріплюються в міжнародно-правових актах, виданих
Організацією Об’єднаних Націй (ООН), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ),
Міжнародною організацією праці, Радою Європи та Європейським Союзом (ЄС), Всесвітньою та
Європейською медичними асоціаціями.
Таким чином, актуальність теми обраної статті є беззаперечною, особливо враховуючи той момент,
що Україна стоїть на шляху досягнення сталого розвитку та орієнтиру на світові його постулати.
Аналіз останніх досліджень i публікацій. Питаннями дослідження та наукового аналізу
розвитку системи охорони здоров’я України в різний час займалась значна кількість науковців.
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Приміром, у працях О. Ф. Возіанова, Ю. О. Гайдаєва, В. М. Лехан, В. Ф. Москаленка, А. В. Підаєва,
В. М. Пономаренка [2; 3; 4; 5] багато уваги приділено шляхам реформування вітчизняної системи
охорони здоров’я, однак дуже мало – питанням її ролі в досягненні сталого розвитку, і водночас
впливу такого розвитку на саму систему охорони здоров’я.
Постановка завдання. З огляду на вищезазначене, метою статті є вивчення системи охорони
здоров’я з позиції сталого розвитку, аналіз світового і вітчизняного законодавства та міжнародноправові стандарти стосовно окресленої проблематики, інституціонального та організаційного
механізмів досягнення сталого розвитку через нову формацію системи охорони здоров’я.
Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом 1992–2012 рр. у світі прийнято низку
нових документів стосовно системи охорони здоров’я, зокрема: Конвенція про захист прав і гідності
людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину (Рада
Європи, 1997 р.); Протокол про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання
транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року (ООН, 1999 р.); Паризька хартія боротьби з
раком (ВООЗ, 2000 р.); Протокол про внесення доповнення до Угоди про співробітництво в галузі
охорони здоров’я населення від 26 червня 1992 року (Співдружність Незалежних Держав, 2005 р.);
Модельний закон щодо природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей та
курортів (Співдружність Незалежних Держав, 2008 р.) та інші.
Нова стратегія ЄС щодо охорони здоров’я має такі напрями:

–удосконалення системи інформації щодо здоров’я на всіх рівнях суспільства; створення
механізму швидкого реагування на основі загрози для здоров’я;
–зосередження на детермінантах здоров’я, зокрема – шкідливих чинниках, пов’язаних зі стилем
життя.
Основними принципами сталого розвитку системи охорони здоров’я мають бути:
–ринкова влада пацієнта;
–професійна автономія лікаря, високий професіоналізм, правова та етична компетентність;
–рівність надавачів медичних послуг;
–саморегулювання підприємницької діяльності в охороні здоров’я;
–технологічна та кадрова забезпеченість;
–створення інвестиційної привабливості охорони здоров’я;
–високий рівень сервісного супроводу медичної допомоги;
–високий рівень інформованості пацієнта та інші.

Основні цілі, завдання та індикатори сталого розвитку системи охорони здоров’я базуються на
головних постулатах «Порядку денного на XXI століття» та стратегії ВООЗ «Здоров’я для всіх» (табл. 1).
Таблиця 1
Основні цілі, завдання та індикатори сталого розвитку системи охорони здоров’я
Ціль

Завдання

Зменшення
дитячої
смертності

Зменшити рівень
смертності дітей віком
до 5 років на 25%

Поліпшення
здоров’я матерів

Скоротити рівень
материнської
смертності на 50%

Обмеження
поширення ВІЛінфекції/СНІДу та
туберкульозу,
започаткування
тенденції до
скорочення їх
масштабів

Знизити темпи
поширення ВІЛінфекції/ СНІДу до 15%

Зменшити на 20%
рівень захворюваності
на туберкульоз

Індикатори

– Рівень смертності дітей віком до 5 років (кількість померлих
дітей відповідного віку на 1000 народжених живими);
– Рівень смертності немовлят (кількість померлих дітей віком
до 1 року на 1000 народжених живими).
– Рівень материнської смертності (кількість материнських
смертей на 100 тис. народжених живими);
– Рівень абортів (кількість абортів на 1000 жінок фертильного
віку).

– Кількість осіб з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції
(на 100 тис. населення);
– Темпи поширення ВІЛ-інфекції/ СНІДу (%);
– Кількість померлих від СНІДу (на 100 тис. населення);
– Рівень передачі ВІЛ від матері до дитини (%).
– Кількість осіб із вперше встановленим діагнозом

туберкульозу, у тому числі органів дихання (на 100 тис.
населення);

– Кількість померлих від туберкульозу (на 100 тис. населення).

Джерело : [6, с. 1]
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Основними міжнародно-правовими стандартами у сфері охорони здоров’я є Європейська хартія
прав пацієнта, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний білль про
права людини (рис. 1).
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Європейська
хартія
прав
пацієнтів,
розроблена Активною громадською мережею у
співпраці з громадськими організаціями з 12
різних країн ЄС у листопаді 2002 року

Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод, прийнята
Радою
Європи
04.11.1950 р.
(ратифікована Законом України від
17.07.1997 р.)

• право на профілактичні заходи (ст. 1);
• право на доступність у галузі охорони здоров’я
(ст. 2);
• право на медичну інформацію (ст. 3);
• право на згоду на медичне втручання та право
на відмову від медичного втручання (ст. 4);
• право на приватність та конфіденційність
(ст. 6);
• право на повагу до часу пацієнтів (ст. 7);
• право на якісну медичну допомогу (ст. 8);
• право на безпечну медичну допомогу (ст. 9) та
ін.

• право на життя (ст. 2);
• заборона катування або нелюдського чи
такого, що принижує гідність, поводження
або покарання (ст. 3);
• право
на
свободу
та
особисту
недоторканність (ст. 5);
• право на повагу до приватного і
сімейного життя, до житла і кореспонденції
(ст. 8);
• право на ефективний засіб юридичного
захисту (ст. 13);
• заборона дискримінації (ст. 14).

Міжнародний Білль про права людини

Загальна декларація прав людини,
прийнята і проголошена резолюцією
Генеральної
Асамблеї
ООН
від
10.12.1948 р.

• право на життя, на свободу і на особисту
недоторканність (ст. 3);
• заборона
тортур
або
жорсткого,
нелюдського або такого, що принижує
гідність, поводження і покарання (ст. 5);
• право на соціальне забезпечення (ст. 22);
• право на відпочинок та дозвілля (ст. 24);
• право на достатній життєвий рівень (ч.1 ст.
25) та ін.

Міжнародний пакт про громадянські і
політичні права, прийнятий Генеральною
Асамблеєю ООН 16.12.1966 р. (ратифікований
Указом Президії Верховної Ради Української
РСР від 19.10.1973 р.)
• заборона дискримінації (ч.1 ст. 2);
• заборона
катування
чи
жорсткого,
нелюдського або принижуючого гідність
поводження чи покарання (ст. 7);
• право
на
свободу
та
особисту
недоторканність (ч.1 ст. 9);
• право на достатній життєвий рівень (ч.1 ст.
11);
• право на найвищий досяжний рівень
фізичного і психічного здоров’я (ст. 12) та ін.

Рис. 1. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я
Джерело : [7]
Окрім названих стандартів, важливими для сфери охорони здоров’я є: Конвенція про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок (стаття 12: заборона дискримінації щодо жінок у галузі охорони
здоров’я; стаття 14: п. «b» ч. 2 право жінок, що проживають у сільських районах, на доступ до
відповідного медичного обслуговування); Конвенція про права дитини (стаття 24: право на найвищий
досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я); Конвенція про права інвалідів (стаття 25: право на
найбільш досяжний рівень здоров’я) та низка інших.
Важливим в розвитку системи охорони здоров’я в період забезпечення сталого розвитку є чітке
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виділення та формування чинників і принципів розвитку сфери на різних її рівнях (рис. 2).
Суспільні цінності та принципи системи охорони здоров’я

Державна політика в галузі охорони здоров’я
Задоволення
потреб
суспільства

Динамічні
детермінанти
попит на медичні
послуги

Справедливість

Поточні
пріоритети
охорони
здоров’я

політичний вплив

Ефективність
розподілу
ресурсів

Ефективність
діяльності галузі

Технічні критерії

Критерії досяжності

Стан здоров’я
Ефективність
заходів з точки зору
витрат
Суспільні
пріоритети

Потенціал системи
охорони здоров’я
Фінансові
перспективи
Політичний консенсус

Якість послуг з
охорони здоров’я

Нові
пріоритети
охорони
здоров’я

міжнародний
вплив тощо
Впровадження
інновацій

Бюджетний
процес

Організаційні та правові рамки системи охорони здоров’я

Рис. 2. Основні чинники розвитку системи охорони здоров’я на національному рівні
Джерело : [8]
У процесі державного управління все більшу роль у збереженні та зміцненні суспільного
здоров’я відіграє система місцевого самоврядування. У Законі України «Про місцеве самоврядування
в Україні» записано, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у цій сфері
входить управління закладами охорони здоров’я, які належать територіальним громадам або передані
їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, медичного обслуговування в
закладах освіти, культури, фізкультури та спорту, оздоровчих установах; забезпечення розвитку всіх
видів медичного обслуговування, розвитку та вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм
власності, визначення потреб у підготовці спеціалістів для них, організація з підвищення кваліфікації
кадрів; забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення ліками та виробами
медичного призначення; реєстрація згідно законодавством статутів (положень), розміщених на
відповідній території установ охорони здоров’я незалежно від форм власності; внесення пропозицій у
відповідні органи щодо ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони
здоров’я (рис. 3) [9].
Проаналізувавши організаційну структуру системи охорони здоров’я в Україні, ми прийшли до
висновку, що обласні управління не мають прямого адміністративного впливу на заклади охорони
здоров’я відповідних територій, також призначення та звільнення їх керівників, а зберігається лише їх
функціональне підпорядкування, зате згідно зі ст. 11 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань.
Управління охороною здоров’я на рівні району здійснює головний лікар центральної районної лікарні,
він є і головним лікарем району. Така модель управління не сприяє організації вивчення причин
захворюваності, впливу зовнішніх факторів на здоров’я людей, організації міжсекторальної взаємодії,
запровадження ринкових механізмів в охороні здоров’я на відповідних територіях. Головний лікар
центральної районної лікарні в основному зосереджений на керівництві закладом, вирішуючи нагальні
проблеми господарського характеру та лікувального процесу [8].
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Рисунок 3. Основні чинники розвитку сфери охорони здоров’я на місцевому рівні
Джерело : [9]
Оптимальне функціонування людиноцентричної системи охорони здоров’я, орієнтованої на
гуманістичні цінності та нинішні суспільні запити у відповідних послугах, передбачає такий її розвиток,
за якого під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників не порушуються раціональні комбінації між її
основними елементами (табл. 2). Це, в свою чергу, обумовлює здатність системи на високому рівні
виконувати функції з медичного обслуговування населення та становлення в суспільстві ціннісних
настанов на здоровий спосіб життя та індивідуальну відповідальність за збереження власного
здоров’я.
Таблиця 2
Основні види, обсяги та суб’єкти надання медичної допомоги в Україні
Вид допомоги

Перша (невідкладна)
медична допомога

Первинна лікувальнопрофілактична
допомога

Спеціалізована
(вторинна) лікувальнопрофілактична
допомога
Високоспеціалізо-вана
(третинна) лікувальнопрофілактична
допомога

Об’єм лікувально-профілактичної
допомоги
• медичні
працівники
зобов’язані
надавати медичну допомогу в повному
обсязі хворому (згідно із стандартами
надання допомоги в невідкладних
станах);
• підприємства, установи, організації
та громадяни зобов’язані надавати
транспорт для перевезення хворого до
лікувально-профілактичного закладу.

• консультація лікаря;
• проста діагностика і лікування
основних
найпоширеніших
захворювань, травм та отруєнь;
• профілактичні заходи;
• направлення пацієнта на надання
спеціалізованої і високоспеціалізованої
допомоги.
• забезпечення більш кваліфікованого
консультування,
діагностики,
профілактики і лікування.
• лікування хвороб, що потребують
спеціальних методів діагностики та
лікування;
• з метою встановлення діагнозу і
проведення лікування захворювань, що
рідко зустрічаються.

Джерело : [10]
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Ким надається
•
службою
швидкої/невідкладної
медичної допомоги або найближчими
лікувально-профілактичними
закладами
незалежно від відомчої підпорядкованості та
форм
власності
з
подальшим
відшкодуванням витрат;
•
співробітниками
міліції,
пожежної
охорони, аварійних служб;
•
водіями транспортних засобів та
представниками інших професій, на яких
цей обов’язок покладено законодавством і
службовими інструкціями.
• поліклініками
переважно
за
територіальною ознакою
• сімейними лікарями або іншими лікарями
загальної практики

• лікарнями, диспансерами
• лікарями,
які
мають
відповідну
спеціалізацію
• клініками науково-дослідних інститутів,
спеціалізованими лікарнями
• лікарем або групою лікарів, які мають
відповідну підготовку у галузі складних для
діагностики і лікування захворювань
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Визначальною економічною характеристикою функціонування сфери охорони здоров’я є її
ефективність. Визначення ефективності охорони здоров’я слід розглядати з таких позицій:

– ефективність охорони здоров’я як соціальної системи, яка сприяє розвитку економіки країни
шляхом збільшення або збереження трудових ресурсів і підвищення їх якості;
– ефективність окремих заходів (проектів, програм)
захворюваності, планування сім’ї, поліпшення довкілля та ін.;

щодо

зниження

чи

запобігання

– ефективність використання ресурсів системи.
В процесі дослідження ефективності охорони здоров’я слід визначити відповідні критерії та
систему показників. Нагадаємо, що критерії – це принцип оцінки ефективності, а показник – модель
кількісної характеристики явища. Критерієм ефективності системи охорони здоров’я населення може
бути збільшення тривалості життя. Основними узагальнюючими аспектами здоров’я вважаються
очікувана тривалість життя та його якість.
Серед показників ефективності охорони здоров’я доцільно виділяти такі, що характеризують
зовнішній ефект (соціальний та економічний) і внутрішній (медичний). При цьому розуміють, що
перший відображає вплив медичних послуг на суспільне виробництво та умови життя людей, другий –
характеризує результати діяльності медичних установ самої сфери.
Схему аналізу ефективності системи охорони здоров’я наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Схема аналізу ефективності системи охорони здоров’я

Медичний

Економічний

Соціальний

Ефект

Тривалість життя
Кількість збережених життів
Народжуваність
Смертність
Природний приріст

Тривалість життя
Летальність
Смертність за окремими віковими
та професійними групами

Діяльність медичних
закладів (на прикладі
лікарні)
Захворюваність,
інвалідність і смертність
населення
в
районі
обслуговування

Передчасна смертність
Інвалідність
Залишкова працездатність
Вартість додатково виробленого
продукту
Відновлення трудових ресурсів
Витрати на охорону здоров’я

Передчасна смертність у групах
диспансеризованих
Інвалідність
Залишкова працездатність
Вартість додатково виробленого
продукту
Витрати на програму

Працездатність
Інвалідність
Показники використання
матеріально-технічних
ресурсів
Витрати
Показники рентабельності

«Індекс здоров’я»
Рівень
захворюваності
окремих нозологічних групах
Фізичний розвиток
Якість медичної допомоги

Кількість
загострень
хронічних
захворювань
Кількість ускладнень, виявлених у
результаті диспансеризації
Кількість
захворювань,
що
перейшли у диспансеризованих у
хронічну форму

«Індекс
здоров’я»
в
районі обслуговування
Динаміка рівня окремих
захворювань
Забезпеченість медичною
допомогою

Окремі проекти, заходи (на
прикладі диспансеризації)

Система охорони здоров’я

по

Джерело : [11, с. 57-83]
Соціальний ефект знаходить своє вираження в поліпшенні здоров’я людей та збільшенні
тривалості життя.
Економічний ефект проявляється у збереженні робочого часу, підвищенні продуктивності
суспільної праці. Показниками при цьому можуть бути передчасна смерть і відповідні втрати
виробленого продукту; число збережених життів у працездатному віці, інвалідність та її динаміка,
приріст виробництва продукту за рахунок зменшення витрат робочого часу, витрати на заходи
охорони здоров’я у зіставленні з відповідними обсягами наданих послуг.
Медичний ефект характеризується рівнем захворюваності, його динамікою, якістю медичної
допомоги та ін. Враховуючи тривекторність ефективності системи охорони здоров’я, стає очевидним,
що є необхідність визначити мінімально однакові вимоги до управління системою охорони здоров'я в
умовах досягнення сталого розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, все вище окреслене дає можливість
констатувати важливість входження системи охорони здоров’я на шлях сталого розвитку. Орієнтація
на міжнародні стандарти функціонування медичної сфери повинна мати пріоритетний характер для
вітчизняної охорони здоров’я, це в свою чергу, забезпечить високу якість та доступність медичних
послуг, розширить географію обслуговування (залучення іноземних пацієнтів) та дасть можливість
сфері вийти на якісно новий рівень свого розвитку.

200

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

Бібліографічний список
1. Порядок денний на ХХІ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://karand.ucoz.ua.
2. Гайдаєв Ю. О. Державна політика у галузі охорони здоров’я / Ю. О. Гайдаєв // Український
медичний часопис. – 2007. – №4 (60) VII-VIIІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.umj.com.ua/article/160/derzhavna-politika-u-galuzi-oxoroni-zdorov-ya.
3. Лехан В. Реформування охорони здоров’я: стратегія, тактика, ризики / В. Лехан //
Український медичний часопис. – 2010. – № 5 (79) IX-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.umj.com.ua.
4. Москаленко В. Ф. Оптимальна модель системи охорони здоров'я: концептуальні засади та
принципи побудови: (аналітичний огляд) / В. Ф. Москаленко // Україна. Здоров'я нації. – 2008. – № 3/4.
– С. 93-102.
5. Панорама охорони здоров’я населення України / [Підаєв А. В., Возіанов О. Ф.,
Москаленко В. Ф. та ін.]. – К. : Здоров’я, 2003. – 396 с.
6. Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей:
лучшее будущее для всех / [пер. с англ.] ; ПРООН. –М. : Весь Мир, 2011. – 188 с.
7. Новости медицины и фармации. – 2010. – № 20 (346) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-14804.
8. Мартинюк О. І. Міжгалузева взаємодія з охорони суспільного здоров’я на рівні місцевого
самоврядування / О. І. Мартинюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/dutp.
9. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР // Відом.
Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 70.
10. Беденко О. Актуальнiсть та перспективи медичного права в Українi / О. Беденко // Новости
медицины и фармации. – 2007. – № 14 (220) – С. 22-24.
11. Столяров Г. С. Статистика охорони здоров'я : навч.-метод. посібник [для самост. вивч.
дисц.] / Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В. – К. : КНЕУ, 2000. – 187 с.
Анотація
В статті проаналізовані основні підходи до вивчення системи охорони здоров’я з позиції
сталого розвитку, зокрема, світове і вітчизняне законодавство та міжнародно-правові стандарти
стосовно окресленої проблематики, інституціональні та організаційні механізми досягнення
сталого розвитку через нову формацію системи охорони здоров’я. Визначено основні чинники
розвитку системи охорони здоров’я на національному та місцевому рівнях; виділені види, обсяги та
суб’єкти надання медичної допомоги в Україні. Висвітлена схема аналізу ефективності вітчизняної
системи охорони здоров’я.
Ключові слова: здоров’я, система охорони здоров’я, сталий розвиток.
Аннотация
В статье проанализированы основные подходы к изучению системы здравоохранения с
позиции устойчивого развития, в частности, мировое и отечественное законодательство и
международно-правовые
стандарты
в
этой
проблематике,
институциональные
и
организационные механизмы достижения устойчивого развития через новую формацию системы
здравоохранения. Определены основные факторы развития системы здравоохранения на
национальном и местном уровнях; выделены виды, объемы и субъекты оказания медицинской
помощи в Украине. Освещена схема анализа эффективности отечественной системы
здравоохранения.
Ключевые слова: здоровье, система здравоохранения, устойчивое развитие.
Annotation
The article analyzes the main approaches to the study of the health care system from the perspective
of sustainable development, in particular, the international and domestic law and international legal
standards for the designated subject, institutional and organizational mechanisms to achieve sustainable
development through the new formation of the health system. Determined the basic factors of health
systems at national and local levels; types, volumes and subjects of medical care in Ukraine. The scheme of
analysis the effectiveness of the national health system is presented
Key words: health, health care, sustainable development.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ
ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА ВИБІР
РЕГУЛЯТОРІВ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Постановка проблеми. Сталий розвиток сільських територій неможливий без вирішення
еколого-економічних і соціальних проблем, пов'язаних із накопиченням твердих побутових відходів
(ТПВ). Не зважаючи на певні позитивні зрушення, які відбулися у сфері поводження з відходами,
зокрема, впровадження у 185 населених пунктах країни роздільного збирання ТПВ, збільшення
кількості сміттєсортувальних ліній та обсягів утилізованих відходів [1], сільські території залишаються
практично не охопленими послугами зі збирання та вивезення побутових відходів. Внаслідок
неналагодженої системи поводження з ТПВ, а також низької екологічної культури населення
утворюється значна кількість стихійних звалищ, які спричиняють шкідливий вплив на усі компоненти
природного середовища та здоров'я людей. Отже, існує нагальна потреба підвищення ефективності
управління процесами поводження з ТПВ на сільських територіях.
Одним із чинників, що значно ускладнює державне регулювання поводження з відходами, є їх
різноманітність. До різних відходів необхідно застосовувати різні способи їх знешкодження і
переробки, що, в свою чергу, вимагає застосування відповідних економічних та адміністративних
регуляторів. Підбір таких регуляторів необхідно здійснювати на основі класифікації відходів. Саме
тому однією з важливих складових управління поводженням з відходами є їх класифікація.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі існують різні види
класифікацій відходів, але більшість із них передбачає розподіл на відходи виробництва та
споживання [2, с. 99; 3, с. 174]. А. К. Запольський та А. І. Салюк пропонують здійснювати класифікацію
відходів за такими ознаками: місцем утворення, можливістю переробки, агрегатним станом,
токсичністю [4, с. 107]. Пропонується класифікація відходів згідно з принципом відповідності між
ресурсною цінністю відходів, їх небезпечними властивостями та можливістю утилізації [5]. Існують
також класифікації, що враховують біологічний, економічний та соціальний ефект забруднювачів
навколишнього середовища, до яких можна віднести і відходи [6, с. 88-89].
Для відходів, що утворюються на сільських територіях, науковцями пропонується така
класифікація: побутові; відходи біологічного походження; відходи виробничого походження [7, с. 64].
Що стосується твердих побутових відходів, які утворюються в особистих селянських господарствах
(ОСГ), то їх класифікацію дотепер не розроблено. Потребує удосконалення також схема вибору
економічних та адміністративних регуляторів щодо поводження з твердими побутовими відходами
особистих селянських господарств.
Постановка завдання. Мета статті – розробити еколого-економічну класифікацію твердих
побутових відходів, що утворюються в особистих селянських господарствах, та удосконалити схему
вибору економічних і адміністративних регуляторів щодо поводження з такими відходами.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день в Україні не налагоджена
чітка система управління ТПВ: в Законі України «Про відходи» відсутнє навіть поняття «управління
відходами». Поняття «поводження з відходами» є діями, спрямованими на запобігання утворенню
відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію,
видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за
місцями видалення [8]. Аналіз нормативного забезпечення процесів поводження з твердими
побутовими відходами в Україні дозволяє зробити висновок, що найбільша кількість нормативноправових актів у сфері поводження з ТПВ присвячена регулюванню процесів збирання, перевезення
та захоронення відходів. Проте нормативне забезпечення заходів, спрямованих на запобігання та
мінімізацію утворення побутових відходів, а також їх утилізацію, розроблене недостатньо. Чинні
нормативні акти орієнтовані, в основному, на виробників, та не стимулюють населення, у т. ч.,
власників ОСГ, щодо скорочення обсягів утворення відходів, зменшення кількості небезпечних
компонентів у побутових відходах та екологічно безпечного поводження з ними.
Саме тому пріоритетним напрямом удосконалення законодавства повинне стати нормативне
забезпечення заходів, спрямованих на запобігання чи мінімізацію утворення ТПВ, зменшення їх
токсичності та стимулювання використання відходів як вторинних ресурсів. Державне регулювання
цих процесів повинне здійснюватись на основі класифікації відходів.
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Згідно з Європейською класифікацією відходів, їх поділяють на безпечні і небезпечні. Головна
різниця між такими відходами – ступінь впливу на довкілля і необхідні технології переробки та
утилізації. Перелік видів небезпечних відходів наведений у Директиві 91/689/ЄЕС про небезпечні
відходи, яка визначає 40 видів таких відходів і 14 критеріїв, за якими відходи належать до класу
небезпечних [9]. Однак положення цієї Директиви не поширюються на побутові відходи. Відповідно до
Жовтого переліку відходів [10], який відображає європейський підхід до визначення небезпечних
відходів згідно із Базельською конвенцією 1989 р., до якої приєдналася і Україна, ТПВ належать до
відходів, які потребують окремого розгляду (розділ Б Жовтого переліку відходів). Проте окремі
компоненти, що входять до складу ТПВ, у разі їх окремого збирання можна віднести до Зеленого
переліку відходів [10].
Враховуючи наведені вище класифікації та еколого-економічні аспекти поводження з відходами,
пропонується поділяти тверді побутові відходи, що утворюються в ОСГ, на три групи: інертні (тобто
такі, що не є небезпечними) і малонебезпечні ресурсоцінні компоненти; небезпечні ресурсоцінні
компоненти; небезпечні компоненти, що не є ресурсоцінними (рис. 1). Таким чином, в основу
запропонованої класифікації твердих побутових відходів покладено дві ознаки: ступінь негативного
впливу на довкілля та можливість використання відходів у якості вторинних ресурсів.

Рис. 1. Класифікація твердих побутових відходів ОСГ
Джерело: власні дослідження
Згідно з «Методикою роздільного збирання твердих побутових відходів» [11], до ресурсоцінних
відносять такі відходи, які можуть бути використані у промисловості як вторинна сировина або з яких
можна безпосередньо виготовити продукти, що знайдуть своє застосування. До небезпечних
компонентів відходів відносять такі, що мають фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні
властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного
середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними [8].
Проте серед цих компонентів також можна виділити ресурсоцінні, зокрема, відпрацьовані
акумулятори, люмінесцентні лампи, електронне та електричне обладнання.
Відповідно до розробленої класифікації відходів пропонується здійснювати вибір
адміністративних та економічних регуляторів щодо поводження з твердими побутовими відходами
особистих селянських господарств. Серед адміністративних регуляторів потрібно зазначити наступні:
заборону спалювання ТПВ на відкритому повітрі з метою знищення; попередження та штрафи за
порушення правил поводження з ТПВ та порушення правил благоустрою населеного пункту (зокрема,
створення несанкціонованих звалищ відходів); спостереження та контроль стану довкілля під час
збирання, зберігання, транспортування, утилізації та видалення ТПВ; маркування окремих видів
продукції (зокрема, виробів із пластмаси), тари та упаковки у процесі їх виготовлення з метою
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ідентифікації під час сортування відходів; інформування населення про негативний вплив відходів на
стан довкілля та здоров'я людей.
Для здійснення ефективного державного регулювання у сфері поводження з відходами
необхідне збалансоване поєднання структурного і безструктурного способів управління, що
передбачає доповнення адміністративних інструментів економічними [12]. До них доцільно віднести:
пільговий тариф за роздільне збирання ТПВ; диференційовану плату в залежності від обсягу
утворених відходів; матеріальне стимулювання громадян, які виявили порушення законів у сфері
поводження з ТПВ. Застосування зазначених економічних регуляторів стимулюватиме зацікавленість
членів ОСГ у зменшенні обсягів утворення відходів, здійсненні роздільного збирання окремих
компонентів ТПВ, підвищенню громадянської активності у сфері поводження з відходами.
Стосовно ресурсоцінних компонентів (як інертних і малонебезпечних, так і небезпечних), до них,
окрім наведених вище, доцільно також застосовувати такі адміністративні й економічні регулятори:
заборону знищення ресурсоцінних компонентів та організацію пунктів їх прийому; заборону
змішування органічних компонентів з іншими компонентами ТПВ та організацію їх роздільного
збирання; інформування населення щодо безпечних методів утилізації ресурсоцінних компонентів
ТПВ, зокрема, використання біологічних методів утилізації органічних відходів; стимулювання
залучення населення до збирання і заготівлі ресурсоцінних компонентів як вторинної сировини, а
також впровадження авансово-заставної системи збирання тари.
Із адміністративних регуляторів, які пропонується застосовувати до небезпечних компонентів (як
ресурсоцінних, так і компонентів, що не є ресурсоцінними), потрібно відзначити: заборони на
змішування небезпечних компонентів з іншими компонентами ТПВ та організацію пунктів їх прийому;
заборону захоронення небезпечних компонентів на сільських звалищах; обмеження використання
мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, зокрема, на територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення; інформування населення щодо переваг використання органічних добрив
у сільському господарстві.
До економічних інструментів, які доцільно застосовувати щодо зазначених компонентів ТПВ,
належать: авансово-заставна система збирання використаної продукції, що представляє собою
небезпечні відходи, (зокрема, акумулятори, хімічні джерела струму); стимулюючі ціни на продукцію
рослинництва, яка вирощена без використання мінеральних добрив та хімічних засобів захисту
рослин; екологічний податок на мінеральні добрива та хімічні засоби захисту рослин тощо.
Зауважимо, що більшість із запропонованих інструментів державного регулювання спрямовані
на запобігання утворенню небезпечних компонентів у складі твердих побутових відходів особистих
селянських господарств та на стимулювання екологічно безпечного поводження з відходами. Згідно з
європейською «ієрархією відходів» (тобто, варіантами способів поводження з ними) [13], саме
запобігання утворенню відходів або мінімізація їх утворення у джерелі (у тому числі, шляхом
повторного використання матеріалу або предмета замість його викидання як відходів) вважається
найкращою альтернативою.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, запропонована еколого-економічна
класифікація твердих побутових відходів особистих селянських господарств дозволяє враховувати
екологічний (ступінь негативного впливу відходів на довкілля) та економічний (можливість
використання відходів у якості вторинних ресурсів) аспекти проблеми поводження з побутовими
відходами. Розроблена класифікація дозволяє удосконалити схему вибору економічних та
адміністративних регуляторів щодо поводження з твердими побутовими відходами особистих
селянських господарств і призначена для використання органами місцевого самоврядування.
Застосування запропонованих регуляторів сприятиме більш ефективному вирішенню проблеми
поводження з побутовими відходами на сільських територіях.
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Розроблено еколого-економічну класифікацію твердих побутових відходів, в основу якої
покладено дві ознаки: ступінь негативного впливу на довкілля та можливість використання
відходів у якості вторинних ресурсів. Згідно з цією класифікацією тверді побутові відходи, що
утворюються в особистих селянських господарствах, пропонується поділяти на три групи:
інертні та малонебезпечні ресурсоцінні компоненти; небезпечні ресурсоцінні компоненти;
небезпечні компоненти, що не є ресурсоцінними. Запропонована схема вибору державних
регуляторів дозволить застосовувати ефективні адміністративні та економічні інструменти для
вирішення еколого-економічних проблем, пов'язаних із твердими побутовими відходами особистих
селянських господарств.
Ключові слова: тверді побутові відходи, класифікація відходів, поводження з відходами,
адміністративні та економічні інструменти державного регулювання.
Аннотация
Разработана эколого-экономическая классификация твердых бытовых отходов, в основу
которой положены два признака: степень негативного влияния на окружающую среду и
возможность использования отходов в качестве вторичных ресурсов. Согласно этой
классификации твердые бытовые отходы, образующиеся в личных крестьянских хозяйствах,
предлагается подразделять на три группы: инертные и малоопасные ресурсоценные
компоненты; опасные ресурсоценные компоненты; опасные компоненты, которые не являются
ресурсоценными. Предложенная схема выбора государственных регуляторов позволит
использовать эффективные административные и экономические инструменты для решения
эколого-экономических проблем, связанных с твердыми бытовыми отходами личных крестьянских
хозяйств.
Ключевые слова: твёрдые бытовые отходы, классификация отходов, обращение с
отходами, административные и экономические инструменты государственного регулирования.
Annotation
Ecological and economic classification of solid consumer waste being based on two features,
specifically, the degree of negative impact on the environment and the use of waste as a secondary
resource, is developed. According to this classification the solid consumer waste of individual farms is
proposed to divide into three groups: inert and low-hazard resource valuable components; hazardous
resource valuable components; hazardous components that are not resource valuable. The proposed
selection scheme of state regulators enables to use the efficient administrative and economic instruments to
solve environmental and economic problems concerning waste management of individual farms.
Key words: solid consumer waste, waste classification, waste management, administrative and
economic tools of government regulation.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
Постановка проблеми. Ведення господарської діяльності сільськогосподарськими
підприємствами пов’язане з постійним використанням землі як засобу виробництва, території для
розміщення елементів виробничої та соціальної інфраструктури, об’єкту орендних відносин [3]. Під
дією внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на стан господарської діяльності, може
змінюватися напрям використання конкретних земельних ділянок. Частина цих змін може підпадати
під поняття трансформації земельних угідь. Дані тенденції особливо почали проявлятися в умовах
ринкової економіки та швидкої зміни кон’юнктури на продовольчих ринках.
Трансформацію угідь можуть проводити з різною метою. З еколого-економічної точки зору, її
здійснення може бути зумовлене прагненням розширити площі високопродуктивних земель для
отримання більшої кількості сільськогосподарської продукції; необхідністю покращити умови
механізації польових робіт і забезпечити продуктивніше використання техніки, поліпшити повітряноводний режим ґрунту, забезпечити його захист від ерозії [2].
Зростання чисельності населення на планеті збільшує потребу у продуктах харчування і
об’єктивно призводить до розширення площ угідь, залучених у сільськогосподарський оборот.
Природні луки, пасовища та сінокоси перетворюються на ріллю. При цьому, здійснюючи такі заходи,
важливо дотримуватися науково обґрунтованих вимог господарювання для досягнення
результативності виробничої діяльності у коротко- та довготерміновому періоді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі
приділено достатньо уваги трансформації земельних угідь. Ґрунтовні дослідження здійснили у своїх
працях:
Л. І. Абалкін,
Д. П. Богиня,
В. Г. Бодров,
М. П. Вітковський,
А. С. Гальчинський,
В. К. Збарський, О. В. Крисальний, Ю. Я. Лузан, І. І. Лукінов [4], В. М. Малес, Б. Я. Панасюк [7],
О. М. Онищенко, П. Т. Саблук та ін. Обґрунтування перспективних форм господарювання та
необхідності трансформації розмірів підприємств аграрного сектора відображено у роботах
В. К. Збарського, П. К. Канінського, В. Я. Месель-Веселяка, Л. В. Молдавана та ін. Дослідження авторів
зробили значний внесок у розробку зазначеної тематики, однак реалії сьогодення переконують, що
чимало питань стосовно трансформації земельних угідь у ринкових умовах господарювання
залишаються недостатньо дослідженими.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз трансформації земельних угідь у сільському
господарстві в умовах високотоварного виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження. Земельні угіддя, що використовуються або
потенційно придатні для господарської діяльності, є неоднорідними за своїми якісними
характеристиками, територіальним розміщенням і, відповідно, можливостями їх експлуатації.
Сільськогосподарське виробництво, побудоване на раціональних засадах, повинно починатися з
оптимального розподілу площ земельних угідь. Трансформація земельних ділянок як свідомий процес
перетворення одних угідь в інші, з точки зору традиційної економічної науки, має на меті забезпечення
оптимального складу угідь і підвищення ефективності використання землі [6].
Результатом трансформації має стати формування складу і структури угідь, які найбільш повно
відповідають цілям сільськогосподарських товаровиробників. Тансформація земельних відносин, яка
відбувається у процесі аграрної реформи, спрямована не лише на зміну форм власності і
господарювання на землі, а й на більш раціональне використання земельних ресурсів, збереження
родючості ґрунтів і забезпечення належної охорони земель (рис. 1).
При зростаючому попиті на продукти харчування у світі і глобалізації аграрних ринків в
сільському господарстві України спостерігається прихід в аграрний сектор інвесторів [1]. Характерним
для більшості товаровиробників є екстенсивний метод ведення сільського господарства, збільшення
залучення земель до обробітку, недотримання сівозмін, недосконала система використання
мінеральних добрив та невиконання природоохоронних заходів. Особливо дані тенденції
проявляються у зоні Полісся [8].
Полісся Житомирщини займає понад 80 % території області. Земельний фонд Житомирської
області станом на 1 січня 2012 р. становив 2982,7 тис. га. Слід відмітити, що провідні інвестиційні
компанії перейшли на вирощування ефективних, але низько прибуткових для районів Полісся
зернових культур, замість раніше традиційно прибуткових, але високозатратних технічних та кормових
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[5]. Особливості господарської діяльності
зумовили трансформацію земельних угідь.
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Рис. 1. Цілі трансформації сільськогосподарських угідь
Джерело: власні дослідження

Доцільність трансформації може видаватися суперечливою на різних рівнях розвитку
підприємств. Так, для окремого сільськогосподарського товаровиробника збільшення площі ріллі
забезпечує вищі обсяги виробництва і прибутку у поточному періоді [2]. Але для території регіону така
поведінка підприємств загрожує втратою економічного потенціалу у майбутньому [8]. Підтвердженням
такої негативної тенденції є найвищий у світі рівень розораності угідь в Україні, і, як наслідок, значна
частка земельних угідь, пошкоджених ерозією (табл. 1).
Таблиця 1
Співвідношення площ сільськогосподарських угідь у ряді країн світу
Сільськогосподарські угіддя, млн га
Країна

усього

у тому числі:
рілля

сінокоси і пасовища

Розораність
с.-г. угідь, %

Україна

41,8

32,6

7,9

78,0

Австрія

3,5

1,4

2,0

40,0

Великобританія

17,1

6,1

11,0

35,7

Німеччина

17,4

11,7

5,3

67,2

Франція

30,0

18,3

10,8

61,0

США

426,0

185,0

239,0

43,4

Китай
Джерело: [2]

496,0

92,7

400,0

18,7

Наразі характерною є тенденція до екстенсивного розширення використовуваних у сільському
господарстві земельних площ, передусім у вигляді ріллі. За 2005–2012 рр. вагомі площі почали
займати кукурудза на зерно, соя та соняшник. До обробітку залучені значні площі низькопродуктивних
деградованих земель. Нагальною проблемою є оптимізація земельного фонду країни, зменшення
його сільськогосподарської освоєності та розораності, що дасть можливість покращити екологічний
стан агроланшафтів. Досягнення вказаної оптимізації має відбуватися через науково обґрунтовану
трансформацію земельних угідь.
Нагальною проблемою є те, що сільськогосподарські підприємства не мають достатньо стимулів
для вкладання капітальних інвестицій в охорону і відновлення земель, адже: 1) більшість
сільськогосподарських угідь не є власністю аграрних підприємств; 2) значна кількість підприємств є
збитковими або отримують недостатньо прибутку для здійснення довгострокових інвестицій; 3)
відсутня система пільгового кредитування тих суб’єктів господарювання, які готові брати і вкладати
кошти у природоохоронні проекти.
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Висновки з проведеного дослідження. Забезпечення раціонального землекористування є
особливо актуальним, адже наразі розпочалися процеси концентрації капіталу та прихід у сільське
господарство інвесторів. Проте останні не завжди дотримуються науково обґрунтованих норм ведення
господарської діяльності, здійснюють трансформацію земельних угідь, що спричиняє негативний
вплив на навколишнє середовище. Постає необхідність забезпечення раціонального використання та
трансформації земель.
Неврегульованість питань у сфері земельних відносин, землекористування, землеустрою і
охорони земель ускладнює розвиток аграрного сектора економіки. Проблемними питаннями наразі
залишаються: неефективність державного управління земельними ресурсами; посилення корупції;
відсутність заходів стосовно перспективного планування розвитку території, відсутність оптимальних
моделей сільськогосподарського землекористування, що призводить до виникнення своєрідних
латифундій переважно з іноземними інвестиціями.
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Анотація
Досліджено сутність та сучасний стан трансформації сільськогосподарських угідь.
Висвітлено фактори підвищення ефективності використання земельних ресурсів. Вивчено
внутрішні та зовнішні чинники трансформації сільськогосподарських угідь. Виявлен,о що
сільськогосподарські підприємства не мають достатньо стимулів для вкладання капітальних
інвестицій в трансформацію земель, адже: відсутнє законодавче регулювання; більшість
сільськогосподарських угідь не є власністю аграрних підприємств; значна кількість підприємств є
збитковими або отримують недостатньо прибутку для здійснення довгострокових інвестицій.
Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності використання земельних угідь в
умовах високотоварного виробництва.
Ключові слова: сільськогосподарські землі, консолідація, аграрні підприємства,
ефективність, глобалізація, Полісся.
Аннотация
Исследована сущность и современное состояние трансформации сельскохозяйственных
угодий. Освещены факторы повышения эффективности использования земельных ресурсов.
Изучены внутренние и внешние факторы трансформации сельскохозяйственных угодий.
Выявлено, что сельскохозяйственные предприятия не имеют достаточно стимулов для
вложения капитальных инвестиций в трансформацию земель, ведь: отсутствует
законодательное регулирование, большинство сельскохозяйственных угодий не является
собственностью аграрных предприятий; значительное количество предприятий являются
убыточными или получают недостаточно прибыли для осуществления долгосрочных инвестиций.
Предложены рекомендации по повышению эффективности использования земельных угодий в
условиях высокотоварного производства.
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, консолидация, аграрные предприятия,
эффективность, глобализация, Полесье.
Annotation
In this paper we explored the nature and current state of the transformation of farmland. Deals with
ways to increase the efficiency of land use. Study of internal and external factors transforming farmland. We
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found that farms do not have sufficient incentives to invest in capital investment in the transformation of the
land, because: there is no legal regulation, the majority of agricultural land is not owned farms, a significant
number of enterprises are loss-making or receiving enough income to make long-term investments. We
offered recommendations for improving the use of land in vysokotovarnoho production.
Key words: agricultural land consolidation, farmers, efficiency, globalization, Polissja.
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ У СФЕРІ
ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
Постановка проблеми. Сучасне конкурентне середовище вимагає нового підходу до ведення
бізнесу, в основі якого – необхідність безперервного, обґрунтованого спостереження за поточними
процесами на підприємстві, їх оцінка, прогнозування змін і відхилення від заданих параметрів з метою
підвищення ефективності управління. Дана проблема може бути вирішена за допомогою формування
збалансованої системи показників (далі – ЗСП), що забезпечує ціленаправлений моніторинг
діяльності підприємства, дозволяє прогнозувати і попереджувати появу проблем, органічно поєднуючи
стратегічне і оперативне управління.
Системи оцінювання, що засновані на фінансових показниках, погано пристосовані для
виявлення вартісноутворюючих механізмів сучасної комерційної організації. Нематеріальні активи,
такі як знання працівників, відносини з клієнтами і постачальниками, а також культура новаторства –
ось ключ до створення вартості в сучасній економіці [9, с. 390]. ЗСП здатна урівноважити,
збалансувати точність і цілісність фінансових даних сьогоднішніми факторами економічного успіху, і
таким чином забезпечити втілення стратегії у життя. Тому впровадження ЗСП у сферу туризму та
рекреації забезпечить її надійним інструментарієм системного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція збалансованої системи показників як
аналітичного інструменту, що використовується в галузі аналізу ефективності діяльності, була
розроблена американськими вченими Робертом Капланом і Дейвідом Нортоном і отримала
подальший розвиток у працях П. Нівена та багатьох інших зарубіжних вчених.
Тема ЗСП в сфері туризму та рекреації поки, що мало досліджена. Деякі аспекти цього напрямку
відображені в працях І. Димеденко, Н. Б. Петрової та М. Бойко. Так, І. Димеденко розробляла модель
ЗСП у формуванні аналітичної інформації про діяльність туристичних підприємств. Дослідниця
розглянула основні проблеми комплексної оцінки діяльності турпідприємств за допомогою ЗСП та
розробила ключові показники ефективності діяльності менеджерів із реалізації туристичних послуг на
основі концепції ЗСП [3, с. 190].
М. Бойко із використанням прикладних рекомендацій концепції ЗСП розробив методику оцінювання
економічних інтересів туристичних підприємств. Її метою є генерування соціально-економічної цінності
туристичного підприємства для соціо-еколого-економічної системи «туризм». Конструктивність
застосування методики полягає у визначенні інтегрального показника соціально-економічної цінності
туристичного підприємства як квінтесенції реалізації економічних інтересів [1, с. 32].
Проте, загальна концепція впровадження ЗСП в сферу туризму та рекреації на даний час
залишається в недостатній мірі розробленою.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження ЗСП у сфері туризму і рекреації, розробка
основних етапів її впровадження на турпідприємстві та перспектив застосування на рівні регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. збалансована система показників – це сукупність
параметрів, які всеосяжно характеризують діяльність організації в умовах сучасної ринкової економіки
[8, с. 3]. Вона надає керівництву інструмент для отримання бажаних результатів у складних умовах
жорсткої конкуренції. Головна мета (ключова ідея) ЗСП – трансформація стратегії організації в
конкретні, досяжні цілі, показники і в кінцевому підсумку – дії (заходи). За останні десять років свого
існування в світі ЗСП стала однією із найбільш передових інструментів направлених на оцінку
діяльності підприємств і досягнення стабільних, високих результатів.
Згідно класичної концепції створення ЗСП передбачає наступні етапи:
− визначення стратегічних цілей;
− побудова стратегічної карти;
− вибір показників;
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− визначення цільових значень;
− розроблення стратегічних заходів [2, с. 207].
Узагальнення та логічне доповнення наукових праць Р. Каплана, Д. Нортона, П. Нівена,
В. А. Верби з метою адаптації ЗСП в сфері туризму та рекреації дозволило виділити наступні етапи
впровадження ЗСП на турпідприємстві: створення ЗСП, стратегічне навчання та комунікації,
підготовка бізнесу, аналіз і управління бізнесом, управління знаннями та подальше навчання (рис. 1).
розробка стратегії, підготовка
персоналу до змін
створення
ЗСП

оцінка існуючих методів
управління

стратегічне
навчання та
комунікації

фінанси

підготовка
бізнесу

аналіз і
управління
бізнесом

внутрішні бізнеспроцеси

клієнти

управління
знаннями та
подальше
навчання

навчання і розвиток
персоналу

Цілі та показники

Рис. 1. Етапи впровадження ЗСП на турпідприємстві
Джерело : сформовано автором на основі [2; 5; 6]

На першому етапі основним завданням є розробка стратегії. Для виконання даного етапу
формується робоча група у складі представників консультантів і керівників фірми, які приймають
рішення щодо стратегії та цілей. Це означає, що кожен керівник підрозділу турфірми повинен
сприйняти стратегічне бачення. Загальна кількість поставлених цілей не повинна перевищувати 8-10.
Для цього необхідно реалізувати наступні заходи: розглянути стратегію в декількох перспективах
методом мозкової атаки і обміну думками, визначити стратегічні цілі для кожної перспективи,
задокументувати місію та стратегію; зв'язати стратегічні цілі відносинами причинно-наслідкового
зв'язку, тобто побудувати стратегічну карту, визначити показники, критерії та стратегічні заходи.
Завданням другого етапу є полегшення навчання та комунікації співробітників. Працівники
підприємства повинні мати можливість документувати і обмінюватися описами цілей, показників,
критеріїв і заходів, пов'язаних зі стратегією. На цьому етапі описуються показники та їх критерії за
допомогою формул, одиниць виміру, звітності, джерел даних.
На третьому етапі відбувається оцінка існуючих методів управління, оцінка ефективності бізнеспроцесів і проведення заходів щодо оптимізації. Заходи є перевіркою обґрунтованості стратегії,
визначеної у ЗСП, отже, необхідний зв'язок між заходами для виконання стратегії, та відповідними
стратегічним цілями.
Для успішної реалізації стратегічних заходів необхідно здійснити наступні дії: виконати аналіз
ключових бізнес-процесів за критеріями відповідності місії та стратегії, визначити ефективність
алгоритмів у рамках концепції «витрати - результат», вивчити оптимальність розподілу обов'язків
всередині фірми, оцінити бізнес-процеси з використанням SWOT-моделей, і в результаті створити
документи, що оцінюють поточний стан, бажаний стан, і виявити необхідні зміни, встановити основні
етапи проведення змін, зафіксованих у документі «Необхідні зміни», визначити черговість і тривалість
проведення змін і кількість ресурсів, необхідних для впровадження змін, створити систему обліку
показників для контролю ефективності змін і постійного моніторингу діяльності шляхом використання
стандартної бази даних, запровадити ЗСП на всіх рівнях фірми. Результатом виконання цього етапу є:
комплексна оцінка бізнес-процесів з виділенням «вузьких місць» і потенціалу оптимізації, визначення
оптимальної організаційної структури.
На четвертому етапі здійснюється аналіз і управління бізнесом. Кінцева мета цього аналізу –
підвищення ефективності. Таким чином, забезпечується прямий зв'язок між засобами аналізу,
швидкістю і оптимальністю прийнятих рішень. Хоча ЗСП вказує на важливі проблеми, що вимагають
аналізу, але вона не здатна самостійно провести його або сформувати список необхідних дій.
Зіставлення результатів аналізу з цілями дозволяє менеджерам зрозуміти, які області діяльності
організації вимагають додаткової уваги.
Для реалізації цього етапу необхідно наступне: провести детальну декомпозицію показників
ЗСП; здійснити адаптацію показників і критеріїв до змін у бізнесі, створити систему оповіщення про
виникнення проблем.
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П'ятий етап впровадження ЗСП на турфірмі орієнтований на управління знаннями та подальше
навчання персоналу. Він припускає відстеження документообігу та створення засобів організації
спільної роботи та навчання.
Для реалізації цього етапу необхідно здійснити наступні заходи: оптимізувати документообіг та
створити умови для збереження і передачі знань у турфірмі, забезпечити організацію спільної роботи
персоналу шляхом участі у конференціях, робочих групах (командах).
Різниця між турпідприємствами, що використовують ЗСП, і тими, які не використовують її, в
тому, що перші будуть формулювати цілі і після цього намагатися втілити ці цілі в конкретні заходи.
ЗСП дозволяє переводити стратегію туристичної фірми в систему чітко поставлених цілей і завдань,
а також показників, що визначають ступінь досягнення даних установок в рамках чотирьох основних
складових –фінансової, клієнтської, внутрішніх бізнес-процесів, навчання і розвитку персоналу.
Фінансова складова включає послідовність дій, які необхідно виконати в рамках всіх чотирьох
складових системи для досягнення бажаного довгострокового результату.
Клієнтська складова визначає коло клієнтів і сегменти споживчого ринку, на якому турфірма має
намір працювати. Обрані сегменти і є те джерело доходів, задача підвищення яких ставиться у
фінансовій складовій системи критеріїв. Ключові показники клієнтської складової, а саме: задоволення
потреб клієнта, його лояльність, прибутковість, збереження і розширення клієнтської бази, дозволяють
співвіднести їх із станом цінових споживчих груп і сегментів ринку, а також визначити споживчу
цінність пропозицій, які є найважливішими індикаторами при оцінці результатів роботи з клієнтами.
Складова внутрішніх бізнес-процесів визначає види діяльності, найбільш важливі для досягнення
цілей турфірми. Можливість створювати нові турпродукти для цільових споживачів визначається часткою
доходу від продажу цих продуктів, а здатність поставляти їх через оптимальні канали розподілу – часткою
здійснених операцій від угод по інших каналах. Основною метою складової внутрішніх бізнес-процесів є
збільшення ефективності за рахунок числа клієнтів цільових сегментів ринку, з одного боку, і поглиблення
зв'язків між фірмою та її клієнтами – з іншого. Формулюючи складову внутрішніх бізнес-процесів,
менеджери визначають найбільш важливі види діяльності, які необхідно вдосконалити, щоб задовольнити
запити і потреби акціонерів і клієнтів цільового сегмента ринку.
Складова навчання і розвитку – це складова визначення факторів, що сприяють підвищенню
ефективності роботи персоналу для успішної реалізації зростання доходів.
У ЗСП існує обмежене число взаємопов'язаних показників, які використовуються для
вимірювання результативності факторів успіху. Наприклад, показниками, є відрізок часу від початку
розробки нового турпродукту до моменту його виходу на ринок або частота зміна персоналу і клієнтів.
В. В. Стадник, Т. С. Томаль [9, с. 396] зазначають, що формування сукупності показників є
основою ЗСП, оскільки із великої їх множини необхідно відібрати ті, які дійсно відображають суть
стратегії підприємства. Основним завданням при формуванні системи показників є конкретизація
змісту стратегічних цілей, уточнення напряму руху.
Вивчення практики застосування ЗСП [2, с. 214; 7, с. 40-41; 8, с. 14] дозволяє стверджувати, що на
рівні підприємства повинно бути не більш як 20–25 показників (по 4–5 показників по кожній проекції):
− фінанси – 4 або 5 показників (22%);
− клієнти – 4 або 5 показників (22%);
− внутрішні бізнес-процеси – від 8 до 10 показників (34%);
− навчання і розвиток – 4 або 5 показників (22%).
П. Нівен виділяє такі критерії відбору показників [6, с. 201-203]:
− забезпечення зв’язку зі стратегією: показники повинні відображати та описувати стратегію і
бути визначальними для її реалізації;
− кількісне визначення результату дає змогу відповідальним за виконання розуміти завдання на
планований період, а органам контролю – оцінити ступінь досягнення очікуваного результату;
− доступність сприяє мінімізації витрат на створення системи інформаційного забезпечення;
− зрозумілість: відповідальні за виконання робіт повинні усвідомити значення і спрямованість
показників; позитивно чи негативно впливає збільшення чи зменшення певного показника на
реалізацію стратегії;
− збалансованість: показники повинні бути пов’язані між собою таким чином, щоб поліпшення
одного показника сприяло поліпшенню іншого;
− релевантність: показники повинні точно відображати процес, даючи змогу вносити необхідні
корективи у разі відхилення від запланованої траєкторії.
ЗСП необхідно впровадити на регіональному рівні як інструмент вимірювання системного розвитку
цілої туристичної дестинації. Доцільність даного кроку знаходить своє підтвердження у праці П. Нівена
«Збалансована система показників для державних і неприбуткових організацій», де адаптовано ЗСП для
державного сектору. Р. Пегсібіган і П. Нівен для державного сектору клієнтську перспективу розміщають у
верхній частині моделі ЗСП, «адже, щоб не робили державні установи, пов’язано це з фінансами,
доходами і так далі, спрямовано тільки на підтримку клієнтів» [6, с. 34]. Фінансові показники в даному
випадку розглядаються як рушійна сила успішного обслуговування; проекція внутрішніх бізнес-процесів
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передбачає відбір і оцінку саме тих процесів, які ведуть до покращення результатів для клієнтів, що в
підсумку дозволяє виконувати місію. В рамках складової навчання і розвиток персоналу необхідно охопити
три сфери: навички і компетенцію, «інформаційний капітал», атмосферу організації.
На регіональному рівні ЗСП в сфері туризму та рекреації доцільно впроваджувати в управліннях
обласних державних адміністрацій, що відповідають за розвиток туризму. Таким чином, головне
призначення ЗСП на регіональному рівні полягає в посиленні стратегії розвитку туризму регіону, її
формалізації, проведенні і донесенні до кожного керівника регіону, забезпеченні моніторингу і зворотному
зв'язку з метою відстежування і генерації організаційних ініціатив у середині «економічної системи туризм».
При впровадженні ЗСП керівникам регіонів необхідно враховувати ряд чинників [4, с. 72]:
− постійні зусилля, спрямовані на реалізацію стратегії і цілей;
− здійснення змін у регіоні під ініціативним керівництвом її перших осіб;
− єдність у реалізації стратегії. Кожен керівник району повинен розуміти, у чому мета його дій в
рамках загальної мети розвитку регіону;
− загальна орієнтація районів регіону на реалізацію стратегічних цілей регіону в цілому;
− виклад стратегії і цілей розвитку регіону в операційній термінології.
Висновки з проведеного дослідження. Результати дослідження ЗСП у сфері туризму та
рекреації дозволяють стверджувати, що:
− для системного розвитку сфери туризму та рекреації необхідна система показників, яка базується
як на фінансовій, так і не фінансовій інформації і враховує зміни в зовнішньому середовищі. Такою
системою є ЗСП – ретельно підібраний набір показників, що піддаються кількісному вимірюванню;
− впровадження ЗСП на турпідприємстві передбачає наступні етапи: створення ЗСП, стратегічне
навчання та комунікації, підготовка бізнесу, аналіз і управління бізнесом, управління знаннями та
подальше навчання;
− ЗСП доцільно впроваджувати не лише на турпідприємствах, а й на регіональному рівні,
зокрема в управліннях обласних державних адміністрацій, що відповідають за розвиток туризму та
рекреації.
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Анотація
Розроблено і охарактеризовано етапи впровадження збалансованої системи показників на
турпідприємстві (створення ЗСП, стратегічне навчання та комунікації, підготовка бізнесу, аналіз і
управління бізнесом, управління знаннями та подальше навчання). Проаналізовано проекції
збалансованої системи показників з точки зору сфери туризму та рекреації. Встановлено, що
формування сукупності показників є основою ЗСП, оскільки із великої їх множини необхідно відібрати
ті, які дійсно відображають суть стратегії підприємства. Доведено доцільність впровадження
збалансованої системи показників на регіональному рівні, як інструменту вимірювання системного
розвитку туристичної дестинації.
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Ключові слова: збалансована система показників, сфера туризму та рекреації, показники,
дестинація.
Аннотация
Разработаны и охарактеризованы этапы внедрения сбалансированной системы
показателей на турпредприятии (создание ССП, стратегическое учение и коммуникации,
подготовка бизнеса, анализ и управление бизнесом, управление знаниями и дальнейшее обучение).
Проанализированы проекции сбалансированной системы показателей с точки зрения сферы
туризма и рекреации. Установлено, что формирование совокупности показателей является
основой ССП, поскольку с большого их множества необходимо отобрать те, которые
действительно отражают суть стратегии предприятия. Доказана целесообразность внедрения
сбалансированной системы показателей на региональном уровне, как инструмента измерения
системного развития туристической дестинации.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, сфера туризма и рекреации,
показатели, дестинация.
Аnnotation
The stages of implementation of balanced scorecard at the tourist enterprise have been worked and
characterized (creation of ВSС, strategic studies and communications, preparation of business, analysis and
business management, management and subsequent studies knowledges). The projections of balanced
scorecard from the point of view of tourism and recreation sphere have been analyzed. It is set that forming
of aggregate of indexes is basis of ВSС, as from their large plural it is necessary to take away those which
represent essence of strategy of enterprise indeed. The expediency of implementation of ВSС at the
regional level as the tool of measuring of systemic development of tourist destination has been proved.
Key words: balanced scorecard, tourism and recreation sphere, indicators, destination.
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ЕКОЛОГІСТИКА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Постановка проблеми. Деградація навколишнього середовища стала наслідком інтенсивних
глобалізаційних процесів у світовому бізнес-середовищі. У період з 1970-1990 рр. людство усвідомило
наявність глобальних проблем і здійснило спроби їх вирішення. Стало очевидно, що для виживання
необхідно реорганізувати економіку таким чином, щоб промислова діяльність людини повністю
інтегрувалася у ефективну екологічну інфраструктуру [1].
Для підвищення практичної цінності екологістики підприємства необхідно акцентувати увагу на
інтеграцію економічної вигоди, соціальних та екологічних аспектів. Закордонний досвід показує, що
сучасне конкурентоспроможне підприємство завдячує успіху впровадженням відповідної екологічної
політики в області маркетингу та логістики. Проте на вітчизняних підприємствах приділено вкрай мало
уваги екологістичному впливу [2; 3]. Збільшення обсягів вантажних перевезень територією України
(вантажооборот за січень-квітень 2013 р. на 117332,7 млн. т/км) ставить завдання перед логістикою
підприємства зменшити навантаження на навколишнє середовище [4]. Тому з практичної точки зору
важливе значення має реалізація раціональної екостратегії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням впровадження екологістики як
перспективного напрямку розвитку підприємства займалися досить багато іноземних дослідників,
зокрема, таких як Г. Баумгартен, Д. Вебер, Г. Блум, І. Гупфер, Д. Грап, Д. Джонсон, М. Гюльсман,
Д. Вуд, Д. Вордлоу, Г. Куметштайнер [3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Вони стверджували, що екологістика бере
свій початок і структуру від суто логістичних принципів і її присутність обов’язкова у логістичному
ланцюгу. Із вітчизняної наукової літератури можна виділити роботи Є. В. Крикавського [12],
P. P. Ларіної [13], А. Г. Кальченко [14], що займаються дослідженням багатьох логістичних проблем,
пов’язаних із оптимізацією роботи підприємства.
Однак проблему, пов’язану із запровадженням в Україні зарубіжного екологістичного досвіду,
досліджено недостатньо, а отримані результати досліджень можна буде практично використати при
впровадженні екологістичної стратегії на вітчизняному підприємстві.
Постановка завдання. Дослідження особливостей процесів розвитку екологістики для різних
видів економічної діяльності на основі вивчення закордонного досвіду і критичне оцінювання
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можливостей його застосування у вітчизняній практиці та обґрунтування практичної цінності
екологістики підприємства виступає основною метою даної наукової роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для усвідомлення того, що слід очікувати
сучасним підприємствам від логістичної екостратегії, потрібно проаналізувати потенційні екологічні
проблеми. Саме вони стали рушійною силою для виникнення екологістики. У табл. 1 зображено три
умовних етапи розвитку екологістики у світі та охарактеризовано їх основні передумови.
Таблиця 1
Етапи розвитку екологістики у світі
Умовні етапи
розвитку

Назва етапу

Перший етап
(1960-1990 рр.)

Логістика
переробки та
утилізації
відходів

Характеристика

– Занепокоєння громадськості з приводу ризиків хімічних речовин.
– Систематичне звернення бізнесу до проблем навколишнього середовища
та процесів екологічної реструктуризації.

–

Акцент екологістики на матеріально-технічне забезпечення виробничого
процесу та рециклінг (переробка відходів).

–

Поєднання корпоративних цілей підприємств з охороною навколишнього
середовища.
Другий етап
(1990-2000 рр.)

Екологістичні
підприємства

–

Впровадження екологістичних стратегій, яке вносить позитивні кореляції
між стійкістю, успіхом та прибутковістю в суспільно-виробничих відносинах
підприємства.

– Жорсткі

екологічні правила та норми, які функціонально змінюють
застосування екологістики при створенні благ.

–

Екологічна ефективність усього логістичного ланцюга поставок (від
виробничого процесу до утилізації відходів).

–

Підвищення енергетичної ефективності і обмеження шкідливих викидів
(автомобілі з нормами Euro 5 і Euro 6).
Третій етап
(2000 р. до
сьогодні)

Екологістичні
ланцюги
поставок

–

Інвестиційне забезпечення, фінансування, розроблення інноваційних
стратегій для чистих напрямів економіки та логістики, боротьба за лідерство у
екологічній конкуренції між підприємствами (використання джерел
відновлюваної енергії, екологічно чисті матеріали, орієнтація на високі
технології).

–

Зростання попиту на екологічно чисті продукти і послуги, за рахунок
кінцевих споживачів (екологічні сертифікати).

–

Акцентування уваги на екологічні характеристики товарів і послуг,
ідентифікація особливим еко-значком.

Розроблено автором на основі джерел [5; 6; 7; 8; 9; 10]
Метою діяльності екологістики є два напрями: зменшення шкідливого впливу логістичних
процесів, що протікають всередині підприємства, на навколишнє середовище; зниження споживання
невідновлюваних або частково відновлюваних енергоресурсів у логістичному ланцюгу. Таким чином,
поняття логістики поширюється на весь екологічний аспект. Проте, принципове визначення
екологістики повинне бути більш конкретизоване в її цілеспрямованому практичному застосуванні.
У табл. 2 проаналізовано та конкретизовано дві стратегічно орієнтовані цілі екологістики.
Таблиця 2
Стратегічно орієнтовані цілі екологістики для логістичного ланцюга
Конкретизація цілі (І):
скорочення викидів шкідливих речовин у межах
виробничих об’єктів та в «навколишнє середовище»
Підцілі:
1. Оптимізація логістичних процесів, орієнтованих на
мінімізацію негативного впливу шумів, вібрацій,
забруднювачів повітря: парникових газів (СО2, СН4);
озоноруйнівних речовин (фтор, хлор-вмісні вуглеводні,
тобто канцерогени); шкідливих речовин (NOx, SО2, CO,
NH3, розчинники); пилу.
2. Рециклінг відходів (скло, папір, алюміній, асфальт,
залізо, тканини та різні види пластику).
Розроблено автором на основі джерел [11; 15]

214

Конкретизація цілі (ІІ):
скорочення споживання невідновлюваних та
частково відновлюваних природних ресурсів
Підцілі:
1. Стимулювання
логістичних
процесів,
спрямованих на використання альтернативних
джерел енергії, взаємозамінних для таких
енергетичних ресурсів: викопні джерела енергії
(вугілля, нафта, природний газ); уран.
2. Екологоорієнтоване логістичне управління
частково відновлюваними ресурсами: водою,
деревом, земельними ділянками.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

Поняття «навколишнє середовище» є першою екологістичною ціллю підприємства. Воно
охоплює весь простір поза виробничими системами (повітря, вода, ґрунт). Завдання виробничої,
збутової, фінансової, інформаційної та логістики постачання полягає у зменшенні шкідливих викидів.
Екологістика повинна працювати також всередині підприємства, захищаючи здоров’я працівників,
адже шкідливі речовини, вібрації, шуми, які не виходять за виробничі об’єкти (приміщення, будівлі)
підприємства або мобільні (рухомі) виробничі компоненти підприємницької діяльності, не відносяться
до тих, що впливають на «навколишнє середовище» або інші сфери відповідальності (наприклад, на
техніку безпеки чи ергономіку).
Друга екологістична ціль підприємства – орієнтація логістичних процесів (виробнича, збутова,
фінансова, інформаційна та логістика постачання) на заміну викопного палива джерелами
відновлюваної енергії та технологіями з пониженим рівнем викидів вуглецевих сполук у логістичному
ланцюгу. Електроенергія не розглядається окремо як невідновлюваний ресурс, оскільки існують різні
альтернативні джерела енергії, такі як: сонце, вода, вітер, геотермальна енергія, біомаса. Підвищення
ефективності використання упродовж всього логістичного процесу таких частково відновлюваних
ресурсів, як вода, дерево, земельні ділянки [11; 16].
У рамках навчального курсу «Екологістика» поглибленого напрямку «Інтегрована логістична
система» науковцями та студентами промислової інженерії вищої школи «Amberg-Weiden» під
керівництвом професора Гюнтера Кумечтайнера було досліджено операційні процеси у логістичних
центрах та запропоновано ефективні екологічні підходи до оптимізації логістичних процесів на таких
чотирьох німецьких підприємствах:
1. «Siemens AG Healthcare (Kemnath)». Ідентифіковано потенційні відправні точки для
екологічної оптимізації. Цьому посприяв цілеорієнтований аналіз внутрішньовиробничих логістичних
процесів від надходження та зберігання виробів у логістичному центрі сервісного партнера «Hegele»
до матеріального постачання та рециклінгу у виробничих підрозділах. Досліджено потенціал в сфері
використання підйомно-транспортного устаткування (автонавантажувач з вилковим захопленням).
Очікувані результати:
– розроблено рішення для транспортних маршрутів між заводом Siemens та логістичним
центром щодо уникнення зупинки сідлових тягачів з напівпричепами між промисловими об'єктами;
– розраховано економію електроенергії, зменшення кількості викидів CO2 для підйомнотранспортного устаткування при використанні підприємством сучасних зарядних пристроїв;
– обґрунтовано необхідність придбання сучасних зарядних пристроїв [15; 17].
2. «A.T.U Auto-Teile-Unger Logistik GmbH». На основі цілеспрямованого аналізу процесів та
широкого аналізу даних, що протікають у логістичному центрі «ATU», були визначені пріоритетні
індивідуальні підходи до екологічної оптимізації.
Очікувані результати:
– зміни щодо реорганізації складського розташування та попереднього місця розташування;
– скорочення об’їздних і піднімальних маршрутів навантажувача, спрямованого на
багатоярусний стелаж;
– економічно обґрунтовано, що реорганізація не вимагатиме спеціальних інвестицій збоку
підприємства, а її позитивним результатом буде зменшене споживання електроенергії, що зведе до
мінімуму викиди CО2 та призведе до економії виробничих та логістичних витрат [15; 18].
3. «Cube Bikes». Основна мета – зменшення вантажних автомобільних перевезень у роботі між
двома складами (місцями розташування виробничих потужностей). Вивчення потенціалу часткового
використання електроенергії для власних потреб. На дахових покриттях логістичних центрів виробляється
електроенергія за рахунок фотогальванічних (сонячних) енергетичних установок. Для цього було здійснено
детальне порівняння добового і річного прогнозів від профілів генерування електроенергії через
фотоелектричні системи і попиту на електроенергію та різних її споживачів на підприємстві.
Очікувані результати:
– розроблено і представлено варіанти групування окремих функціональних областей на
підприємстві (тип, проект складу, попередня збірка, монтаж і т.д.), а також включено попередні
реструктуризаційні проекти в середньострокове планування зміни робочої структури компанії. Це
зменшить вантажні автомобільні перевезення виготовлених запчастин та готових велосипедів з
одного логістичного складу на інший;
– економічно обґрунтовано перенастроювання фотогальванічних (сонячних) енергетичних
установок, при якому внутрішньо-складське використання електроенергії буде раціональним, враховуючи
коливання поточних цін на електроенергію та витрати, пов'язані з реорганізацією цих систем [15; 19].
4. «Constantia Hueck Folien GmbH» – за допомогою масштабного дослідження були оцінені і
представлені різні варіанти для подвійного завантаження упаковок та постачання.
Очікувані результати:
– розроблено оптимальне транспортне сполучення між структурними підрозділами фірми в Luhe
та Pirkmühle в комбінації з інфраструктурними шляхами спеціального зовнішнього навантажувача;
– запропоновано створити скорочені маршрути, що зменшує витрати дизельного палива та
викиди СО2, проте впровадження можливих інновацій буде пов'язане з відносно високим рівнем
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інвестицій. При поданні результатів на Constantia Hueck Folien GmbH компанія підтвердила, що ці
впровадження безумовно підвищать ефективність виробничих процесів та зроблять їхні логістичні
процеси менш шкідливими для навколишнього середовища [15; 20].
Екологістичні процеси та їхні економічні, організаційні, соціальні та техніко-технологічні ефекти
для представлених компаній зображені в табл. 3.
Таблиця 3
Ефекти впровадження екологістичних стратегій в компаніях
П.

Економічні, організаційні, соціальні, техніко-технологічні ефекти для підприємства

– Третина доходів спрямована на захист навколишнього середовища і клімату.
– Лідер на ринку за кількістю офшорних вітрових електростанцій.
– Зменшення рівня викидів CO на 300 млн. т. (2011 р.).
– Технологічний процес «Imetal Meros» – очищення вихідних газів, скорочення кількості пилу, важких металів,
2

Siemens

кислотних газів, діоксинів, оксидів азоту і летючих органічних сполук на 90%.

– Енергозберігаючиий двигун – заощадження до 40% потужності та зменшене використання ресурсів.
– Мембранна технологія та біопроцеси оброблення стічних вод – економія 40% енергії.
– Технологія «зеленого корабля» істотно скорочує викиди CO і NO на морі.
– Енергоефективні лампочки «Osram» характеризуються довготривалою роботою, економією енергії, зменшенням
2

x

викидів CO2 на 1 млн. т. при їхньому виробництві.

– Проекти енергоефективних будівель скорочують викиди CO прибл. на 1,2 млн. т.
– Очікуваний виробіток власних відновлюваних джерел енергії до 2030 року становитиме
2

5583 млрд. кВт-год

Cube Bikes

A.T.U Auto-Teile-Unger
Logistik GmbH

порівняно з 581 млрд. кВт-год.

– Інтенсивна заготівля вторсировини та утилізація відходів, починаючи з 1992 року.
– Сервісні екологістичні служби, які нараховують понад 100 співробітників, працюють із тоннами вживаної шини,
відпрацьованим мастилом, використаними акумуляторними батареями, деталями зі сталі і листового металу,
металобрухтом, пластмасами, папером та картоном.

– Усі «відходи» обробляються і переробляються на власному обладнанні або ця сировина передається третім
особам.

– Інтелектуальний

рециклінг відносить відпрацьовані масляні фільтри до важливої вторинної сировини у
переробній промисловості.

– Поділ

матеріалів – вживаної шинної гуми, сталевого дроту і текстильного корду з автомобільних шин, що
уможливлює підвищення якості гумових гранул та їх перероблення у технологічному процесі.

– Сучасний автоматизований екологічний склад, де одночасно може зберігатися 80000 велосипедів.
– Висвітлення інформації про клієнта на моніторах, для якого готується до продажу велосипед.
– Мінімум персоналу на складі і підвищені екологічні стандарти роботи.
– Вмонтовані в стелю дзеркальні півсфери, що запобігають зіткненню електронавантажувачів.
– Електровелосипед – екологічно чистий вид транспорту, з використанням електро-режиму

вбудованого

генератора, який підзаряджається в процесі руху та економить час споживання електробатареї.

– Технологія гнучкої упаковки зменшує у десять разів відходи, пов’язані з її виготовленням, а також знижує харчові
відходи в процесі споживання продуктів харчування, забезпечує економію води і знижує викиди парникових газів.
Constantia Hueck Folien GmbH

– «Scalping Chemical Resistance Barrier Laminate» – ламінат з високою хімічною стійкістю та екологічністю: не
змінює властивості продукту, що упакований, завдяки відсутності клейких елементів в своєму складі не збирає його
активних інгредієнтів та не вступає з ними в реакцію, тому що не містить клейких елементів у своєму складі.

– «Sachet

Foil Frangible/Breathable» – тонка упаковка, яка дозволяє унікальний, легкий, економічний спосіб
транспортування двох реактивних компонентів один біля одного.

– «Sachet Foil High Chemical Resistance 2nd Generation» – упаковка з фольги із високою хімічною стійкість 2-го
покоління, економічно ефективна альтернатива жорсткій пластиковій пляшці, що значно зменшує вуглецевий слід
упаковки.

– «Sachet

Foil Metalo H2H» – збільшення вмісту і зменшення ваги алюмінієвої упаковки, її простий дизайн і
економічність, що забезпечує зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

– Фотополімерні

кліше та ультрафіолетове чорнило, які базуються на вільному розчиненні та відрізняються
особливою екологічною сумісністю.

– Більшість упаковок підлягають повторній переробці.
– Скорочення викидів CO на 1200 т в рік і на 20% до 2015 року.
– Лакування зручним для користувача, екологічно чистим розчинником на власному лакофарбовому заводі.
2

Розроблено автором на основі джерел [15; 17; 18; 19; 20]
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Екологістика виступає перспективним напрямом розвитку логістичної діяльності учасників ринку.
Схему впливу екологістики зображено на рис. 1.
Реструктуризація
бізнесу як причина і
наслідок впливу
екологічних
інноваційних проектів

Інформаційне забезпечення
екологістики як органічної
складової комунікаційної
політики підприємства

Інтегроване управління
ланцюгами поставок,
виробництва, дистрибуції і
сервісними пакетами послуг в
умовах дії нових екостандартів
Просторово-часові, фінансовоекономічні та організаційнотехнологічні залежності
екологістичних рішень у
системі ділового партнерства

Дослідження ризиків логістичної діяльності,
форм їх прояву в умовах дії нових
екостандартів і розроблення принципів
розподілу ризиків між різними учасниками
логістичного ланцюга

Екологістика як
перспективний
напрямок розвитку
підприємства

Розвиток логістичного
потенціалу підприємства
завдяки процесам рециклінгу
та іншим способам утилізації
відходів

Формування критеріїв вибору
екологістичних рішень в системі
корпоративного менеджменту і
вирішення проблем їх ресурсного
забезпечення

Формування корпоративного
іміджу і динаміка ринкової
вартості підприємства у
процесі розвитку екологістики

Рис. 1. Екологістика як перспективний напрямок розвитку підприємства
Розроблено автором на основі джерел [16; 21]
Проаналізувавши і опрацювавши закордонний досвід, можна узагальнити, що впровадження
екологістичних стратегій забезпечить успішне функціонування підприємства на тривалу перспективу.
Висновки з проведеного дослідження. Підприємство, яке зосереджене лише на прибутках,
ставить під загрозу свою репутацію, адже певні групи споживачів будуть бойкотувати його продукт,
якщо стане очевидним, що виробництво завдає шкоди навколишньому середовищу. Тому потрібна
впевненість, що всі партнери ланцюга поставок відповідальні за довкілля. З часом за рахунок
діяльності, спрямованої на збереження навколишнього середовища, еко-продукція буде
користуватися більшим попитом, особливо це стосується рециклінгу та повторного використання
промислових упаковок, а введення в дію ефективної екологістичної стратегії буде основною
конкурентною перевагою підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу.
Опрацювання закордонного досвіду сприятиме ефективному інтегруванню екологістики на
вітчизняному підприємстві. Тому менеджерам-логістам необхідно звернути свою увагу на впровадження:
«зелених» інновацій у ланцюги поставок; повторної переробки відходів; енерго- та ресурсозбереження на
підприємстві; вибору постачальників орієнтованих на екологічну стратегію; еко-товарів та надання послуг
не шкідливих навколишньому середовищу; екологічної і зменшеної в розмірах та матеріалах упаковки,
тари; контролю норм, пов’язаних із шкідливими викидами в атмосферу.
Напрямки та перспективи подальших досліджень: освітня кадрова підготовка в контексті
екологістики; методи довгострокового планування політики екологізації та логістичної діяльності;
покращення методики оцінювання ефективності інноваційних екологістичних проектів; удосконалення
нормативно-правової бази щодо регулювання екологістики; розроблення механізмів ефективної
взаємодії бізнесу і держави для ресурсного забезпечення екологістики; удосконалення системи
інформаційного забезпечення екологістики.
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Анотація
У статті відображені етапи формування та розвитку екологістики як цінного бізнесінструменту підприємства. Описано та конкретизовано стратегічно орієнтовані цілі
екологістики. Проаналізовано результати впровадження екологістичної стратегії та
актуальність екологістичних процесів на сучасних німецьких підприємствах. Оцінено ефекти від
впровадження екологоорієнтованих логістичних процесів в іноземних компаніях. Сформовано схему
застосування екологістики на підприємстві. Доведено, що екологістику необхідно розглядати як
перспективний напрямок розвитку логістичної діяльності підприємства на тривалу перспективу.
Ключові слова: екологістика підприємства, екостандарти, логістичний ланцюг, етапи
розвитку екологістики, екологістична стратегія, рециклінг.
Аннотация
В статье отражены этапы формирования и развития экологистики как ценного бизнесинструмента предприятия. Описаны и конкретизированы стратегически ориентированные цели
экологистики. Проанализированы результаты внедрения экологистической стратегии и
актуальность экологистических процессов на современных немецких предприятиях. Оценено
эффекты от внедрения экологоориентированных логистических процессов в иностранных
компаниях. Сформирована схема применения экологистики на предприятии. Доказано, что
экологистику необходимо рассматривать как перспективное направление развития
логистической деятельности предприятия на длительную перспективу.
Ключевые слова: экологистика предприятия, экостандарты, логистическая цепь, этапы
развития экологистики, экологистическая стратегия, рециклинг.
Annotation
This article reflects the phases of formation and development of ecologistics as valuable business tool
of an enterprise. The strategically oriented aims of ecologistics are specified and comprehended. The results
of ecologistics strategy implementation and topicality of ecological processes in the contemporary German
enterprises were analyzed. The effects from ecologistically-oriented logistical processes in a foreign
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enterprises were estimated. The scheme of ecologistics application on enterprise was formulated. It was
proved that ecologistics should be regarded as a promising direction of enterprise logistics development on a
long-term perspective.
Key words: enterprise ecologistics, eco-standards, logistics’ chain, phases of ecologistics
development, ecologistics strategy, recycling.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРА НА ПРИРОДНО-РЕСУРСНІЙ ОСНОВІ
Постановка проблеми. Формування основ зрівноваженого розвитку аграрного сектора
пов’язане із інвестиційно-інноваційною діяльністю, яка виступає базисом у напряму активізації
технологічних змін на засадах енергозбереження. Залучення інновацій повинно ґрунтуватися на
готовності підприємств аграрного сектора до практичного застосування новітніх технологій, техніки,
обладнання і устаткування, що потребує відповідної кадрової підготовки персоналу, додаткових
фінансових ресурсів.
Проведення наукових досліджень зумовлено необхідністю забезпечення зрівноваженого
розвитку аграрного сектора у поєднанні економічних, соціальних і екологічних критеріїв. У зв’язку з
цим потребує розробки еколого-орієнтований підхід щодо оптимізації використання ресурсного
потенціалу, забезпечення зростання соціально-економічного розвитку сільських територій і
збереження природно-ресурсного потенціалу. Практична реалізації еколого-орієнтованого підходу,
оптимізація у використанні природно-ресурсного потенціалу, його відновлення і збереження повинна
мати тісний зв’язок із сукупною державною політикою у геоекономічному просторі, враховувати
орієнтири зовнішньоекономічної діяльності, етичність ведення бізнесу, соціальну відповідальність у
землекористуванні, еколого-економічну ефективність використання природно-ресурсного потенціалу,
фінансові можливості з метою запровадження енергозберігаючих технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження природно-ресурсного забезпечення
аграрного сектора, зокрема питань, пов’язаних із необхідністю збереження окремих видів природних
ресурсів і формування умов щодо самовідновлення здійснювали вітчизняні науковці, а саме:
Б. Борисов, І. Вахович, З. Герасимчук, О. Демченко, І. Каменська, Ю. Коваленко, С. Шостак, І. Ярова
та інші. Сутність еколого-економічного підходу і формування умов щодо зрівноваженого розвитку
через оптимізацію використання природно-ресурсного потенціалу розглядались у наукових
публікаціях вітчизняних вчених: В. Борисової, О. Вишневської, В. Горлачука, С. Дорогунцова,
Б. Данилишина, Л. Мельника, А. Сердюк, П. Саблука, В. Савчука.
Враховуючи актуальність питання у забезпеченні зрівноваженого розвитку виникає необхідність
поєднання теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо поєднання економічних, соціальних і
екологічних пріоритетів у нарощуванні валового виробництва сільськогосподарської продукції і
збереження екосистем.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є обґрунтування концептуального підходу
щодо формування умов зрівноваженого розвитку аграрного сектора на природно-ресурсній основі,
визначення пріоритетних напрямів еколого-орієнтованої політики з метою покращення економічної,
соціальної і екологічної ситуації в регіонах, виявлення економічних, соціальних і екологічних переваг у
розвитку і збереженні природного потенціалу галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результатом реалізації концептуального підходу
щодо природно-ресурсного забезпечення аграрного сектора є формування продовольчої безпеки
країни, відповідних експортних можливостей на перспективу з урахуванням глобалізаційних змін і
тенденцій. Системність реалізації заходів на державному, регіональному і локальному рівнях
дозволить мінімізувати екологічні ризики з урахуванням діючих міжнародних програм збереження
навколишнього середовища.
Нами обґрунтовано складові концептуального підходу щодо зрівноваженого розвитку галузі на
природно-ресурсній основі (рис. 1). Перспективи подальшого її розвитку ґрунтуються на необхідності
конкурентоспроможності
продукції
і
активізації
заходів
з
екологізації
виробництва
сільськогосподарської продукції. Необхідність реалізації заходів пов’язана із збереженням
навколишнього середовища.
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРА НА ПРИРОДНО-РЕСУРСНІЙ ОСНОВІ
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Рис. 1. Складові концептуального підходу зрівноваженого розвитку аграрного сектора на
природно-ресурсній основі
Джерело: розроблено автором

Реалізація заходів із залученням еко-інвестицій в аграрний сектор має пряму залежність із
забезпеченням розвитку на зрівноваженій основі, мінімізації ризиків і збереженні природно-ресурсного
потенціалу.
Так, Уряд Данії надає таке визначення «еко-інноваціям» – це інновації, які призводять до
можливості запровадження екологічно ефективних технологій. Еко-ефективність технологій
характеризує всі технології, які прямо або опосередковано покращують стан навколишнього
середовища. Вона включає технології з обмеження забруднення, вирощування екологічно-чистої
продукції, виробничі процеси, ефективніше управління ресурсами і технологічні системи для
зменшення впливу на навколишнє середовище. Зменшення впливу на навколишнє середовище не
обов’язково повинно бути головною метою екологічно ефективних технологій, але їхньої невід’ємною
складовою [8].
Але, на нашу думку, формування можливостей у забезпеченні зрівноваженого розвитку
аграрного сектора на природно-ресурсній основі вимагає комплексного дослідження взаємозв’язків
між виробничими ресурсами, а також розробки дієвої системи суспільно-соціальної доктрини, яка
спрямована на вдосконалення стосунків людини і природи з метою розширення економічного
зростання, реалізації концептуального підходу, зорієнтованого на збереження і відновлення природноресурсного потенціалу аграрного сектора.
Отже, розвиток аграрного сектора економіки пов’язується з соціальною значимістю
сільськогосподарської продукції та її ролі у життєдіяльності людини і суспільства. Йдеться про
перспективи галузі, яка за останні роки досягла стабільної позитивної динаміки. Проте подальший
розвиток галузі, який є одним із пріоритетних завдань, потребує якісних перетворень, спроможних
забезпечити підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, продовольчу і
екологічну безпеку держави, у тому числі через залучення еко-інвестицій і інновацій [4].
Виконання цього завдання пов’язано із концептуальним підходом до формування можливостей
у забезпеченні зрівноваженого розвитку аграрного сектора на природно-ресурсній основі, відповідно
до яких повинна здійснюватися державна політика щодо регулювання аспектів розвитку на
інноваційній основі.

220

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ

Зрівноважений розвиток соціально-економічної системи, на думку Осауленка О.Г., передбачає
збалансовані зміни її параметрів відповідно до визначеної мети, які б виключали можливості
виникнення не зрівноважених процесів за окремими її компонентами і системи в цілому [3].
На нашу думку, концептуальний підхід щодо формування зрівноваженого розвитку аграрного
сектора є системою стосунків людини і природи з метою розширення можливостей екологоекономічного зростання, створення скоординованої дієвої глобальної стратегії, зорієнтованої на
збереження і відновлення природно-ресурсного потенціалу. Тому Концепція зрівноваженого розвитку
має об’єднувати три аспекти: економічний, соціальний і екологічний.
Нами представлено основні концептуальні підходи щодо зрівноваженого розвитку аграрного
сектора, які формуються у поєднанні економічних, екологічних і соціальних параметрів на різних
рівнях управління (рис. 2).
ОСНОВНІ ПІДХОДИ КОНЦЕПЦІЇ
ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ
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Соціальний підхід
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соціальних і культурних
систем
- ефективна система
прийняття рішень
- збереження
культурного капіталу
- соціальна
відповідальність
бізнесу
- мінімізація
екологічних ризиків і
збереження екосистем

Екологічний підхід

- забезпечення
цілісності біологічних і
фізичних природних
систем
- збереження
здібностей до
самовідновлення
природно-ресурсного
потенціалу
- екологічна
відповідальність
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Рис. 2. Основні концептуальні підходи щодо зрівноваженого розвитку аграрного сектора
Джерело: розроблено автором
Метою концептуального підходу зрівноваженого розвитку аграрного сектора на природно-ресурсній
основі є збереження і відтворення усіх видів природних ресурсів, з урахуванням регіональних
особливостей розвитку виробничої і соціальної інфраструктури. Результатом запровадження
концептуального підходу є збереження і відтворення природно-ресурсного потенціалу [5; 6].
Для реалізації складових концептуального підходу можна використати досвід Білорусії, де
основний акцент у розвитку аграрного сектору пов’язаний із збереженням і відтворенням ресурсного
потенціалу, у тому числі природно-ресурсного потенціалу. Визначено основні напрями активного
розвитку
соціальної
інфраструктури
сільських
територій,
стимулювання
і
розвитку
несільськогосподарської зайнятості, розвитку особистих селянських господарств населення і
створення сприятливих умов щодо розвитку агропродовольчих ринків через активізацію внутрішнього
споживання. Концепція ініціює системне реформування, зміни пріоритетів і технологічне оновлення та
переоснащення сільськогосподарського виробництва, визнання пріоритетності аграрного сектору для
розвитку
галузей
промисловості
і
соціально-економічного
розвитку
сільських
територій.Взаємозалежність і взаємодоповненість представлених категорій дозволить забезпечити
синергетичний ефект у виробничий сфері і зберегти основу, ресурсний та природно-ресурсний
потенціал для зрівноваженості розвитку галузі і сільських територій [1; 2].
Концептуальний підхід сталого (зрівноваженого) розвитку сільських територій на період до 2020
року демонструє Російська Федерація, де у систему розвитку держава включає правові, фінансовоекономічні й організаційні складові, які стимулюють розвиток на регіональному і місцевому рівнях для
покращення ефективності розвитку аграрного сектора, до поліпшення соціального рівня життя
населення, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій,
формування продовольчої безпеки.
Висновки з даного дослідження. Визначено концептуальний підхід щодо формування
зрівноваженого розвитку аграрного сектора, як вибір перспектив стратегії з реагування на різні
прогнозні ситуації, який ґрунтується на системі суспільно-економічних, політичних, організаційноекологічних і культурно-цивілізаційних пріоритетах, направлених на мінімізацію екологічних ризиків.
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У складі пріоритетних завдань зрівноваженого розвитку аграрного сектора важливе місце
займають національні і регіональні екологічні програми, які є єдиною територіальною системою, яка
формується з метою покращення використання навколишнього середовища, збереження природноресурсного потенціалу на основі еколого-орієнтованого підходу (від окремих об’єктів до зрівноваженої
екологічної системи), через нормативно-правові основи збереження екосистем.
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Анотація
У статті розглянуто наукові основи дослідження природно-ресурсного забезпечення
аграрного сектора із необхідністю збереження окремих видів ресурсів. Обґрунтовано
концептуальний підхід щодо формування умов зрівноваженого розвитку аграрного сектора на
природно-ресурсній основі і визначено напрями еколого-орієнтованої політики з метою покращення
економічної, соціальної і екологічної ситуації в регіонах. Сформовано пріоритетні завдання
зрівноваженого розвитку аграрного сектора, в яких важливе місце займають національні і
регіональні екологічні програми збереження природно-ресурсного потенціалу на основі екологоорієнтованого підходу через нормативно-правові основи збереження екосистем.
Ключові слова: природно-ресурсна основа, зрівноважений розвиток, концептуальний підхід,
аграрний сектор, природний потенціал.
Анотация
В статье рассмотрены научные основы исследования природно-ресурсного обеспечения
отрасли с необходимостью сохранения отдельных видов ресурсов. Обоснован концептуальный
подход к формированию условий уравновешенного развития отрасли на естественно-ресурсной
основе и определено направления эколого-ориентированной политики с целью улучшения
экономической, социальной и экологической ситуации в регионах. Сформированы приоритетные
задачи уравновешенного развития аграрного сектора, в которых важное место занимают
национальные и региональные экологические программы сохранения природно-ресурсного
потенциала на основе эколого-ориентированного подхода через нормативно-правовые основы
сохранения экосистем.
Ключевые слова: природно-ресурсная база, уравновешенное развитие, концептуальный
подход, аграрный сектор, природный потенциал.
Annotation
The scientific basis of the natural resources supply of the industry with the necessity to preserve
certain types of resources is examined in the article. The conceptual approach concerning creating
conditions for balanced development of agrarian sector on the natural resource base and direction of ecooriented policies in order to improve economic, social and environmental situation in the region
substantiated. Priority tasks balanced development of agrarian sector, in which the important place occupied
by national and regional environmental programs for the conservation of natural resource potential based on
ecological-centered approach through normative - legal basis of conservation of ecosystems formed.
Key words: natural resources base, balanced development, conceptual approach, agrarian sector,
natural potential.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується перетворенням
інновацій на активну рушійну силу та важливий чинник суспільного прогресу. Перехід України на
інноваційні засади розвитку обумовлює необхідність створення сприятливих умов для формування
національної інноваційної системи як сукупності інститутів державного та приватного секторів, що
забезпечують протікання інноваційних процесів в межах країни, зокрема сприяють генеруванню,
трансферу та використанню знань, навичок і технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різних аспектів формування
національної інноваційної системи займались Александрова В. П., Бажал Ю. М., Геєць В. М.,
Ємельяненко Л. М., Знаменський І. О., Кузьменко О., Лундвалл Б., Нельсон Р., Фріман К. та ін.
Аналіз літературних джерел переконливо свідчить про те, що ряд ключових проблем розвитку
національної інноваційної системи в Україні полягає у відсутності теоретико-методологічного підґрунтя
інноваційної політики держави, створення якого спроможне забезпечити планомірність, прозорість,
передбачуваність, комплексність інноваційної політики, високу індивідуальну результативність її
окремих елементів і синегетичний ефект від дій «єдиним фронтом» [6, с. 382]. Багато питань
пов’язаних з державним рулювання інноваційного розвитку залишаються невирішеними, а тому існує
потреба в подальших дослідженнях у цій сфері.
Постановка завдання. Мета статті – дослідити роль держави у формуванні національної
інноваційної системи, обґрунтувати пріоритетні напрями державної політики у цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція національних інноваційних систем
отримала свій розвиток на початку 80-х років минулого століття. Її основоположниками є Б. Лундвалл,
К. Фріман, Р. Нельсон, які практично одночасно визначили основи нової теорії інноваційного розвитку
та сформували її основні методологічні принципи.
Національна інноваційна система охоплює всю сукупність суб’єктів науково-технічної діяльності
в базових сферах економіки і комплекс інститутів правового, соціального, фінансового характеру, що
забезпечують реалізацію інноваційних процесів.
Згідно Концепції розвитку національної інноваційної системи України, «національна інноваційна
система – це сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), які
задіяні у процесі створення та застосування наукових знань та технологій і визначають правові,
економічні, організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу» [2].
Національна інноваційна система виконує роль інституціональної основи інноваційного розвитку
економіки та створює необхідні умови для провадження наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності в країні. Вона формується під впливом сукупності об’єктивних для певної країни факторів,
включаючи її розміри, наявність природних і трудових ресурсів, форми підприємницької діяльності,
рівень державного регулювання економіки, наявний науково-технічний та інтелектуальний потенціал,
рівень економічного розвитку.
Якщо розглядати національну інноваційну систему України, то для неї притаманні такі риси:
територіальна розосередженість інноваційних процесів, певна диспропорційність у розподілі
інноваційної інфраструктури; зменшення кількості наукових співробітників, що працюють в наукових
організаціях, та збільшення їх середнього віку; зниження соціального статусу та престижу працівників
інженерних професій, що призвело до зменшення кількості молодих фахівців, які випускаються
вищими технічними закладами; еміграція великої кількості конкурентоспроможних робітників;
відсутність зв’язку між наукою та практикою господарювання, формальність наукових досліджень в
більшості ВНЗ; відсутність механізмів ефективної реалізації та оцінки ефективності національних
науково-технічних програм [3].
Досвід провідних країн світу переконливо свідчить, що формування національної інноваційної
системи неможливе без активної участі держави. Варто відмітити, що при переході на інноваційну
модель розвитку, потреба в розробці державних важелів стимулювання інноваційної активності не
зменшується, а навпаки зростає. На думку вітчизняних вчених, саме «активна роль держави дозволяє
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здійснювати координацію взаємодії всіх елементів національної інноваційної системи на державному
рівні; забезпечувати узгодженість національних, галузевих і регіональних пріоритетів розвитку;
забезпечувати концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках» [4].
До основних факторів, які обумовлюють необхідність державного регулювання інноваційного
розвитку в Україні слід віднести: слаборозвинутий ринок капіталу; пасивність приватного сектору
стосовно інвестування інновацій; низький попит на наукомістку продукцію; дефіцит реальних
інвестицій у фінансування нововведень; капіталомісткий характер більшості необхідних для
виробничої модернізації високих технологій за недостатньої потужності накопичення приватних
капіталів; зв'язок технологічного старіння та деградації з депресією виробництва та інфляцією витрат
у процесі розвитку стагфляції; вимоги технологічної конкурентоспроможності виробництв з боку
міжнародних ринків [1].
Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», головною метою державної інноваційної
політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного
відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення
впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій,
виробництва та реалізації нових видів конкурентноздатної продукції [5].
Держава, як суб’єкт інноваційної діяльності, розробляє нормативно-правову базу регулювання
інноваційних процесів; здійснює підтримку розвитку інноваційної інфраструктури; розробляє та
реалізує заходи із стимулювання розвитку інноваційної діяльності; приймає участь у наукових
дослідженнях і розробках, при цьому основний акцент робиться на розвиток фундаментальної науки.
Розглянемо детальніше кожен з цих напрямків діяльності держави в інноваційній сфері.
Протягом трансформаційного періоду в Україні було прийнято ряд законів, які регулюють
інноваційні процеси в економіці країни, затверджено Концепцію розвитку національної інноваційної
системи, розроблено Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні.
Однак, їх якість за оцінками експертів, залишає бажати кращого. Значним недоліком
нормативно-правової бази України у сфері інноваційної діяльності є поширення практики
призупинення дії статей законів у частині фінансування та стимулювання інноваційної діяльності.
Виключно прерогативою держави у сфері формування національної інноваційної системи є
активізація процесів розвитку інноваційної інфраструктури. Варто відмітити, що сьогодні в Україні
функціонують лише окремі елементи інноваційної інфраструктури: 12 технопарків, 20 інноваційних
центрів, 24 інноваційних бізнес-інкубатори, 11 центрів комерціалізації інтелектуальної власності, 15
центрів науково-технічної і економічної інформації [8]. Все це перешкоджає створенню сприятливих
умов для налагодження завершеного циклу інноваційної діяльності в економіці та формуванню
національної інноваційної системи України.
У чинному законодавстві України визначено досить широкий перелік інструментів стимулювання
інноваційної діяльності, до основних з них слід віднести: бюджетне кредитування; відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами господарювання в банках (повна чи часткова
компенсація відсотків, сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності, комерційним банкам та іншим
фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів); пряме фінансування тощо [7].
Незважаючи на задекларовані заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності, обсяг коштів,
які виділяються з державного бюджету на фінансування інноваційних процесів, у структурі джерел
фінансування є незначним (близько 2%) і відповідно не може бути стимулом до активізації
інноваційної діяльності.
Зазначене вище свідчить, що основними причинами, які стримують інноваційні процеси в
Україні, залишаються: безсистемність та непослідовність державних заходів у сфері формування та
реалізації інноваційної політики; дефіцит фінансових ресурсів (обмеженість бюджетного
фінансування); відсутність тісної взаємодії між наукою, бізнесом та державою.
На нашу думку, основне завдання держави при формуванні національної інноваційної системи
полягає в створенні сприятливих умов для співробітництва в системі «наука-бізнес-держава», адже
рівень інноваційного розвитку залежить від бажання та можливостей суб’єктів інноваційної діяльності
ефективно взаємодіяти між собою. При цьому держава повинна сприяти проведенню
фундаментальних досліджень, розробці технологій оборонного характеру, а також формуванню
сприятливого інституціонального середовища для інноваційної діяльності.
Відтак державна політика в сфері формування національної інноваційної системи повинна
передбачати:

–удосконалення нормативно-правової бази, особливо щодо охорони прав інтелектуальної
власності, захисту прав та інтересів учасників інноваційного процесу;
–створення сприятливих умов для функціонування повноцінного ринку інноваційної продукції,
на якому був би забезпечений належний рівень захисту інтелектуальної власності;
–удосконалення системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері інноваційного
менеджменту, маркетингу інновацій, трансферу технологій, інтелектуальної власності;
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–підтримка пріоритетних галузей економіки, в яких реалізуються інноваційні проекти;
формування сучасної інноваційної культури як основи для науково-технічного та інноваційного
розвитку України;
–забезпечення кооперації та взаємодії учасників інноваційного процесу, з метою формування
цілісного «технологічного коридору» – від виникнення нового знання до його використання в
практичній діяльності;
–створення сприятливих умов для розвитку інноваційної інфраструктури, налагодження системи
прямих зв’язків між науковими організаціями та підприємствами шляхом створення різноманітних
організаційних форм інтеграції науки та бізнесу (наукових парків, технопарків);
–розвиток мережі інноваційного консалтингу, зокрема, створення коучинг-центрів, які надавали
б інформаційні, консультативні та тренінгові послуги щодо здійснення інноваційної діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, держава відіграє важливу роль у формуванні та
функціонуванні національної інноваційної системи. Перехід України на інноваційну модель розвитку
потребує здійснення певних організаційних перетворень, вдосконалення державного регулювання
інноваційної діяльності у сфері формування відповідного інституційного забезпечення процесу
генерування, трансферу знань, навичок та технологій.
Перспективним напрямком подальших наукових досліджень є розробка організаційноекономічного механізму формування національної інноваційної системи України.
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Анотація
У статті визначено роль держави у формуванні та функціонуванні національної інноваційної
системи. Проаналізовано сучасний стан державної інноваційної політики у контексті формування
національної інноваційної системи України. Окреслено основні проблеми, які перешкоджають
активізації інноваційних процесів в економіці України. Обґрунтовано необхідність посилення ролі
держави під час переходу на інноваційну модель розвитку економіки країни. Наведено рекомендації
щодо удосконалення державної політики в сфері формування національної інноваційної системи
України.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, національна інноваційна система, державне
регулювання.
Аннотация
В статье определена роль государства в формировании та функционировании
национальной
инновационной
системы.
Проанализировано
современное
состояние
государственной инновационной политики в контексте формирования национальной
инновационной системы Украины. Определены основные проблемы, препятствующие
активизации инновационных процессов в экономике Украины. Обоснована необходимость усиления
роли государства при переходе на инновационную модель развития экономики страны.
Предложены рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере
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In the article the role of the state in formation and functioning of national innovation system is
determined. The modern state of innovative policy of the state is analyzed in the context of formation of
national innovation system of Ukraine. The basic problems that prevent stimulation of innovation processes
in the economy of Ukraine are determined. The necessity of the state’s role intensification in the transition to
an innovative model of the economy is grounded. Recommendations of improvement of government policy in
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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Постановка проблеми. Реформи, що відбулися в аграрному секторі економіки, мали на меті
не лише започаткувати нові засади розвитку на основі приватної власності на землю та засоби
виробництва,
а
й
створити
умови
для
підприємницької
діяльності,
формування
конкурентоспроможного ринкового середовища, що обумовлюється дією низки чинників, зокрема:
державна зважена цінова політика, фінансово-кредитне забезпечення товаровиробників і наявність
сучасної ринкової інфраструктури. Низький рівень розвитку останньої негативно відображається на
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, що призводить до зниження їх
фінансової стійкості, порушення товарообмінних процесів на ринку тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конкурентоспроможність продукції сільського
господарства та напрями її зростання досліджують В.Г. Андрійчук, М.Й. Малік, Л.Д. Павловська, П.Т. Саблук,
О.О. Школьний та ін. Проблемі розвитку інфраструктури ринку присвячені роботи багатьох зарубіжних
вчених-класиків: А. Маршалла, Д. Кларка, Х. Зінгера. Серед вітчизняних фахівців аграрної економіки –
це В. Горьовий, Б. Дмитрук, Ю. Коваленко, Л. Левківська, П. Саблук, О. Сохацька, О. Шпичак та інші.
Водночас питання формування високого рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських
підприємств залежно від ефективного інфраструктурного забезпечення залишається недостатньо
вивченим та потребує окремого дослідження, що й обумовило його актуальність.
Постановка завдання. Метою статті є ідентифікація проблем розвитку інфраструктури аграрного
ринку та дослідження їх впливу на конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва. Об’єктом
дослідження є процес удосконалення інфраструктурного забезпечення конкурентоспроможності
сільськогосподарських виробників. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і
практичних аспектів підвищення ефективності функціонування інфраструктури аграрного ринку в умовах
дестабілізації вітчизняного виробництва та посилення міжнародної конкуренції.
Теоретичною і методологічною базою дослідження є діалектичний метод пізнання і системний
підхід до вивчення економічних явищ і процесів. Дослідження проводилося з використанням таких
методів: абстрактно-логічний, економічний аналіз і синтез, монографічний, розрахунковоконструктивний, економіко-статистичний та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кінцевий продукт аграрних підприємств, на
відміну від інших галузей, формується залежно від фактору сезонності. Тому реалізація
сільськогосподарської продукції для багатьох виробників стає проблемною. Об'єктивно виникає
необхідність скористатись послугами та працею інших, що дало б змогу аграрним виробникам
вивільнитись від невластивих їм функцій, зосередивши зусилля лише на основній виробничій
діяльності. З огляду на це, в Україні необхідно розвивати інфраструктуру ринку сільськогосподарської
продукції, покликану забезпечити прозору стабільну взаємодію всіх його учасників, вільне просування
продукції, упереджувати цінові ризики та виявляти реальні ціни, що сприятиме збільшенню доходів
сільськогосподарських підприємств. Значення інфраструктури як необхідної умови зростання
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конкурентоспроможності простежується, з одного боку, через використання її як матеріальної бази та
економічного потенціалу, який створює умови для функціонування системи ринків (торгових площ,
складських приміщень, будівель і споруд, комерційних банків тощо) та, з другого – через економічні
відносини з приводу діяльності суб’єктів ринку, спрямованих на створення умов товарного та
грошового обороту [3].
Саме через інфраструктуру, вдосконалюючи взаємовідносини і взаємозв’язки між виробниками і
споживачами, створюються умови для переходу підприємств на якісно вищий організаційний рівень
розвитку, що зумовить підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Масштабність
та особливості сільськогосподарської діяльності потребують підтримки розвитку ринкової
інфраструктури, що повинно стати пріоритетним напрямом розвитку вітчизняного ринку.
Низька ефективність функціонування інфраструктури агарного ринку гальмує зростання
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств є. Відомо, що інфраструктура – це
зв’язуючи ланка між суб’єктами трансакцій, а також агент держави на певному ринку [1].
Сільськогосподарські підприємства функціонуватимуть ефективно лише у випадку наявності
оптимально-достатньої інституційної бази, до якої входить сегмент інфраструктури. Необхідність
вирішення зазначеної проблеми зумовлена потребою усунути деформації аграрного ринку, створивши
прозорі канали просування продукції до споживача.
Стабільне функціонування ринків передбачає розвинену інфраструктуру як комплекс елементів,
що обслуговують ринковий механізм. Насамперед, це ринки капіталу, робочої сили й агроторгові
формування різних організаційних форм. Формування ринкової інфраструктури має завданням
обслуговувати процес ринкового товарообміну, забезпечувати його надійність, прозорість і
стабільність. Основні завдання щодо удосконалення ринкової інфраструктури, безперебійного
функціонування товарних ринків визначені в Указі Президента України від 6 червня 2000 року "Про
заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку". Однак, сучасний стан
інфраструктури ринків аграрної продукції залишається незадовільним, внаслідок цього втрачається
кількість та якість продукції. Для багатьох селян невирішеною залишається проблема її збуту. З
огляду на це формування інфраструктури має відбуватися через створення та розширення
маркетингової мережі збуту сільськогосподарської продукції від виробника до споживача. Саме
інфраструктура, вдосконалюючи взаємовідносини і взаємозв'язки, створює умови для переходу
підприємств АПК на якісно вищий організаційний рівень розвитку.
Одним з основних елементів ринкової інфраструктури є біржі як найбільш досконала форма організації
торгівлі. Вона є організаційною формою ринку, на якому відбувається вільна торгівля, купівля-продаж
цінних паперів, валюти та масових товарів, що реалізують за стандартами або зразками.
Станом на початок 2012 року в Україні зареєстровано 562 біржі, що у 7 разів більше ніж у
1996 р., з них найбільше товарних і товарно-сировинних – 391 та універсальних – 107, кількість яких
теж значно зросла за аналізований період. І лише кількість агропромислових бірж в Україні за останніх
сім років залишається майже незмінною – у середньому 26.
Таблиця 1
Кількість зареєстрованих бірж в Україні
Показник

1996

2001

2006

Рік
2009

Усього зареєстровано,
74
359
448
484
з них:
агропромислові
9
31
29
26
універсальні
19
97
114
103
товарні і товарно-сировинні
25
157
258
318
інші
21
74
47
37
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України [2].

2010

2011

2012

2012 р. у %
до 1996 р.

510

537

562

у 7 разів

25
106
341
38

25
106
368
38

25
107
391
39

у 2,7 разів
у 5,6 разів
у 15 разів
у 2 рази

Як засвідчує світова практика, біржі є простою і класичною структурою узгодження відповідності
попиту та пропозиції, репрезентативних ринкових цін, навколо котрих відбувається узгодженість
взаємозв'язків і дій між виробниками та споживачами. Проте на сучасному етапі через біржову
систему в Україні здійснюється мізерна частина угод з реалізації сільськогосподарської продукції.
Основною причиною недостатньої зацікавленості біржовою торгівлею сільськогосподарських
товаровиробників є їх труднощі в зберіганні готової продукції та надання переваг фактору термінового
одержання готівкових грошей.
Створення об'єктів інфраструктури ринку на селі як ефективної умови товароруху мало б бути
спрямоване на збільшення конкурентоспроможних учасників цього ринку, котрі б забезпечували
пропозицію продукції належної якості та в достатній кількості за помірними цінами.
Так, станом на 1.01.2012 р. на біржах укладено угод загальним обсягом 94420,0 млн грн (табл. 2).
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Таблиця 2
Обсяг укладених угод на біржах в Україні, млн грн (станом на 1.01)
Показник

1996
532,9

2001
2162,0

2006
17024,8

Усього
Сільськогосподарська
220,8
989,7
10568,2
продукція
Транспортні засоби
39,8
193,4
319,9
Паливо
2,8
290,6
2517,9
Продовольчі товари
5,1
62,8
416,1
Нерухомість
256,7
380,9
694,5
Земельні ділянки
0,1
0,3
9,4
Інші види
7,6
244,3
2498,8
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України [2].

Рік
2009
56122,4

2010
50995,9

2011
51440,6

2012
94420,0

40019,5

39866,8

43787,4

63361,4

398,8
12386,6
751,1
512,2
16,7
2037,5

376,0
7218,8
1158,7
510,2
138,6
1726,8

184,5
2630,4
2272,3
252,4
3,4
2310,2

60,2
7523,9
20139,9
323,8
6,8
3004,0

Із загальних обсягів укладених угод на торгівлю сільськогосподарською продукцією у 2012 р.
припадало 6,3 млрд грн (67,0%). Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги
укладених угод цією продукцією зросли в 1,6 раза.
У загальній структурі укладених угод за внутрішніми контрактами зернові становили 73,4%, із
яких 33,8% – зернові продовольчі, 38,3 % – зернофуражні, 1,3% – зернобобові. У товарній структурі
продажу перше місце посідає продовольча пшениця – 29,6 %, далі пшениця фуражна – 27,3%, ячмінь
–18,6%.
Водночас, зі збільшення обсягів біржової торгівлі в Україні не в повній мірі її стан відповідає
потенційним можливостям, а отже не надає простору для підвищення рівня конкурентоспроможності
сільськогосподарського виробника. До найактуальніших проблем, які негативно відображаються на
виконання агропромисловими біржами характерних для них функцій, слід, насамперед, віднести такі:
повільні темпи впровадження сучасних видів біржових угод, а саме ф’ючерсних та форвардних;
невизначеність або розгалуженість спеціалізації бірж; відсутність всередині самої біржі власної
розвиненої інфраструктури тощо [4].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, дослідження доводить, що сучасний
стан розвитку інфраструктури аграрного ринку не забезпечує успішного формування ринкових
відносин в аграрній сфері економіки, а отже, в значній мірі гальмує процес зростання
конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів. Необхідними умовами подолання зазначених
проблем є, по-перше, удосконалення державної політики у цій сфері (створення відповідного
нормативно-правового забезпечення, через яке б регламентувалися умови діяльності елементів
інфраструктури, окреслювалися б їх функції, права і обов’язки учасників); по-друге, створення
стимулів для участі у бізнесі; по-третє, створення повного комплекту інформаційно-консультаційних
послуг та впровадження логістики тощо.
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Анотація
У статті відображено особливості інфраструктурного забезпечення сільськогосподарських
підприємств та його значення у формуванні конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів

228

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

аграрної сфери. Визначено стан розвитку окремих елементів інфраструктури аграрного ринку,
зокрема бірж. Проаналізовано сучасний рівень біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в
Україні. Визначено структуру біржової торгівлі продовольчої продукції. Встановлено основні
проблеми формування ефективної інфраструктури аграрного ринку та окреслено напрями їх
подолання.
Ключові слова: інфраструктура, аграрний ринок, біржова торгівля, аграрна сфера,
сільськогосподарське виробництво, конкурентоспроможність.
Аннотация
В
статье
отображены
особенности
инфраструктурного
обеспечения
сельскохозяйственных предприятий и его значение в формировании конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов аграрной отрясли. Определено состояние развития отдельных
элементов инфраструктуры аграрного рынка, в частности бирж. Проанализирован современный
уровень биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией в Украине. Определена структура
биржевой торговли продовольственной продукции. Установлены основные проблемы
формирования эффективной инфраструктуры аграрного рынка и очерчены направления их
решения.
Ключевые
слова:
инфраструктура,
аграрный
рынок,
аграрная
отрасль,
сельскохозяйственное производство, конкурентоспособность.
Annotation
The article presents the features of the infrastructural providing of agricultural enterprises and its role
in the competitiveness forming of being in charge subjects of agrarian sphere. Development of separate
elements of infrastructure of agrarian market, in particular exchanges is defined and the modern level of
exchange is analyzed. The structure of the food products exchange is determined. Main problems of
effective infrastructure forming of agrarian market are proved. Ways of their improvement are distinguished.
Key words: infrastructure, agrarian market, agrarian, agricultural enterprises, competitiveness.
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ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯК
ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Створення всебічно розвинутого високоефективного сільського
господарства вимагає відповідного рівня розвитку матеріально-технічної бази та використання
наявних ресурсів, які є обов'язковими елементами будь-якого виробничого процесу.
Ефективність функціонування галузей сільського господарства безпосередньо залежить від
матеріально-технічного забезпечення. На сучасному етапі для подальшого розвитку аграрного
виробництва існує потреба створення комплексної та збалансованої матеріально-технічної бази.
Зростання рівня забезпеченості матеріально-технічними ресурсами дає змогу підвищувати рівень
механізації виробництва в галузях сільського господарства. Рівень матеріально-технічного
забезпечення сільськогосподарського виробництва впливає на його розвиток і галузеву структуру.
Впровадження та вдосконалення потужної, нової техніки і технологій сприяє ефективному
господарюванню, підвищенню продуктивності праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ресурсно-технічного забезпечення
ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств завжди знаходилися в центрі
уваги
вітчизняних
науковців:
П. Т. Саблука,
П. І. Гайдуцького,
В. Я. Месель-Веселяка,
Г. М. Підлісецького, П. А. Денисенка, Я. К. Білоуська, В. О. Питулька, В. М. Трегобчука, В. С. Шебаніна
та інших. Проте, незважаючи на високий науковий рівень робіт, окремі аспекти цієї багатогранної
проблеми залишаються недостатньо дослідженими.
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Постановка завдання. Мета статті – здійснити аналіз сучасного стану рівня наявності
сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах і запропонувати напрями по
підвищенню рівня технічного оснащення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядати стан парку сільськогосподарської
техніки України варто з точки зору історичної об'єктивності, а вона говорить, що виробничі потужності
більшості сільськогосподарських компаній формувались ще за часів СРСР. Це означає, що середній
термін служби обладнання та техніки на більшості підприємств у два рази перевищив нормативний [1,
c. 14].
Рівень оновлення парку техніки на початку 90-х pp. складав не більше 2% за рік. Усередині
2000-х і до фінансової кризи рівень оновлення основних фондів суттєво виріс у зв'язку з ростом
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і виходом на ринок крупних гравців, але вже у
2009 р. цей показник значно скоротився.
При цьому у сільському господарстві скорочення закупівель техніки не так було пов'язано з
уповільненням темпів росту, як з призупиненням банківського кредитування і невпевненістю в темпах
розвитку економіки в цілому.
Відновлення докризового стану закупівель техніки варто очікувати після повного відновлення
банківського кредитування і нормалізації державної політики відносно експортерів і виробників
сільськогосподарської продукції [2, c. 25].
Нині парк сільськогосподарської техніки, що використовується у процесі виробництва, нараховує
близько 1 млн. одиниць машин та обладнання. Що стосується цільового сегмента дослідження, то
парк такої техніки нараховує більш ніж 500 тис. шт.
Основна частина сільськогосподарської техніки та устаткування використовується
сільськогосподарськими підприємствами. Господарства населення використовують незначну кількість
техніки.
Парк тракторів складає лише 45% від потреби сільського господарства, зернозбиральних
комбайнів – 48%, кормозбиральних комбайнів – 75%, косарок – 66%, преспідбірників – 85%, жаток –
46%, плугів – 37%, сівалок – 66%. За іншими видами техніки ступінь забезпеченості потреб
коливається у межах від 35 до 60%.
Типовим явищем для машинно-тракторного парку (МТП) у регіонах країни є його вимушена
експлуатація за межами амортизаційного терміну замість необхідного списання. При цьому зазвичай
нормативним терміном використання техніки вважається межа 15 років. Так, середній показник зносу
техніки у вітчизняному сільському господарстві складає 70%. При цьому для тракторів цей показник
сягає 77,57%, а для комбайнів – 70,56%.
Основними причинами такого кризового стану оновлення МТП є: суттєве зниження
платоспроможного попиту на сільськогосподарську техніку в результаті диспаритету цін; неможливість
отримання кредитів, оскільки відсутні реальні гарантії їх повернення; зменшення інвестицій в сільське
господарство; відсутність довгострокової стратегії та інноваційної політики держави в розвитку АПК;
низька дієвість форм державної підтримки і проектів [3, c. 34].
Одним з основних чинників втрати 16-24% урожаю є спрацьованість матеріально-технічної бази
сільськогосподарських підприємств та використання фізично і морально застарілої техніки при
збиранні врожаю.
За нашими розрахунками у найкращий для сільгосптоваровиробників України 2011 p., коли був
зібраний рекордний урожай у 56,7 млн т за фактичної урожайності 37 і біологічної – 44 ц/га, втрати на
кожному гектарі становили 7 ц/га. При біологічному врожаї у 2011 р. на рівні 67,5 млн т загальні втрати
зернових на етапі збирання становили 10,8 млн т.
На етапі збирання урожаю сільгосптоваровиробники України за останні чотири роки втратили
близько 45 млн т зерна. За нинішніми цінами це дорівнює вартості приблизно 50 тис. комбайнів класу
«ДОН-1500Б» або 27 тис. комбайнів класу «Lexion-570» фірми «Claas», або 34 тис. комбайнів «John
Deer-9570», що відповідає потребі зернового господарства України в зернозбиральній техніці.
Недотримання технологічних параметрів виробництва і дефіцит коштів на оновлення
матеріально-технічної бази основних засобів виробництва призводять до значних втрат урожаю та
доходів навіть на тому недостатньому рівні операційних витрат, що вкладають у землю українські
сільгосптоваровиробники [4, c. 96].
Фактичний темп вибуття машин складає 8-11% на рік, що більш ніж у 2 рази перевищує показник
оновлення парку (4% на рік). Логічним наслідком можна вважати яскраво виражене скорочення МТП.
У порівнянні з 1990 р. кількість техніки в експлуатації скоротилась більше ніж у 2,5 рази:

– трактори – в 3,1 рази;
– зерно- та кормозбиральні комбайни – у 2,7 та 3,0 рази відповідно;
– плуги тракторні – в 4,1 рази;
– культиватори – у 3,7 рази;
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– тракторні сіялки – у 3,3 рази;
– обладнання для тваринництва – у 3,4 рази;
– обладнання для поливу – у 6,2 рази;
– розкидувачі мінеральних добрив – у 3,8 разів.

Кількісне та якісне зменшення МТП призвело до збільшення навантаження на техніку (у
порівнянні з 1991 р. – більше ніж у 2 рази) у розрахунку на одиницю площі ріллі. Так, на 1000 га
посівних площ припадає 4 од. комбайнів (при цьому у Канаді – 7,6; Італії та Великобританії – 13;
Нідерландах – 15; Франції і США – 19; Німеччині – 28) та 9 од. тракторів (у Польщі – 93,3; Німеччині –
87,4; Франції – 68,7; Великобританії – 84,7).
Середній показник зносу техніки у вітчизняному сільському господарстві складає 70%. При
цьому для тракторів цей показник сягає 77,57%, а для комбайнів – 70,56%.
Основними проблемами, в технологічному розвитку сільськогосподарських підприємств України
є те, що значна частина техніки що використовується в Україні потребує заміни або модернізації. У
зв'язку з цим енергоємність сільського господарства України більша, ніж в сільському господарстві
країн ЄС більше ніж в два рази [5, c. 98].
Так, відповідно до Рейтингу енергоефективності областей України, складеного за підтримки
компанії СКМ, в залежності від регіону ефективність сільського господарства становить від 22 до 43%
від рівня ЄС.
Так, наприклад, енергоефективність сільського господарства Херсонської області складає 22%
від рівня ЄС. Сільське господарство Херсонської області за енергоефективністю посідає 26 місце
серед областей України. Сільськогосподарські підприємства споживають 13,4% енергоносіїв на
виробництво 9,1% доданої вартості на 806,4 тис. га оброблюваних земель Херсонської області. На
виробництво €1000 доданої вартості сільськогосподарські підприємства витрачають 475,1 кг
нафтового еквівалента енергоносіїв. Потенціал заощаджень сільського господарства Херсонської
області за рахунок підвищення енергоефективності до рівня ЄС оцінюється у 68296,6 тонн нафтового
еквівалента, або €29,5 млн. щорічно у цінах 2010р.
Аналіз показує, що Україна суттєво поступається європейським країнам в питанні
енергоефективності сільського господарства, а отже має більш гострі екологічні та енергетичні
проблеми в сільському господарстві. При цьому модернізація та оновлення техніки, що
використовується в сільському господарстві, дозволить суттєво знизити споживання пального та
підвищити прибутковість сільськогосподарських підприємств.
В умовах кризового стану забезпечення сільського господарства новою технікою і обладнанням
передбачається модернізація складних машин, експлуатованих за межами амортизаційних строків їх
служби, із застосуванням при ремонті сучасних вузлів, агрегатів та комплектуючих виробів
вітчизняного та закордонного виробництва [6, c. 70]. Можливі обсяги робіт з модернізації складної
сільськогосподарської техніки складають 300 тис. тракторів, 50 тис. зернозбиральних комбайнів, 30
тис. кормозбиральних машин.
Виробничою базою для модернізації техніки є існуюча мережа найбільш оснащених ремонтнообслуговуючих підприємств, що включає в себе технічні центри та цехи модернізації заводіввиробників, найбільш оснащені ремонтні заводи, спецмайстерні і РТП в різних регіонах країни, які
мають висококваліфіковані кадри фахівців.
Модернізація машин дозволяє значно підвищити їх технічний рівень при порівняно невеликих
витратах праці, коштів і матеріалів: ціна відновлених і модернізованих машин не перевищує в
середньому 60-80% від ціни нових при гарантованому їх ресурсі 90-100% від нових [7, c. 20].
Передбачається розвиток в країні вторинного ринку уживаної техніки, що забезпечить вирішення
наступних завдань:

– збереження парку машин і підвищення технічного потенціалу господарств;
– продовження термінів служби машин і підвищення ефективності використання

наявної

техніки;

– забезпечення технікою економічно слабких і середніх господарств з мінімально можливими
витратами.
Ефективність використання вторинного ринку техніки підтверджується досвідом економічно
розвинених країн світу: там більше 50% механізованих робіт у фермерів виконується уживаними
машинами з термінами служби 7-15 років і більше. Нову техніку в основному купують економічно міцні
господарства, які через 3-5 років використання продають її менш забезпеченим господарствам через
дилерську систему. При цьому техніка проходить якісне передпродажне обслуговування і ремонт [8, c. 48].
Доцільно розвиток ринку уживаної техніки як джерела утворення фонду зношених деталей для
їх відновлення, оскільки, наприклад, у вибракуваних тракторах частка придатних для експлуатації без
ремонту деталей складає близько 45%, що підлягають відновленню – до 50, а не підлягають
відновленню – тільки 5-9%.
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Важливим елементом розвитку технічного сервісу є сертифікація виробництв і підприємств, що
займаються цим видом діяльності. У розвинених країнах з ринковою економікою одним з важливих
факторів просування продукції і виконуваних послуг на ринку є сертифікація підприємств, що
випускають продукцію і надають послуги. У 2012 р. сертифікацію повинні пройти не менше 90%
ремонтно-технічних підприємств.
Висновки з проведеного дослідження. Здійснення безперервного відтворювального процесу
в аграрній виробничій сфері об’єктивно пов’язано з постійним використанням матеріально-ресурсних
засобів, з необхідністю їх системної заміни новими, більш досконалими, що є закономірною умовою
функціонування суспільного виробництва. Відтворювальний процес у сільському господарстві тісно
пов’язаний із системним оновленням спожитих засобів виробництва на якісно новій основі.
Важливість матеріально-ресурсного забезпечення аграрного виробництва, створення потужної
матеріально-технічної бази потребує системного підходу до її цілеспрямованого розвитку, істотної
структурної модернізації, спрямованої на забезпечення комплексної механізації всіх технологічних
процесів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, просування її на
світовий агропродовольчий ринок. Основними чинниками, що негативно впливають на забезпеченість
сільськогосподарських підприємств основними засобами, є повільне введення в дію нових
потужностей для тваринницької галузі, зниження обсягів виробництва техніки у вітчизняному
сільськогосподарському машинобудуванні.
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Анотація
В статті здійснено оцінку рівня технічного оснащення сільськогосподарських підприємств.
З’ясовано основні першопричини кризового стану у технічному забезпеченні сільськогосподарських
товаровиробників. Оцінені збитки, яких зазнають підприємства через відсутність технічних
засобів при збиранні врожаю сільськогосподарських культур. Запропоновані автором заходи, які
спрямовані на підвищення рівня технічного оснащення сільськогосподарських підприємств різних
форм господарювання. Обґрунтовано, що в нинішніх складних економічних умовах одним з факторів
підвищення рівня технічного забезпечення є придбання вживаної сільськогосподарської техніки
іноземного
виробництва.
Обґрунтовано
механізм
удосконалення
системи
сервісного
обслуговування, як складової частини ринку сільськогосподарської техніки.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, уживана техніка, сервісні підприємства,
сільськогосподарська техніка.
Аннотация
В статье осуществлена оценка уровня технического оснащения сельскохозяйственных
предприятий. Выяснены основные первопричины кризисного состояния в техническом обеспечении
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Оценены убытки, которые несут предприятия изза отсутствия технических средств при уборке урожая сельскохозяйственных культур.
Предложены автором мероприятия, направленные на повышение уровня технического оснащения
сельскохозяйственных предприятий различных форм хозяйствования. Обосновано, что в
нынешних сложных экономических условиях одним из факторов повышения уровня технического
обеспечения является приобретение подержанной сельскохозяйственной техники иностранного
производства. Обосновывано механизм совершенствование системы сервисного обслуживания,
как составной части рынка сельскохозяйственной техники.

232

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, употребляемая техника, сервисные
предприятия, сельскохозяйственная техника.
Annotation
In the article the estimation of the level of technical equipment of agricultural enterprises. Clarification
of the main root causes of the crisis condition in the technical support of agricultural producers. Estimation of
the losses that the companies have to bear due to the lack of technical means in harvesting crops. The
author's suggested measures aimed at increasing the level of technical equipment of agricultural enterprises
of different forms of management. It is proved that, in the current difficult economic conditions, one raising
the level of technical support is the acquisition of second-hand foreign-made agricultural equipment.
Substantiated the mechanism of improvement of the system of service, as an integral part of the market of
agricultural machinery.
Key words: farms, used appliances, service company, agricultural equipment.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВНА РУШІЙНА
СИЛА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРЕРОБНИХ
ГАЛУЗЯХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Характерною ознакою сьогодення є перехід підприємств переробної
галузі харчової промисловості до ринкових форм господарювання. За таких обставин у підприємств
виникає потреба в підвищенні ефективності функціонування на основі впровадження досягнень
науково-технічного прогресу через активізацію інноваційних процесів.
Зміст і характер зрушень, які відбулися в переробній галузі харчової промисловості в останнє
десятиліття, стосуються лише загальних організаційних перетворень, а основні зміни, які б могли
забезпечити підвищення ефективності діяльності підприємств цієї галузі, потребують активізації
інноваційних процесів, спрямованих на інноваційний розвиток підприємств і усієї галузі в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням інноваційного розвитку підприємств
та виділенням його напрямків присвячені наукові праці М. С. Абібулаєва, І. В. Афоніна,
С. М. Ілляшенко, Д. О. Карлюки, Е. М. Короткова, В. І. Нечаєва, Л. І. Федулової, О. В. Шубравської,
Н. О. Шевченко та інших. У своїх дослідженнях науковці висвітлюють різні підходи до визначення
поняття інновації, критеріїв класифікації інновацій за різними ознаками, розглядають проблеми
інноваційного розвитку на рівні підприємства, регіону, держави, пропонують науково-методичні
підходи до оцінки інноваційного розвитку і т.ін.
В економічній літератур існують різні теоретичні підходи до визначення інноваційного розвитку.
Зокрема, Л. І. Федулова визначає інноваційний розвиток економіки в цілому як зростання її
показників, забезпечених за рахунок реалізації інноваційних проектів і впровадження
нововведень [1, с. 35].
С. М. Ілляшенко розглядає інноваційний розвиток як процес господарювання, що спирається на
безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємств у мінливих
умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії та прийнятної мотивації діяльності і який
пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту [2, с. 23].
Ряд авторів дають таке визначення інноваційного розвитку: «це незворотній процес переходу з
одного стану в інший, який характеризується сукупністю змін, обумовлених впровадженням
інноваційних перетворень, що приводять до формування нових властивостей системи, зміни її
якісного стану, зростання здібностей, компетенцій, потенціалу та рівня ефективності її діяльності,
укріплення системи, а також формування здатності чинити опір руйнівним силам зовнішнього та
внутрішнього середовища» [3, с. 6].
Д. О. Карлюка [4, с. 8] вважає, що інноваційний розвиток є складним процесом прикладного
характеру створення та впровадження інновацій з метою якісних змін об’єкта управління та отримання
економічного, соціального, екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту, який пов’язаний з
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необхідною умовою виживання і розвитку підприємств у довгостроковій перспективі.
Водночас слід відмітити, що питання, пов’язані з активізацією трансформаційних процесів в
переробній галузі через її інноваційний розвиток, потребують більш поглибленого дослідження.
Постановка завдання. Мета статті полягає у обґрунтуванні ролі інноваційного розвитку в
активізації трансформаційних процесів в переробній галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Переробні галузі харчової промисловості є
одними із стратегічних галузей економіки, покликаних забезпечувати стійке постачання населення
необхідними якісними продуктами харчування, серед яких провідне місце займає створення ринку
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
Отже, одним із чинників, що впливає на інноваційний розвиток переробних галузей харчової
промисловості, є інноваційні перетворення, що відбуваються в сільському господарстві.
В сучасних умовах розвитку сільського господарства України освоєння закінчених науковотехнічних розробок складає дуже низький процент до загальної кількості створених інновацій і не
завжди відповідає вимогам сільськогосподарського виробництва. Розвиток інноваційної діяльності
представляє собою розробку раціональної структури інноваційного процесу, що повинна повністю
бути адаптованою до регіональних умов виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської
продукції [5, с. 8].
За останні роки в переробній сфері харчової промисловості, незважаючи на досить складні
трансформаційні процеси, значно зросла зацікавленість до інновацій, оскільки цей розвиток тісно
пов’язується з інноваційною діяльністю. За прогнозно-аналітичними дослідженнями, науковий
потенціал України за наявності необхідних інвестицій дає можливість вийти на світовий рівень у таких
галузях науки і технології, як селекція рослин і тварин, новітні біотехнології, збереження довкілля
тощо. Це дає можливість у перспективі виробляти щорічно в межах 80 мільйонів тонн зерна, 10
мільйонів тонн олійних культур, подвоїти виробництво продукції тваринництва, забезпечити імідж
України як житниці не лише в Європі, а й у світі, зробити Україну лідером з експорту олії, насіння
олійних культур, зерна ячменю і кукурудзи [6].
Інноваційні процеси в переробній галузі харчової промисловості характеризуються важливою
особливістю. Вони охоплюють не тільки виробництво сільськогосподарської сировини, але й весь
багатоланцюговий процес, який завершується переробкою сільськогосподарської продукції в кінцевий
продовольчий продукт, готовий для споживання, і доведення його через оптову, а потім і роздрібну
торгівлю до масового споживача [7, с. 14].
Кожний вид сільськогосподарської сировини потребує науково-технологічного забезпечення,
орієнтованого на підвищення якості, зменшення собівартості, створення нових корисних для
споживача видів продукції [7, с. 14].
Роль держави у процесі функціонування системи забезпечення інноваційного розвитку має
полягати насамперед у сприянні проведенню науково-інноваційних досліджень, розповсюдженню
інноваційних знань серед виробників і споживачів продовольчої продукції, розробленню цільових,
регіональних інноваційних програм і проектів, а також у стимулюванні інноваційного розвитку галузі за
допомогою фінансових механізмів, зокрема наданні пільгового кредитування для пріоритетних
проектів, застосуванні прискореної амортизації і пільгового оподаткування на всіх етапах
інвестиційного процесу в рамках визначених пріоритетів [8, с. 100].
Успішне виконання плану впровадження інноваційних проектів багато в чому залежить від
наявності у підприємств переробної галузі харчової промисловості джерел фінансування.
Не менш важливими для розвитку цього сектору економіки є й управлінські інновації.
Використання міжнародного досвіду інноваційних змін у формах і методах організації виробництва й
управління у даній сфері полегшує і пришвидшує адаптацію переробної галузі до світових умов
господарювання, забезпечує належний рівень інноваційного розвитку і, як наслідок, сприяє
підвищенню конкурентоспроможності [7, с. 91].
Процес вивчення інновацій – це комплексне дослідження нововведень у всіх сферах діяльності
з визначенням економічного і соціального результату від їх впровадження. Інноваційні процеси
охоплюють всю науково-технічну, виробничу, маркетингову діяльність виробників і, зрештою,
орієнтовані на задоволення потреб ринку [9].
Трансформація підприємств переробної галузі харчової промисловості на інноваційній основі
передбачає забезпечення усіх видів управління: оперативного, перспективного, стратегічного. В
управлінні нововведеннями дуже важливо приділяти увагу плануванню, координації, контролю і оцінці.
Управління інноваціями є одним з найважливіших процесів, необхідних для ефективного
функціонування, розвитку регіональної економіки і підвищення конкурентоспроможності харчової
промисловості в сучасних умовах розвитку економіки. Процес планування інновацій є єдиним
комплексом окремих фаз, стадій і етапів, що знаходяться в логічному взаємозв'язку і що здійснюються
в певній циклічній послідовності [9].
Для підвищення інтенсивності інноваційного розвитку переробної галузі харчової промисловості
необхідною умовою є наявність інвестицій. Позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в
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основний капітал склалася у більшості видів переробної промисловості. Зросли обсяги інвестицій у
розвиток промислового виробництва рибної продукції – у 6,6 рази, оброблення зерна та виробництва
крохмалю – у 3,1 рази, виробництва хліба та хлібобулочних виробів – у 2,7 рази, виробництва готових
кормів для тварин – у 1,5 рази, виробництва молочних продуктів та виробництва цукру – у 1,1 рази.
Проте зменшились обсяги інвестицій у виробництво напоїв – на 46,8%, у виробництво м’яса – на
43,8%, у промислову переробку овочів та фруктів – на 33,2% [10].
Інноваційний розвиток переробних галузей в ринкових умовах господарювання безпосередньо
пов’язаний з вивченням кон’юнктури попиту та пропозиції на продукти харчування, обґрунтуванням
обсягу продукції певного асортименту з урахуванням потреб ринку, формуванням оптимальної
сировинної бази та інвестиційної політики.
Для того, щоб адекватно реагувати на нові виклики сучасності, наголошує М. В. Зубець, кожна
галузь економіки повинна сформувати критичну чисельність інноваторів, які принесли б
найрізноманітніші інноваційні ідеї у відповідні сфери національної економіки. У стислі терміни
вирішити цю проблему можливо за умови, що в Україні будуть створені умови для закріплення
молодих фахівців вищої кваліфікації [6].
Однією з умов забезпечення інноваційного розвитку переробних галузей харчової
промисловості є підвищення якості і конкурентоспроможності її продукції, а також приведення
матеріально-технічної бази до світових стандартів. У цьому зв’язку слід зауважити, що більшість
підприємств переробної галузі харчової промисловості потребують впровадження сучасного
високотехнологічного устаткування і новітніх технологій.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вище викладене, можна зробити такі
висновки.
Широке застосування інновацій в переробні галузі харчової промисловості призводить до
інтенсивного інноваційного розвитку і, як наслідок, до активізації трансформаційних процесів.
Інноваційний розвиток цього сектору економіки обумовлений впровадженням новітніх технологій
виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, застосуванням прогресивних моделей
соціально-економічного розвитку, сучасних моделей інформаційних технологій, тощо.
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Анотація
У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення поняття інноваційного розвитку як
процесу створення та впровадження інноваційних перетворень, спрямованих на підвищення якості
і конкурентоспроможності продукції. Виявлено особливості інноваційного розвитку в переробних
галузях харчової промисловості. Розглянуто основні чинники, що впливають на інноваційний
розвиток переробних галузей харчової промисловості. Обґрунтовано вплив інноваційного розвитку
на активізацію трансформаційних процесів в переробних галузях харчової промисловості.
Доведено, що для підвищення інтенсивності інноваційного розвитку переробної галузі харчової
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промисловості необхідною умовою є наявність інвестицій.
Ключові слова: переробна галузь, харчова промисловість, трансформаційні процеси,
інноваційний розвиток.
Аннотация
В статье освещены теоретические подходы к определению понятия инновационного
развития как процесса создания и внедрения инновационных преобразований, направленных на
повышение
качества
и
конкурентоспособности
продукции.
Выявлены
особенности
инновационного развития в перерабатывающих отраслях пищевой промышленности. Кроме того,
рассмотрены основные факторы, влияющие на инновационное развитие перерабатывающих
отраслей пищевой промышленности. Обосновано влияние инновационного развития на
активизацию трансформационных процессов в перерабатывающих отраслях пищевой
промышленности. Доказано, что для повышения интенсивности инновационного развития
перерабатывающей отрасли пищевой промышленности необходимым условием является наличие
инвестиций.
Ключевые
слова:
перерабатывающая
отрасль,
пищевая
промышленность,
трансформационные процессы, инновационное развитие.
Annotation
The article deals with theoretical approaches to the definition of innovation as a process of creating
and implementing innovative reforms aimed at improving the quality and competitiveness of products.
Peculiarities of innovation in food processing industries. Considers the main factors that influence the
development of innovative food processing industries. proved the impact of innovation on the activation of
transformation processes in food processing industries. Proved, that for Improving Intensity Innovatively
development in food processing industries industry food industry necessary availability of investment.
Key words: manufacturing industry, food processing, transformation processes, innovative
development.
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СУТНІСНО-ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Проблемам економічної безпеки держави присвячено сьогодні велику
кількість наукових досліджень, результатом чого стала широка гама визначень суті цього поняття,
структурних складових безпеки та методичних підходів до її оцінювання. Не вдаючись до вирішення
завдання обґрунтування найбільш досконалого визначення суті поняття економічної безпеки держави,
зазначимо, що метою державної політики в цій сфері є збереження перебування головних параметрів
та критеріїв економічної безпеки у прийнятних межах, оскільки в іншому випадку система
національного господарства починає втрачати здатність до динамічного саморозвитку,
конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, втрачає потенціал та ресурси під
впливом системних дестабілізуючих чинників монополізації, корупції, неефективного використання
ресурсів та їх вичерпання.Натомість основою зміцнення конкурентних позицій та економічної безпеки
держави є потужний реальний сектор економіки, здатний забезпечувати зайнятість, належний рівень
якості життя та захистити національну економіку від більшості зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми гарантування економічної безпеки
держави розглядалися у працях таких багатьох відомих зарубіжних вчених, як Р. Барро, А. Гаррод,
Е. Домар, М. Кондратьєв, Н. Менк’ю, Ф. Найт, Т. Оліве, Р. Солоу, М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер
та ін.
Дослідження питань економічної безпеки реального сектору економіки висвітлюються в роботах
таких відомих вітчизняних вчених, як: А. Буряк, О. Бутова, Г. Вєчканов, С. Любімцева, І. Семененко,
А. Семеног, Н. Юрків та ін.
Протягом останніх років вченими зроблено перші спроби вивчити причинно-наслідкові зв’язки
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між фінансами та інноваціями, досліджено структурні властивості та особливості інноваційного
розвитку, обґрунтовано стратегію ендогенного науково-технічного прогресу через динаміку
технологічних змін, однак і сьогодні низка важливих проблем щодо активізації інвестиційноінноваційної діяльності та побудови системи її фінансово-інвестиційного забезпечення потребують не
лише детального аналізу та виявлення недоліків, а й фундаментальних досліджень у цій сфері, без
яких буде важко забезпечити ефективність і високі темпи розвитку національної економіки.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розширенні змісту поняття інвестиційного
забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання базових видів економічної
діяльності та визначенні сутності інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки
реального сектору економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Реальний сектор економіки представлений
сукупністю економічних агентів – суб’єктів господарювання, що функціонують у базових видах
економічної діяльності, де створюється продукція (послуги) із значною доданою вартістю, що є
важливою і пріоритетною для регіональних економік та національного господарства загалом. Відтак, ці
суб’єкти господарювання потребують належних умов для господарювання і розвитку, ефективного
функціонування, створення конкурентоспроможних товарів і послуг, тобто економічної безпеки. Щодо
характеристики економічної безпеки реального сектору економіки, фактично маємо на увазі окремий
сегмент економічної безпеки держави, безпеку певного сектору національного господарства (без
фінансового сектору).
Зауважимо, що економічна безпека реального сектору економіки як інституціональноекономічної сукупності підприємств потребує відповідного інституціонального, економічного,
організаційного, ресурсного, соціально-психологічного, професійного та іншого забезпечення. Всі його
складові важливі.
На ключовій ролі інноваційного чинника наголошує й Г. Вєчканов, який зазначає, що серед
факторів, які впливають на обсяг, структуру економічного потенціалу та його динаміку (ключові, на
думку науковця, параметри економічної безпеки держави), основними є обсяг і доступність ресурсів,
рівень розвитку науково-технічного прогресу та накопичений країною потенціал у сфері
фундаментальних і прикладних досліджень, професійно-кваліфікаційний рівень працівників [1, с. 11].
Відтак, є підстави висвітлити важливість та місце інвестицій та інновацій в процесі зміцнення
економічної безпеки реального сектору економіки (рис. 1.) Відомо, що результатом ефективної
інноваційної діяльності стає зміцнення конкурентоспроможності продукції (послуг) суб’єктів
господарювання або істотне підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, адже
напрямами інноваційної діяльності виступають створення об’єктів інтелектуальної власності, науковотехнічної продукції, розробка та випуск принципово нових видів техніки і технологій, технічне
переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств тощо.
Ресурсне забезпечення
Фокус
концентрації
ресурсів

Інвестиційне забезпечення

Фокус
розширення
безпеки

Інноваційне
забезпечення
Конкурентоспроможність результатів праці
Динамічна конкурентоспроможність економічних агентів та реального
сектору

Рис. 1. Місце інвестицій та інновацій в процесі зміцнення економічної безпеки реального
сектору економіки
Джерело : власна розробка автора
Скерування інноваційної діяльності у різні сфери життєдіяльності суб’єктів реального сектору
економіки дозволяє забезпечити прогресивні зміни не лише у виробництві та збуті інноваційної
продукції, але й у сфері технічних (застосування нових технологій та засобів виробництва),
організаційних (нові методи і форми організації всіх видів діяльності підприємства і інших ланок
суспільного виробництва), економічних (нові методи господарського управління через реалізацію
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функцій прогнозування і планування, оцінювання результатів діяльності), соціальних (нові форми
активізації людського чинника) та юридичних (сучасні удосконалені підходи до інституціональноправового та інституціонально-організаційного забезпечення фінансово-господарської діяльності
економічних агентів) нововведень.
Усі ці чинники мають позитивним наслідком зміцнення конкурентоспроможності продукції та
безпосередньо підприємств реального сектору економіки, підвищення ефективності їх
господарювання, готовності реагувати на зовнішні і внутрішні виклики, ризики та загрози і, відповідно,
посилення економічної безпеки. Більше того, саме в забезпеченні економічної безпеки суттєве
значення має інноваційна активність як цілеспрямована діяльність з створення, впровадження у
виробництво та просування на ринок продуктових, технологічних, організаційно-управлінських та
інших нововведень.
Як зазначає В. Богомолов у праці «Экономическая безопасность», роль виробничих інновацій
полягає в тому, що вони підвищують продуктивність праці і за рахунок виробництва більш якісної
продукції дозволяють суб’єктам господарювання перемагати у конкурентній боротьбі; при цьому
суб’єктам господарювання потрібно знайти вихід з т. зв. інноваційної пастки, коли об’єктивно необхідні
кошти на інноваційну модернізацію, але їх немає, оскільки обсяги реалізації стандартної
(неінноваційної) продукції малі [2, с. 87].
Відтак, економічна безпека реального сектору національного господарства в значній мірі
залежить від інноваційної політики держави та суб’єктів реального сектору, спрямованої на реалізацію
державних інтересів, промислово-виробничого капіталу і наукового співтовариства у сфері
інноваційної діяльності. Об’єктами інноваційної діяльності є сектор науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок, інноваційна діяльність та науково-технічні нововведення суб’єктів
реального сектору національного господарства.
Втім, відомо, що інновації є довгостроковим та витратомістким процесом, реалізація якого
передбачає залучення ризикового інвестиційного капіталу з тривалим терміном окупності інвестицій.
Відтак, далеко не всі суб’єкти господарювання спроможні віднайти, виділити та залучити необхідні для
реалізації інноваційних проектів кошти. У цьому аспекті різко зростає роль та значення інвестиційного
забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів реального сектору.
Попри те, Г. Вєчканов визначає такі функціональні підсистеми інноваційної інфраструктури, як:
1) фінансова (утворена бюджетними, венчурними, страховими, інвестиційними та іншими
фінансовими фондами), 2) виробничо-технологічна або матеріальна (технопарки, інвестиційнотехнологічні центри, бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій), 3) інформаційна (бази даних і
знань, центри доступу, аналітичні, статистичні, інформаційні центри), 4) кадрова (навчальні установи з
підготовки і перепідготовки кадрів у сфері наукового та інноваційного менеджменту, технологічного
аудиту, маркетингу), 5) експертно-консалтингова (організації у сфері інтелектуальної власності,
стандартизації, сертифікації, інформаційно-консалтингові структури у сфері фінансів, інвестицій,
маркетингу, управління тощо) [1, с. 103-104].
Не применшуючи важливості кожної з цих складових, зауважимо, що в умовах
посттрансформаційних економік об’єктивно найскладнішим аспектом інноваційної діяльності виступає
її фінансування (через обмеженість ресурсів, складність доступу та високу вартість використання
фінансово-кредитних коштів), а точніше – інвестиційне забезпечення, що дозволяє фінансувати
складні довгострокові інноваційні проекти великих підприємств – суб’єктів реального сектору
національного господарства, включно з розвитком інноваційної інфраструктури – будівництвом
інноваційних територій, парків, центрів тощо.
О. Другов, досліджуючи інноваційну складову інтелектуалізації економіки, зазначає, що інвестиційне
забезпечення стосується вкладення матеріальних і нематеріальних цінностей у процес накопичення знань
та вмінь їх застосовувати. Це сприяє економічному зростанню, раціональним структурним змінам,
збільшенню частки нематеріального виробництва, інтелектуальної праці, інформаційних і високих
технологій, підвищенню продуктивності праці. Своєю чергою, науковець розглядає механізм інвестиційного
забезпечення як створення необхідних умов для інновацій через систему елементів, організаційних та
економічних форм і важелів розподілу та перерозподілу інвестиційних ресурсів у процесі їх створення,
обробки, накопичення, передачі та комерціалізації [3, с. 262].
Головними перешкодами належної інноваційної діяльності у вітчизняному виробництві, на думку
А. Черепа та А. Ясира, є відсутність повноцінної пропозиції інноваційних продуктів, інноваційної
інфраструктури, достатніх фінансових ресурсів; при цьому найбільш раціональний спосіб виходу з цієї
ситуації науковці вбачають у посиленні інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, спрямованої
на здійснення капітальних вкладень з метою зміни основних виробничих фондів і технології для
випуску продукції з покращеними властивостями [4, с. 3].
Завдання інвестиційної діяльності в системі розвитку інновацій доволі влучно визначає
В. Федоренко – як (1) формування потрібних обсягів та структури інвестиційних ресурсів з
урахуванням потреб фінансування інновацій на довготермінову перспективу, (2) зниження рівня
інвестиційно-інноваційних ризиків та підвищення дохідності інвестиційно-інноваційних проектів,
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(3) досягнення належних темпів економічного розвитку підприємства, (4) забезпечення фінансової
стійкості та платоспроможності інвестиційно-інноваційної діяльності; (5) забезпечення максимізації
чистого прибутку, (6 прискорення реалізації інноваційних програм, (7) забезпечення оптимальної
ліквідності інвестицій в інновації та можливостей швидкого реінвестування капіталу [5, с. 203-204].
Домінуючу важливість інвестиційної складової доводить й А. Кузнєцова у праці «Інвестиційноінноваційна діяльність та система її фінансового забезпечення», обґрунтовуючи, що пріоритетним в
межах державної політики активізації інноваційної діяльності виступає формування системи
фінансового забезпечення цього процесу, спрямованої на максимально широке залучення (з різних
джерел) фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсів і ефективне їх використання [6, с. 3]. Причому
методологічно цікавим є визначення науковцем інновації основою інвестиційно-інноваційної діяльності
та трактування інвестиційно-інноваційної діяльності як складної динамічної системи, що ґрунтується
на комплексі фінансово-економічних важелів і стимулів, поєднуючи технологічні процеси та форми
організації виробництва на основі найновіших досягнень науки і техніки із формами їх
багатостороннього фінансування. Основним завданням інвестиційно-інноваційної діяльності є пошук
та ефективне використання фінансових ресурсів для доведення наукових, технічних ідей і розробок до
конкретної продукції та технології, що мають попит на ринку [6, с. 3].
Відомо, що в центрі інвестиційно-інноваційної діяльності в реальному секторі економіки знаходяться
саме інновації. Збільшення обсягів та підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних
суб’єктів господарювання є одним з головних чинників зміцнення конкурентоспроможності, а через неї –
економічної безпеки цього сектору національного господарства та його суб’єктів. Своєю чергою інвестиції
виступають засобом стимулювання та безпосереднього фінансування інноваційної діяльності.
Як доводить І. Семененко, виживання підприємств в умовах нестабільності зовнішнього
середовища та їх функціонування залежить від упровадження інновацій в процес діяльності, оскільки
результати інноваційної діяльності визначають економічну стійкість суб’єктів господарювання [7, с. 1].
Відповідно, інноваційна діяльність в реальному секторі економіки має бути різносторонньою,
забезпечувати покращення функціональних характеристик економічної безпеки його суб’єктів, а через
це й структурних елементів економічної безпеки держави (рис. 2).
Не як систему, а як процес трактує інвестиційно-інноваційне забезпечення функціонування
підприємств О. Бутова, додаючи, що він стосується впровадження у виробництво інновацій через
систему інструментів інноваційної інфраструктури, який фінансується за рахунок залучення
інвестиційних ресурсів, причому основним критерієм оптимальності цього процесу є максимально
можливий результат виробництва при найменших витратах [8, с. 4].
Як процес трактує інвестиційно-інноваційну діяльність й А. Буряк: «… це процес нарощування
маси капіталу та розвитку кількісних і якісних параметрів виробництва у відтворювальному циклі …
його рольова функція зводиться до капіталоутворення і якісного розвитку економічної системи» [9, с.
4]. Втім, подане визначення надто загальне та не вказує на цільові орієнтири інвестування, зокрема –
домінуючу роль інновацій.
Про важливість наукової та інноваційної діяльності за для збільшення можливостей
забезпечення екосестейту згадував ще один з перших вітчизняних дослідників проблем економічної
безпеки – Г. Пастернак-Таранушенко [10, с. 99-100]. Сприяння науково-технічному прогресу має бути
однією з основних витратних статей державного бюджету, переконаний російський дослідник проблем
економічної безпеки держави В. Сєнчагов. На думку науковця, це забезпечує економічне зростання на
принципово новій технічній основі. Натомість, основним економічним фактором, що перешкоджає
інноваційній активності промислових підприємств на посттрансформаційному етапі розвитку
економіки, є недостатність власних грошових засобів [11, с. 146, 165-166].
У цій же праці [11, с. 179-184] доводиться, що індикатори інноваційної безпеки економіки
доцільно системно пов’язувати з ефективністю інноваційної діяльності. Відтак, такими є зростання
ВВП внаслідок інновацій, збільшення обсягів наукомісткої продукції, підвищення ефективності
виробництва внаслідок інновацій (приріст продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі),
обмеження зростання ресурсо- та енергомісткості виробництва, покращення екологічної безпеки.
Д. Буркальцева, обґрунтовуючи інституціональний механізм впливу держави на зміцнення
економічної безпеки, серед найбільш дієвих та важливих інституційних інструментів і важелів управління,
визначає інвестиційні та інноваційні. Вони є складовими механізму гарантування економічної безпеки –
системи організаційно-економічних і правових заходів для запобігання економічним загрозам та
підвищення таким чином рівня економічної безпеки держави [12, с. 68-71]. Відтак, науковець визнає
важливість цих елементів забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем з-поміж
адміністративних, економічних, інформаційних, громадських та податково-бюджетних, але, на жаль, не
згадує потреби в об’єктивно доцільному поєднанні інновацій з інвестиціями.
Про розвиток інноваційної інфраструктури та модернізацію системи реалізації інтелектуального
потенціалу реального сектору економіки як перспективного шляху зміцнення його економічної безпеки
пише Н. Юрків у праці «Економічна безпека реального сектора економіки України: стратегічні
пріоритети і теоретико-методологічні засади забезпечення». Науковець зазначає, що недостатня
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інноваційна діяльність є головною причиною низької конкурентоспроможності вітчизняних товарів
(послуг). Її активізація потребує покращення фінансово-інвестиційної забезпеченості підприємств,
розвитку організаційно-комунікаційної інфраструктури інноваційної діяльності, зростання стимулів до
реалізації науково-дослідних проектів та впровадження їх результатів у виробництво [13, с. 305].
Техніко-технологічна безпека:

Інвестиційно-інноваційне забезпечення економічної безпеки реального сектору

• Технічні інновації

Макроекономічна безпека:
• зростання конкурентоспроможності економіки та
обсягів ВВП;
• збільшення обсягів продукції

• Технологічні інновації
Продуктова безпека:
• Продуктові інновації

Виробнича безпека:
• підвищення ефективності виробництва;
• зниження ресурсо- та енергомісткості продукції;
• розвиток техніко-технологічної бази підприємств

Інноваційна безпека:
• Науково-дослідні інновації
Інтерфейсна безпека:
• Маркетингові інновації
• Логістичні інновації

Фінансова безпека:
• Економічні інновації
• Організаційно-управлінські
інновації

Інституціональна безпека:
• Юридичні інновації
Складові економічної безпеки
суб’єктів господарювання

Фінансова безпека:
• рефінансування комерційних банків;
• пільгове кредитування;
• формування пайових інвестиційних фондів;
• розширення форм кредитування інноваційних
підприємств;
• створення інфраструктури розвитку інноваційних
процесів

Інвестиційна та науково-технологічна безпека:
• збільшення обсягів та підвищення ефективності
інвестиційних та інноваційних процесів в економіці

Зовнішньоекономічна безпека:
• збільшення обсягів експорту
високотехнологічних товарів, послуг, техніки та
технологій
Екологічна та енергетична безпека:
• зростання енергоефективності економіки
• модернізація виробництв та зменшення їх
впливу на довкілля
Складові економічної безпеки держави

Рис. 2. Роль інвестиційно-інноваційного забезпечення та узгодження економічної
безпеки суб’єктів реального сектору економіки та економічної безпеки держави
Джерело : власна розробка автора
Відтак, на основі ідентифікації напрямів інноваційної діяльності та її завдань, а також структуризації
складових безпеки можна стверджувати про комплексність і важливість проблеми формування
інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, інвестиційно-інноваційне забезпечення
економічної безпеки реального сектору економіки є системою інституціональних, організаційноекономічних, професійних та інших механізмів і засобів інвестування та фінансування процесів
розвитку інноваційної інфраструктури, створення, розробки, технічного обґрунтування, впровадження
у виробництво, просування інновацій та інноваційної продукції з метою посилення функціональноструктурних характеристик економічної безпеки суб’єктів реального сектору економіки. Основним
завданням інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектору є пошук,
залучення та ефективне використання фінансово-інвестиційних ресурсів для проведення його
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суб’єктами науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з метою активізації широкої
інноваційної діяльності в межах забезпечення ефективного господарювання та зміцнення
макроекономічної,
виробничої,
фінансової,
інвестиційної,
науково-технологічної,
зовнішньоекономічної, енергетичної, екологічної складових економічної безпеки держави.
Через вплив на більшість функціональних складових економічної безпеки суб’єктів
господарювання забезпечення інвестиційно-інноваційної активності підприємств реального сектору
економіки має позитивним наслідком зміцнення складових економічної безпеки держави, передусім
макроекономічної,
виробничої,
фінансової,
інвестиційної,
науково-технологічної,
зовнішньоекономічної, енергетичної, екологічної.
Відтак, роль інвестиційно-інноваційного забезпечення в системі економічної безпеки реального
сектору національного господарства є доволі визначальною. Втім, задля її реалізації необхідна
ефективна та виважена державна політика. Саме тому теоретико-методичні підходи до управління
нею є об’єктом подальших досліджень.
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Анотація
У статті висвітлено важливість і місце інвестицій та інновацій в процесі зміцнення
економічної безпеки реального сектору економіки. Визначено залежність економічної безпеки
реального сектору національного господарства від інноваційної політики держави та суб’єктів
реального сектору економіки. Окреслено вплив інноваційної інфраструктури та модернізації
системи реалізації інтелектуального потенціалу реального сектору економіки на зміцнення його
економічної безпеки. Обґрунтовано комплексність і важливість проблеми формування інвестиційноінноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки. Запропоновано
концептуально новий підхід до визначення суті поняття інвестиційно-інноваційного забезпечення
економічної безпеки реального сектору економіки.
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Аннотация
В статье освещены важность и для инвестиций и инноваций в процессе укрепления
экономической безопасности реального сектора экономики. Определена зависимость
экономической безопасности реального сектора национального хозяйства от инновационной
политики государства и субъектов реального сектора экономики. Определены влияние
инновационной инфраструктуры и модернизации системы реализации интеллектуального
потенциала реального сектора экономики на укрепление экономической безопасности. Обоснована
комплексность и важность проблемы формирования инвестиционно-инновационного обеспечения
экономической безопасности реального сектора экономики. Предложен концептуально новый
подход к определению сущности понятия инвестиционно-инновационного обеспечения
экономической безопасности реального сектора экономики.
Ключевые
слова:
экономическая
безопасность,
инновационная
деятельность,
инвестиционно-инновационное обеспечение, реальный сектор экономики, инвестиционноинновационная политика государства.
Аnnotation
The article highlights the importance and place of investment and innovation in the process of
strengthening the economic security of the real economy. The dependence of the economic security of the
real sector of the national economy of innovation policy actors and the real economy. Outlined the impact of
innovation infrastructure and modernization of the intellectual capacity of the real economy to strengthen its
economic security. Grounded complexity and importance of the formation of investment and innovation to
ensure the economic security of the real economy. A conceptually new approach to define the essence of
the concept of investment and innovation to ensure the economic security of the real economy.
Key words: economic security, innovation activities, investment and innovation support, the real
economy, investment and innovation policy.
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ІННОВАЦІЙНОІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Інноваційна діяльність підприємства – система заходів щодо
використання наукового, науково-технічного та інтелектуального потенціалу з метою отримання
нового чи поліпшеного продукту або послуги, нового способу їх виробництва для задоволення як
індивідуального попиту, так і потреб суспільства в нововведеннях в цілому.
Інновації відіграють важливу роль в економіці: скорочують виробничі витрати; підвищують якість
продукції, що випускається; збільшують можливості конкуренції; забезпечують економічне зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах розширеного ринкового простору,
множинної диверсифікації посилюються темпи оновлення, і збільшується різноманітність видів
продукції і застосовуваних для їх виробництва техніки і технології. У виробництві одночасно
виявляються товари, техніка і технологія на різних стадіях життєвого циклу, що належать до різних
моделей та поколінь. У зв'язку з цим різко зростає мінливість технології і необхідність пристосування
виробничого апарату до цих змін, що в свою чергу потребує інвестиційних ресурсів для фінансування
даних процесів. Саме проблемним питанням управління інноваційно-інвестиційним розвитком
підприємств присвячені праці провідних українських та закордонних вчених: Великого Ю. В. [1],
Ганущак-Єфіменко Л. М. [2], Зеленко О. О. [3], Карачиної Н. П. [5], Краснокутської Ю. М. [6],
Наталенко М. О. [3], Федулової Л. І. [4]. Але невирішеними залишаються питання інноваційноінвестиційного розвитку машинобудівних підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є визначення синергетичного ефекту від інноваційноінвестиційного розвитку машинобудівних підприємств. Для досягнення мети поставимо завдання:
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дослідити взаємозв’язок інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств машинобудування;
охарактеризувати положення, на основі яких змодельовано структуру інноваційно-інвестиційного
процесу підприємств машинобудування; змоделювати злиття інновацій та інвестицій в єдиний
інноваційно-інвестиційний процес підприємств машинобудування; запропонувати структуру
інноваційно-інвестиційного процесу підприємств машинобудування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інновація – це нове явище, нововведення в
рамках будь-якої системи, що породжує значущі зміни в соціальній практиці.
Інновація – це будь-який новий підхід до конструювання, виробництва або збуту товару, в
результаті чого інвестор і його компанія отримують переваги перед конкурентами. Використовуючи
патенти, новатор, що досягає успіху, може забезпечити тимчасову монополію.
Існує два типи технологічних інновацій: продуктові і процесні. Так, впровадження нового
продукту визначається як радикальна продуктова інновація. Такі нововведення засновані на
принципово нових технологіях чи на поєднанні існуючих технологій у новому їх застосуванні.
Удосконалення продукту – це інкрементальна продуктова інновація, яка пов'язана з існуючим
продуктом, коли змінюються його якісні або вартісні характеристики.
Процесна інновація – це освоєння нових або значно вдосконалених способів виробництва і
технологій, зміни в обладнанні або організації виробництва [5, с. 7].
За ступенем новизни інновації можна поділити на принципово нові, тобто на ті, які не мають аналогів
у минулому як у вітчизняній, так і зарубіжній практиці, і на нововведення відносної новизни. Принципово
нові види продукції, технології та послуги володіють пріоритетністю, абсолютною новизною і є
оригінальними зразками, на підставі яких тиражуванням отримують нововведення-імітації, копії.
Всяка інновація спочатку виникає ідеально, у свідомості людини, а щоб бути матеріалізованій,
необхідно затратити певні зусилля і кошти, інакше кажучи, інвестувати їх в здійснення нововведення.
У даному зв'язку можна говорити про взаємозв'язок інновацій та інвестицій.
«Інвестиції – довгострокові вкладення державного або приватного капіталу в різні сфери і галузі
економіки як усередині країни, так і за кордоном. Інвестиції означають відмову від поточного
споживання на користь майбутнього споживання. Розрізняють інвестиції – реальні, фінансові,
інтелектуальні» [4, с. 85].
У ряді випадків поняття інвестування неприпустимо звужується, наприклад:
«Інвестування – покупка акцій якої-небудь компанії з метою стати її співвласником або
отримувати достатній прибуток на вкладені кошти» [4, с. 118].
«Вкладення в основний капітал (основні засоби виробництва), в запаси, резерви, а також в інші
економічні об'єкти і процеси, що вимагають відволікання матеріальних і грошових коштів на тривалий
час, іменуються інвестиціями» [8, с. 57].
Таке розуміння інвестицій дуже схоже зі змістом, вкладеним в поняття «капітальні вкладення».
Зауважимо, що в радянський період в економічній науці застосовувався замість «інвестицій» термін
«капітальні вкладення».
Низка авторів досліджують інвестиційний процес крізь призму корпоративного механізму
господарювання [1; 2; 3; 6].
На основі аналізу і узагальнення визначень інновацій та інвестицій в економічній літературі
можна сформулювати наступні визначення.
Інновація – це нововведення, здійснюване в науці, освіті, виробництві, організації та управлінні
будь-якою діяльністю на всіх рівнях відтворювального процесу. Розрізняються первинні інновації,
здійснювані вперше, і вторинні інновації, поширювані по вже наявним зразкам.
Інновація у всіх випадках відноситься до інтелектуально-інформаційної діяльності.
Інвестиція – це вкладення капіталу того чи іншого виду (людського, інтелектуального,
організаційно-управлінського, матеріально-технічного, природно-ресурсного, грошово-фінансового) в
будь-яку економічну діяльність в тій чи іншій сфері суспільного відтворення (виробництві, обміні,
розподілі, споживанні) на відносно тривалий період часу з метою отримання результату більшої
цінності, ніж цінність вкладеного капіталу.
Інновації, здійснювані в досить масовому масштабі, виступають, як інноваційний процес.
Аналогічним чином, масове поширення інвестицій породжує інвестиційний процес [4].
Сукупність джерел інновацій представляє собою інноваційний потенціал, а джерел інвестицій –
інвестиційний потенціал.
Ефективне поєднання ряду інновацій створює інноваційний синергетичний ефект, а ефективна
взаємодія ряду інвестицій породжує інвестиційний синергетичний ефект.
Інновація, як інтелектуально-інформаційний феномен, представлений ідеєю, концепцією,
науковою розробкою або конструкцією, спроектованою технологією, наміченими організаційноуправлінськими перетвореннями і т.п., може існувати в чистому вигляді, як пакет інформації. Однак,
до інновації, щоб здійснити її в реальному відтворювальному процесі, необхідно додати відповідну їй
інвестицію. Інакше кажучи, матеріалізація інновації завжди передбачає з'єднання її з інвестицією.
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Інвестиція того чи іншого виду, в принципі, може здійснюватися без інновації, коли реалізується
певний інвестиційний проект без використання скільки-небудь істотно значущих інновацій.
Ситуації інвестицій, не поєднуваних з інноваціями, були широко поширені в минулому, до початку
розгортання в світі науково-технічної революції, коли певні інноваційні підходи та рішення стосовно до того
чи іншого виду виробництва і вироблюваному продукту виникали через досить тривалі проміжки часу. При
цьому інвестиції у створення нових підприємств та розширення діючих виробничих потужностей
здійснювалися, у багатьох випадках, на колишній науково-технічній та організаційно-управлінській основі,
тобто без супроводу інвестиційного процесу суттєво значущими інноваціями.
Зовсім інакше взаємодія інновацій та інвестицій стала складатися у міру поширення у світі
науково-технічної революції, коли інноваційний процес прискорювався та інтенсифікувався на
порядок, що спричинило за собою багаторазове прискорення морального (інакше кажучи,
економічного) зносу основних виробничих фондів.
У даному зв'язку будь-який інвестиційний проект без винятку має сенс здійснювати тільки в якості
реалізації самих останніх, найбільш передових інноваційних підходів і рішень, втілених у проекти,
розроблені за останнім словом науки і техніки. При цьому, в умовах широкого розповсюдження науковотехнічної революції інвестиції зливаються з інноваціями, утворюючи єдиний, цілісний інноваційноінвестиційний процес (ІІП). Одночасно, у зв'язку з поглибленням наукових досліджень і ускладненням
конструкційно-технологічних розробок, на порядок підвищується трудомісткість інновацій, що стимулює
пошук тільки таких інновацій, які можуть бути матеріалізовані за допомогою інвестицій [2].
На представленому рис. 1 змодельовано злиття інновацій та інвестицій в єдиний інноваційноінвестиційний процес.
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Інвестиції як вкладення
капіталу
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Людський капітал
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Організаційноуправлінський капітал
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Збільшення на порядок інноваційноінвестиційного синергетичного ефекту в
результаті злиття інновацій та інвестицій в
єдину інноваційно-інвестиційну межу

Рис. 1. Поєднання інновацій та інвестицій в єдиний інноваційно-інвестиційний процес
Джерело : удосконалено автором на основі [7, с. 241; 8, с. 56].
Як інноваційний, так інвестиційний процеси володіють власною, притаманною саме їм,
структурою. Відповідно, об'єднання інновацій та інвестицій в єдине ціле пов'язано з утворенням
структури інноваційно-інвестиційного процесу, в яку в якості її складової частин входять структура
інновацій та структура інвестицій.
Структура інноваційно-інвестиційного процесу представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура інноваційно-інвестиційного процесу (ІІП)
Джерело : узагальнено автором на основі [6, с. 62; 8, с. 59].
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Структура інноваційно-інвестиційного процесу (ІІП) змодельована на основі наступних
положень.
Всі інновації, незважаючи на їх різноманітність, можуть бути згруповані в чотири великі групи:
науково-технічні інновації; організаційно-управлінські інновації; корисно-споживчі інновації; екологічні
інновації.
Всі названі вище типи інновацій здійснюються в усіх сферах суспільного відтворювального
процесу і на всіх його рівнях, а саме:

–у сфері виробництва;
–у сфері обміну, або,

інакше кажучи, ринку, в тому числі у відношенні товарних і грошових

потоків;

–у сфері розподілу, в тому числі і щодо розподілу фінансових ресурсів за допомогою освіти і
витрачання фондів грошових коштів;
–у сфері споживання, в тому числі у зв'язку з появою нових видів і конкретних різновидів товарів
і послуг, зміною структури споживання в суспільстві та ін. [6].
Висновки з проведеного дослідження. В ході інтеграції інвестицій та інновацій в єдиний
інноваційно-інвестиційний процес, інновації в розрізі їх чотирьох основних груп, в міру цієї інтеграції,
зливаються з відповідними їм інвестиціями, що забезпечує їм матеріальну реалізацію. При цьому, як
уже зазначалося, збільшуються можливості для створення синергетичного ефекту істотно більшої
величини.
Фактори інновацій згруповані таким чином: кадри фахівців; накопичені знання; підприємництво
(в сенсі новаторства за Й. Шумпетером); державна підтримка (у всіх її видах і формах, починаючи з
проведення на базі державного фінансування фундаментальних наукових досліджень і розробок і
завершуючи державним регулюванням економіки в руслі створення сприятливих умов для суспільнокорисних інновацій); інвестиції в інновації (вкладення коштів, в натурі та грошах, в процесі генерування
інновацій); організація та управління інноваційним процесом; синергетизація факторів інновацій, що
збільшує інноваційний потенціал, що рівнозначно особливому, додатковому фактору.
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Анотація
Охарактеризовано типи технологічних інновацій: продуктових і процесних. Досліджено
взаємозв’язок інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств машинобудування.
Встановлено, що масове поширення інвестицій породжує, інвестиційний процес. Визначено
сукупність джерел інновацій, які представляють собою інноваційний потенціал, а джерела
інвестицій – інвестиційний потенціал. Досліджено ефективне поєднання інновацій, що створює
інноваційний синергетичний ефект, а ефективна взаємодія ряду інвестицій породжує
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інвестиційний синергетичний ефект. Змодельоване злиття інновацій та інвестицій в єдиний
інноваційно-інвестиційний процес підприємств машинобудування. Запропоновано структуру
інноваційно-інвестиційного процесу підприємств машинобудування.
Ключові слова. Синергетичний ефект, інноваційно-інвестиційний розвиток, діяльність,
процесні, взаємозв’язок, система, структура, потенціал.
Аннотация
Охарактеризованы типы технологических инноваций: продуктовых и процессных.
Исследована взаимосвязь инновационной и инвестиционной деятельности предприятий
машиностроения. Установлено, что массовое распространение инвестиций порождает,
инвестиционный процесс. Определена совокупность источников инноваций, которые
представляют собой инновационный потенциал, а источники инвестиций – инвестиционный
потенциал. Исследовано эффективное сочетание инноваций, которое создает инновационный
синергический эффект, а эффективное взаимодействие ряда инвестиций порождает
инвестиционный синергический эффект. Смоделировано слияние инноваций и инвестиций в
единственный инновационно-инвестиционный процесс предприятий машиностроения. Предложена
структура инновационно-инвестиционного процесса предприятий машиностроения.
Ключевые слова: Синергический эффект, инновационно-инвестиционное развитие,
деятельность, процессные, взаимосвязь, система, структура, потенциал.
Annotation
The types of technological innovations are described: food and processes. The relationship between
innovation and investment activities at mechanical engineering enterprises is investigated. It is set that mass
distribution of investments generates investment process. The aggregate of sources of innovations, which
are innovative potential, is certain, and sources of investments are investment potential. Effective
combination of innovations, which creates an innovative sinergistical effect, is investigational, and effective
co-operation of row of investments generates an investment sinergistical effect. Association of innovations
and investments in a single innovation investment process of mechanical engineering enterprises is
modeled. The structure of innovation investment process at mechanical engineering enterprises is
suggested.
Key words: Sinergistical effect, innovative-investment development, activity, processes,
intercommunication, system, structure, potential.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
МАШИНОБУДУВАННЯ
Постановка проблеми. Інноваційний розвиток можна розглядати як своєрідну систему, що
представляє собою комплекс взаємопов'язаних елементів, функціонально супідрядних цілей розвитку
економіки промисловості.
В умовах ринкової економіки аналіз ефективності інноваційної діяльності ускладнюється,
набуваючи багатоступінчастого і багатостадійного характеру. На першому етапі аналізу ефективності
нової техніки і технології слід застосовувати традиційні узагальнюючі і одиничні показники технічного
рівня і ефективності нової техніки і технології.
Для успішної реалізації нововведення необхідно вибрати адекватне технологічне рішення і
відповідний рівень організації і виробничого апарату. Аналіз рівня застосовуваної техніки і технології
вимагає дослідження не тільки новизни і пріоритетності, але і таких важливих властивостей, як
здатність до адаптації в уже наявних умовах, здатність до переналагодження виробничого апарату.
Особливо слід виділити таку властивість техніки, технології і організації, як гнучкість.
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В умовах розширеного ринкового простору, множинної диверсифікації посилюються темпи
оновлення і збільшується різноманітність видів продукції і застосовуваних для їх виробництва техніки і
технології. У виробництві одночасно виявляються товари, техніка і технологія на різних стадіях
життєвого циклу, що належать до різних моделей та поколінь. У зв'язку з цим різко зростає мінливість
технології і необхідність пристосування виробничого апарату до цих змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання інноваційного розвитку
підприємств досліджувалися багатьма вітчизняними і закордонними науковцями, а саме:
Василенко В. О. [1], Зеленко О. О. [2], Йохна М. А. [3], Косенко А. П. [3; 4], Наталенко М. О. [2],
Польова Н.М.[6], Соловйов В. П. [7], Солопенко Р. І. [8], Стадник В. В. [3], Шматько В. Г. [1], Шпильова
В.О. [6].
Але невирішеними залишаються питання щодо розробки методичних підходів до визначення
факторів впливу на інноваційний розвиток підприємств машинобудування в ринкових умовах
господарювання.
Постановка завдання. Метою статті є розробка методичних підходів до визначення факторів
впливу на інноваційний розвиток підприємств машинобудування.
Для досягнення поставленої мети поставлено завдання: дослідити фактори, від яких залежить
інноваційний розвиток підприємств машинобудування; визначити етапи інноваційної діяльності
підприємств машинобудування; встановити необхідність використання показників науково-технічного
потенціалу для забезпечення інноваційного розвитку підприємств машинобудування в ринкових
умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. У загальному плані інноваційний розвиток
підприємств машинобудування залежить від цілого ряду факторів, серед яких слід виділити найбільш
характерні:

– ресурсний – наявність різних ресурсів, особливо фінансових, необхідних для освоєння і
подальшого функціонування нововведення;
– природний – здатність природно-кліматичного потенціалу споживача і нововведення до
взаємної адаптації;
– екологічний – відповідність нововведення екологічним вимогам і можливості досягнення
необхідного рівня безвідходності виробництва;
– енергетичний – здатність нововведення до скорочення енерговитрат проти існуючого їх рівня;
– економічний – забезпечення проектної економічної ефективності та термінів окупності

нововведень;

– технологічний – здатність існуючого технологічного процесу для включення в нього
нововведення;
– соціальний – можливість вирішення соціальних проблем процесу освоєння нововведення:
поліпшення медико-санітарних умов праці та підвищення його безпеки [3, с. 64].
Інноваційна діяльність підприємств машинобудування з розробки, впровадження, освоєння і
комерціалізації нововведень включає:
– проведення науково-дослідних та конструкторських робіт з розробки ідеї нововведення,
проведення лабораторних досліджень, виготовлення лабораторних зразків нової продукції, видів
нової техніки, нових конструкцій і виробів;
– підбір необхідних видів сировини і матеріалів для виготовлення нових видів продукції;
– розробку технологічного процесу виготовлення нової продукції;
– проектування, виготовлення, випробування і освоєння зразків нової техніки, необхідної

для

виготовлення продукції;

– розробку і впровадження нових організаційно-управлінських рішень,
реалізацію нововведень [2];

спрямованих

на

– дослідження, розробку або придбання необхідних інформаційних ресурсів та інформаційного
забезпечення інновацій;
– підготовку, навчання, перекваліфікацію та спеціальні методи підбору персоналу, необхідного
для проведення НДДКР;
– проведення робіт або набуття необхідної документації з ліцензування, патентування,
придбання ноу-хау;
– організацію і проведення маркетингових досліджень по просуванню інновацій тощо [1, с. 57].

Для розвитку інноваційної діяльності підприємств машинобудування важливе значення мають
кількісні і якісні показники його науково-технічного потенціалу. До них відносять:
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– матеріально-технічні, що характеризують рівень розвитку НДДКР, оснащеність дослідноекспериментальним
обладнанням,
матеріалами,
приладами,
оргтехнікою,
комп'ютерами,
автоматичними пристроями та ін.;
– кадрові, що характеризують склад, кількість, структуру, кваліфікацію персоналу, що обслуговує
НДДКР;
– науково-теоретичні, що характеризують результати пошукових і фундаментальних
теоретичних досліджень, що лежать в основі наукового доробку, наявного на підприємстві
машинобудування [5, с. 9];
– інформаційні, що характеризують стан інформаційних ресурсів, науково-технічної інформації,
поточної наукової періодики, науково-технічної документації у вигляді звітів, регламентів, технічних
проектів та іншої проектно-конструкторської документації;
– організаційно-управлінські, включають необхідні методи організації і управління НДДКР,
інноваційними проектами, інформаційними потоками;
– інноваційні, що характеризують наукоємність, новизну і пріоритетність проведених робіт, а
також інтелектуальний продукт у вигляді патентів, ліцензій, ноу-хау, раціоналізаторських пропозицій,
винаходів тощо [8];
– ринкові, що оцінюють рівень конкурентоспроможності нововведень, наявність попиту,
замовлень на проведення НДДКР, необхідні маркетингові заходи з просування нововведень на ринок
та ін.;
– економічні, що характеризують економічну ефективність нововведень, витрати на проведені
дослідження, ринкову вартість інтелектуальної продукції; показники, що оцінюють вартість як власних,
так і сторонніх патентів, ліцензій, ноу-хау та інших видів інтелектуальної власності;
– фінансові, що характеризують інвестиції в НДДКР, нематеріальні активи, джерела
фінансування (можливість випуску акцій і облігацій, залучення іноземного та приватного інвестора
тощо) [4, с. 25].
Принципові відмінності інноваційної діяльності підприємств машинобудування від поточного
виробництва полягають у тому, що оцінка поточного стану підприємства, в тому числі і техніки і
технології, будується на виявленні умов успіху на підставі минулого досвіду і сформованих тенденцій.
Для такого аналізу характерне застосування ретроспективної кореляції між підсумками господарської
діяльності та витратами. Характерними підходами є: комплексний економічний аналіз ефективності
господарської діяльності, аналіз техніко-організаційного рівня виробництва, аналіз використання
виробничих ресурсів та аналіз взаємозв'язку собівартості, обсягу продукції і прибутку.
Для аналізу інноваційної діяльності підприємства машинобудування необхідний аналіз-прогноз
майбутніх чинників успіху в умовах невизначеності та обґрунтування витрат майбутнього періоду. На
відміну від детермінованих економічних процесів поточного виробництва, процеси впровадження
нової техніки і технології з їх подальшою комерціалізацією мають стохастичний характер. Тому аналіз
впливів на прибуток слід будувати на основі методів прогнозування, методів експертних оцінок,
множинного регресійного аналізу, а також ситуаційного та імітаційного моделювання.
Зростає необхідність спеціальними прийомами збільшити ефект «приживлюваності» нових
технологічних рішень до вже існуючих виробничих умов. Система «техніка - технологія - продукт»
конструюється за спеціальними методиками на основі так званої вбудованої гетерогенності, тобто
вмілого поєднання за функціональними ознаками фрагментів знову розроблених технологічних рішень
з вже наявними виробничими процесами.
Методологічно слід розрізняти показники економічної ефективності підвищення технікоорганізаційного рівня та показники самого рівня, тобто стану техніки, технології, організації, управління
та НДДКР.
Підвищення техніко-організаційного рівня виробництва в кінцевому підсумку виявляється в рівні
використання основних елементів виробничого процесу: праці, засобів праці і предметів праці. Ось
чому такі економічні показники, як продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломісткість,
оборотність оборотних коштів, що відображають інтенсивність використання виробничих ресурсів, є
показниками економічної ефективності підвищення рівня застосовуваної нової техніки і технології.
Вищевказані показники (продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаломісткості і оборотності
оборотних коштів) називаються приватними показниками інтенсифікації. Їх аналіз слід проводити за
факторами техніко-організаційного рівня. Поряд з одиничними показниками використовуються і
узагальнюючі [7, с. 71].
Узагальнені критерії технологічного рівня виробництва представлені в табл. 1.
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Таблиця 1
Узагальнені критерії технологічного рівня виробництва
Критерій

Вид реалізації

Рівень
технологічного
впливу

Ступінь механізації, автоматизації, хімізації, біологізації, електронізації; вид фізичного,
хімічного, механічного, електронного, іонного або іншого впливу. Ступінь використання
ЕОМ, АСУ тощо.
Швидкість обробки, вихід продукції; витратні норми сировини, матеріалів, енергії;
Рівень технологічної
тривалість технологічного циклу; кількість відходів виробництва; підвищення якості
інтенсивності
продукції; ступінь використання устаткування, виробничих площ тощо.
Гнучкість процесу і можливості регулювання параметрів під впливом зовнішніх вимог з
Рівень технологічної
метою максимальної ефективності; можливість автоматичного регулювання процесу;
керованості
збереження стабільності та надійності; безпека процесу.
Рівень технологічної Комбінація технологічних методів; безперервність процесів; число технологічних стадій
організації
обробки; напрямок руху та переміщення матеріальних потоків; безвідходність процесів.
Рівень адаптації
Надійність, безаварійність, безпека; забезпечення високого стабільної якості продукції;
технологічного
відповідність знарядь праці і технології вимогам охорони праці, технічної естетики,
процесу
ергономіки, біосферосумісність і екологічна безпека процесу.
Джерело: узагальнено автором на основі [6, с. 131].

Всі узагальнюючі показники, що характеризують підвищення економічної ефективності заходів з
технічного та організаційного розвитку, об'єднуються в такі групи:

– зростання продуктивності праці, відносне відхилення чисельності працюючих і фонду оплати

праці;

– зростання матеріаловіддачі (зниження матеріаломісткості), відносне;
– зростання фондовіддачі (зниження фондомісткості) основних виробничих

фондів, відносне

відхилення основних виробничих фондів;

– збільшення швидкості обороту оборотних коштів, відносне відхилення (вивільнення або
зв'язування) оборотних коштів;
– зростання обсягу випуску продукції за рахунок інтенсифікації використання трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів;
– зростання прибутку або собівартості продукції;
– зростання показників фінансового стану

та
платоспроможності
підприємства
машинобудування.
Висновки з проведеного дослідження. Пропонована система показників економічної
ефективності нової техніки єдина для всіх галузей матеріального виробництва. Методика аналізу дана
в Методичних рекомендаціях по комплексній оцінці ефективності заходів, направлених на
прискорення науково-технічного прогресу.
Прогресивність застосовуваних технічних і технологічних рішень тісно пов'язана з рівнем
виробничих можливостей і з так званим технологічним рівнем виробництва.
Найбільшою мірою технологічний рівень виробництва залежить від технологічного методу
впливу на речовину, технологічної інтенсивності процесу, технологічної керованості процесу, його
адаптаційно-організаційного рівня.
Рівень технологічного впливу характеризується по виду і ступеню впливу, використання
технічних засобів на предмет праці (тобто за ступенем механізації, автоматизації, по виду фізичних,
хімічних, механічних або комбінованих впливів).
Рівень технологічної інтенсивності процесу характеризується за ступенем використання
матеріальних, енергетичних і часових параметрів технологічного процесу. Рівень технологічної
керованості показує гнучкість процесу і можливості зміни його параметрів під впливом вимог зовнішніх
умов з метою максимальної ефективності.
Рівень технологічної організації процесу визначається по ступеню досягнення оптимальних
структурних зв'язків у технологічному процесі за принципом безперервності, кратності, безвідходності
процесу тощо.
Рівень адаптації технологічного процесу характеризується максимально реальною можливістю
функціонування технології з дотриманням заданого режиму у взаємозв'язку з уже існуючим
виробництвом і навколишнім середовищем.
Бібліографічний список
1. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : [навч. посіб.] / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – К.
: ЦУЛ Фенікс, 2003. – 440 с.

250

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2. Зеленко О. О. Технологія формування інноваційної активності підприємства / О. О. Зеленко,
М. О. Наталенко // Наукові вісті Далівського університету. – 2012. – № 6 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/2012_6/12zooiap.pdf.
3. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : [навч. посібник] / М. А. Йохна,
В. В. Стадник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.
4. Косенко А. П. Развитие методологии оценки инновационного потенциала предприятия /
А. П. Косенко // Экономика развития. – Харьков : Харьковский нац. экономич. университет, 2006. - №
1(37). - С. 23-26.
5. Косенко О. П. Економічна оцінка інноваційного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.02 / О. П. Косенко ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х.,
2006. – 20 с.
6. Польова Н.М., Шпильова В.О. Формування механізму управління інноваційною діяльністю
машинобудівних підприємств / Н.М. Польова, В.О. Шпильова // Актуальні проблеми економіки. – 2009.
- №4. – С.130-134.
7. Соловйов В. П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії і практики : [монографія] /
В. П. Соловйов. – К. : Фенікс, 2008. – 224 с.
8. Солопенко Р. І. Обґрунтування прийняття управлінських рішень в системі інноваційного
менеджменту авіаційного підприємства / Р. І. Солопенко // Проблеми системного підходу в економіці :
[електронне наукове фахове видання]. – 2007. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2007-4/Solopenko_R_407.htm.
Анотація
Досліджено
фактори,
від
яких
залежить
інноваційний
розвиток
підприємств
машинобудування. Охарактеризовано кожний із факторів впливу на інноваційний розвиток
підприємств машинобудування. Визначено етапи інноваційної діяльності підприємств
машинобудування, дано їм характеристику. Встановлено необхідність використання показників
науково-технічного потенціалу з метою забезпечення інноваційного розвитку підприємств
машинобудування. Запропоновано узагальнені критерії технологічного рівня виробництва
інноваційного розвитку підприємств машинобудування.
Ключові слова: ефективність нової техніки і технології, економічна ефективність,
інноваційний розвиток, науково- технічний потенціал, критерії.
Аннотация
Исследованы факторы, от которых зависит инновационное развитие предприятий
машиностроения. Охарактеризован каждый из факторов влияния на инновационное развитие
предприятий машиностроения. Определены этапы инновационной деятельности предприятий
машиностроения, дана им характеристика. Установлена необходимость использования
показателей научно-технического потенциала с целью обеспечения инновационного развития
предприятий машиностроения. Предложены обобщенные критерии технологического уровня
производства инновационного развития предприятий машиностроения.
Ключевые слова: эффективность новой техники и технологии, экономическая
эффективность, инновационное развитие, научно- технический потенциал, критерии.
Annotation
The factors that affect the innovative development of mechanical engineering enterprises are
investigated. Each is described of factors of influence on innovative development of enterprises of engineer.
Stages of innovative activity of mechanical engineering enterprises are defined, description is given to them.
The importance of usage of indicators of scientific and technological capabilities to provide innovative
development of mechanical engineering enterprises is determined. The generalized criteria for the
technological level of innovative development of mechanical engineering enterprises are suggested.
Key words: efficiency of new technique and technology, economic efficiency, innovative development,
scientifically- technical potential, criteria.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК НАУКА І ПРАКТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Постановка проблеми. Історія розвитку бухгалтерського обліку показує, що він являє собою
самостійну галузь наукових знань, яка має певні системоутворюючі ознаки і є частиною системи
економічних наук. Бухгалтерський облік представляє собою самостійну галузь науково-практичної
діяльності, яка має певні системоутворюючі ознаки і є частиною системи економічних наук. Однак з
приводу наукового наповнення бухгалтерського обліку до цих пір ведуться суперечки. Деякі
економісти не визнають бухгалтерський облік як науку в повному розумінні цього поняття. Таким
чином, об’єктивною проблемою, яка вимагає вирішення, є дослідження бухгалтерського обліку як
науки і практичної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні дослідження щодо історії розвитку
бухгалтерського обліку, як науки та практики, проведені провідними вітчизняними вченими, а саме:
Ф. Ф. Бутинцем [2], М. Я. Остап’юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків [5], Т. О. Пасько [6], В. Г. Швець [8] та
іншими. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак потребує подальшого глибшого дослідження в
науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження,
яке полягає у розгляді відмінностей бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності, а саме:
визначити методологію, функції та взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими науками.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історично процес формування бухгалтерської
науки проходив так, що понад сімдесят тисяч років бухгалтерський облік формувався тільки як
практика. Протягом останніх трьох тисячоліть (починаючи з Ксенофонта та Платона) бухгалтерський
облік формується і як теоретична система знань. Найважливіші теоретичні розробки бухгалтерської
науки відносяться до XV-XX століття – від Л. Пачоллі (1494 р.) до наших днів [2; 5].
Питання визнання обліку наукою постало на теренах України, яка входила до складу Російської
Імперії, більше ніж 100 років тому [1]. Щодо існування бухгалтерського обліку як окремої науки
Б. Валуєв констатує, що система бухгалтерського обліку повинна адаптуватися в своєму розвитку до
обставин і вимог, які постійно змінюються. У зв'язку з цим він повинен спиратися на власну науку, яка
здатна поглиблювати загальну теорію, формулювати цілі, завдання і принципи, удосконалювати
методику обліку [3].
М. Кужельний та В. Швець дотримуються єдиної думки, вважаючи облік і наукою, і практичною
діяльністю. На думку М. Кужельного, бухгалтерський облік виступає не просто як один з видів
людської діяльності, але і як важлива функція управління, як засіб для вирішення завдань
економічного і соціального розвитку, як наука [4]. При цьому В. Швець зазначає, що облік є
самостійною прикладною економічною наукою, має свою власну історію, предмет, об'єкти,
методологію і виконує важливу зовнішню функцію – практичну [8].
Вища атестаційна комісія України у класифікації економічних наук визнала як самостійну науку
08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Це зумовлено тим, що бухгалтерський облік
накопичує, групує і систематизує факти господарської діяльності, є досконалою інформаційною базою
управління підприємством.
Однією із різниць між бухгалтерським обліком як наукою та практичною діяльністю є методологія
дослідження, яку вони застосовують. Методологія бухгалтерського обліку як науки застосовує
загальнонаукові методи пізнання дійсності, а саме: експеримент; спостереження; опис; аналіз; синтез;
абстрагування; конкретизація; узагальнення; індукція; дедукція; систематизація. Кожен із цих методів
дає змогу визначити та усвідомити певні характеристики об’єкту та зафіксувати їх у пам’яті в
конкретних образах.
Практика ж передбачає інші цілі, а тому і застосовує інші методи у своїй методиці.
Бухгалтерський облік як практична діяльність повинен забезпечити відображення усіх господарських
засобів, джерел їх утворення та результатів діяльності на рахунках обліку. Сукупність способів і
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прийомів, за допомогою яких забезпечується суцільне, взаємопов’язане і об’єктивне відображення
об’єктів обліку в системі бухгалтерського обліку для контролю за збереженням господарських засобів і
забезпечення інформацією, необхідною для управління, представляє собою метод бухгалтерського
обліку, який складається з 4 пар елементів, зокрема таких як: документація й інвентаризація; оцінка й
калькуляція; система рахунків і подвійний запис; баланс та звітність. Окремі елементи методу не
виступають самостійно, ізольовано від інших, а навпаки, тісно взаємопов’язані між собою і становлять
метод бухгалтерського обліку тільки у своїй єдності.
На наш погляд, доречним є здійснення розмежування обліку на науку та практику за допомогою
функцій, які вони виконують. Так, бухгалтерський облік як наука повинен виконувати такі функції: опис
(розробка способів та методів опису та фіксації господарської діяльності підприємства); пояснення
(розробка способів та методів пояснення господарських явищ науковими методами); передбачення
(прогнозування та передбачення розвитку бухгалтерського обліку як науки); розуміння (розуміння
необхідності розвитку облікової системи на теоретичному та практичному рівнях).
Значення ж обліку як практики проявляється у його функціях, а саме: інформаційна (забезпечує
відображення фактичного стану господарської діяльності); контрольна (забезпечує контроль за
збереженням і раціональним використанням господарських активів, капіталу, зобов’язаннями та
господарською діяльністю); функція управління (забезпечує економічною інформацією для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень, можливості активного впливу на хід господарських процесів);
виховна (сумління і бережливе використання ресурсів господарства).
Бухгалтерський облік є самостійною прикладною економічною наукою і певною галуззю
практичної суспільної діяльності [7]. Бухгалтерський облік є складовою частиною управління і
представляє собою складну систему відображення і пізнання різних господарських процесів і явищ
господарського життя. Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність тісно пов’язаний з цілою
сукупністю фундаментальних і прикладних дисциплін. На рис. 1 відображено взаємозв’язок
бухгалтерського обліку як науки і практики з іншими науками [8].
Філософія

Юридичні науки

Економічні науки

Математичні науки

Бухгалтерський облік

Соціальна та економічна психологія

Контрольно-аналітичні науки

Рис. 1. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку як науки і практики з іншими науками
Джерело : [8]
Досліджуючи історію розвитку бухгалтерського обліку, необхідно пам’ятати і про інші науки, які
так чи інакше пов’язані з обліком. Необхідно використовувати так званий корпоративний підхід, суть
якого полягає в тому, що знання, отримані з різних дисциплін, так чи інакше пов’язаних
бухгалтерським обліком, служать вихідним матеріалом, який може бути використаний при побудові
нових методологічних конструкцій обліку.
Бухгалтерський облік має свій герб, який було створено французьким науковцем Жан Батист
Дюмарше (1874-1946). На гербі зображено: сонце – бухгалтерський облік освічує господарську
діяльність; терези – баланс; крива Бернуллі – символ того, що, виникнувши, облік буде здійснюватись
завжди. Визначають ці символи три девізи: наука, довіра, незалежність [6].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведене дослідження дозволяє
стверджувати, що з однієї сторони бухгалтерський облік – це наука, яка має свої власні цілі, принципи,
предмет, об’єкт і метод, а також відповідає всім критеріям науки. Проте бухгалтерський облік є досить
специфічною наукою. Його особливість полягає в тому, що він є одночасно і наукою і сферою
застосування наукових знань. З іншої – бухгалтерський облік як практична діяльність представляє
собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні
про майно, зобов’язання підприємства та їх рух шляхом суцільного безперервного та документального
обліку всіх господарських операцій. Одночасно працівники бухгалтерії здійснюють контроль за
відповідністю цих операцій чинному законодавству, економічністю використання ресурсів, виявляють і
аналізують результати виробничо-господарської діяльності підприємства.
Розуміння бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності дасть змогу розуміти облік
ширше, аніж просто реєстрацію фактів господарського життя і зробить можливим відкриття нових
можливостей бухгалтерського обліку бути корисним суспільству.
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Анотація
В статті узагальнено теоретичні підходи вітчизняних науковців щодо питання визнання
бухгалтерського обліку наукою та практичною діяльністю. Підкреслено специфіку
бухгалтерського обліку, яка полягає в тому, що він одночасно є наукою і практичною діяльністю,
галуззю застосування наукових знань та певною галуззю практичної суспільної діяльності.
Проведено аналіз основних відмінностей бухгалтерського обліку як науки та практичної
діяльності, а саме: визначено методологію дослідження, яку вони застосовують; функції, які вони
виконують; взаємозв’язок бухгалтерського обліку як науки і практичної діяльності з іншими
науками.
Ключові слова: наука, бухгалтерський облік, методологія дослідження, практична
діяльність.
Аннотация
В статье обобщены теоретические подходы отечественных ученых по вопросу признания
бухгалтерского учета наукой и практической деятельностью. Подчеркнуто специфику
бухгалтерского учета, которая заключается в том, что он одновременно является наукой и
практической деятельностью, областью применения научных знаний и определенной областью
практической общественной деятельности. Проведен анализ основных отличий бухгалтерского
учета как науки и практической деятельности, а именно: определена методология исследования,
которую они применяют; функции, которые они выполняют; взаимосвязь бухгалтерского учета
как науки и практической деятельности с другими науками.
Ключевые слова: наука, бухгалтерский учет, методология исследования, практическая
деятельность.
Annotation
The paper summarizes the theoretical approaches of national scientists on the issue of recognition of
accounting science and practice. Emphasized the specificity of accounting, which is what accounting is both
a science and practice, field of application of scientific knowledge and specific area of practical social
activities. The analysis of the main differences between accounting as a science and practice, namely: a
methodology for the study, which they use; define the functions that they perform, the relationship of
accounting as a science and practice with other sciences.
Key words: science, accounting, methodology for the study, practical activities.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК
СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Транспорт є однією з найважливіших галузей національної економіки,
яка забезпечує виробничі і невиробничі потреби національної економіки та населення в усіх видах
перевезень. Його ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації, структурних
перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення та
суспільного виробництва у перевезеннях, захисті економічних інтересів України [6].
Цивільна авіація України є однією з найважливіших складових транспортної системи
(найшвидший вид транспорту), хоча частка перевезень в загальній кількості пасажирів і вантажів
транспортними підприємствами її незначна (висока вартість послуг). З суто економічної точки зору
цивільна авіація через високу вартість послуг і динамічний характер їх продажу забезпечує швидкий і
вагомий внесок фінансових коштів, особливо в іноземній валюті [3]. Але ця ж вартість (враховуючи
низьку платоспроможність населення) і впливає на кількість реалізованих послуг, що є одним з
негативних явищ щодо стабільності та розвитку авіаційних підприємств.
Стабільність економіки неможлива без фінансової стійкості підприємств так як, саме стійкість
служить основою міцного його положення на ринку та конкурентоспроможності.
Найбільше впливають на діяльність авіапідприємств внутрішні чинники, які залежать від
організації роботи підприємства. Серед них особливе місце належить дебіторській і кредиторській
заборгованостям.
Структура дебіторської і кредиторської заборгованості впливає на рух обігових коштів.
Оптимізація використання та розподілу обігових коштів можлива шляхом визначення важелів впливу
факторів на величини дебіторської та кредиторської заборгованості. Тому ефективне управління
дебіторською та кредиторською заборгованостями на сьогоднішній день є першочерговою і
актуальною задачею для авіапідприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розв’язання проблеми щодо
управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в авіагалузі внесли вітчизняні
економісти-науковці: Василик О. Д., Варналій В. С., Васильченко З. М., Голов С. Ф., Данилова Л. І.,
Дем’яненко М. Я., Заруба О. Д., Костіна Н. І., Опарін В. М., Осадець С. С., Поддєрьогін А. М. та інші.
Серед зарубіжних економістів дана проблема знайшла відображення у працях наступних
науковців: А. Бернстайна, Р. Брейлі, Є. Брігхема, К. Друрі, С. Майєрса, С. Росса, Р. Холта та інших.
Проте, розкриваючи поняття та сутність дебіторської і кредиторської заборгованості, вплив їх на
фінансовий стан підприємства, важливість контролю за ними тощо, у своїх наукових працях науковці
не враховують специфіку деяких видів галузей, в тому числі і авіаційної галузі, а отже, особливості
оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості, її аналіз та управління нею в авіаційних
підприємствах потребує подальшого дослідження і є безумовно актуальними.
Постановка завдання. Метою статті є розробка заходів щодо ефективного управління
дебіторською та кредиторською заборгованостями, а також вдосконалення методики аналізу та оцінки
дебіторської та кредиторської заборгованості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дебіторська заборгованість – це сума рахунків до
отримання: форма тимчасового вилучення коштів з обороту підприємства, що виникло в результаті
постачання товарів, робіт або послуг в кредит.
Кредиторська заборгованість – заборгованість, що виникає при розрахунках з постачальниками і
іншими кредиторами; тимчасове використання в грошовому обігу коштів кредиторів.
Наявність дебіторської заборгованості характеризує стан розрахункової дисципліни і робить
серйозний вплив на стійкість фінансового стану підприємства. До нестабільності фінансового стану
підприємства, зростання дебіторської заборгованості призводить недотримання договірної і
фінансової дисципліни, у зв'язку з цим завданням аналізу є виявлення розмірів і динаміки
невиправданої заборгованості і причини її виникнення.
Політика управління дебіторською заборгованістю є частиною загальної політики управління
оборотними активами і маркетингової політики авіапідприємства, направленої на збільшення обсягу
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реалізації послуг, і яка полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості і забезпеченні
своєчасної її інкасації.
Задачами управління дебіторською заборгованістю є: обмеження прийнятного рівня
дебіторської заборгованості; вибір умов продажів, що забезпечують гарантоване надходження
грошових коштів; визначення можливих знижок або надбавок для різних груп покупців з погляду
дотримання ними платіжної дисципліни; прискорення затребування боргу; зменшення бюджетних
боргів; оцінка можливих витрат, пов'язаних з дебіторською заборгованістю, тобто упущеної вигоди від
невикористання засобів, «заморожених» в дебіторській заборгованості [8].
Досліджуючи функціонування бізнесу суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки
України автором пропонуються наступні заходи щодо вдосконалення системи управління
дебіторською заборгованістю: виключення з числа партнерів підприємства з високим ступенем ризику;
періодичний перегляд граничної суми кредиту; використання можливості оплати дебіторської
заборгованості векселями, цінними паперами; формування принципів розрахунків підприємства з
контрагентами на майбутній період; виявлення фінансових можливостей щодо надання
підприємством товарного (комерційного) кредиту; визначення можливої суми оборотних активів, що
відволікаються в дебіторську заборгованість по товарному кредиту, а також по виданих авансах;
формування умов забезпечення стягнення заборгованості; формування системи штрафних санкцій за
прострочення виконання зобов'язань контрагентами; використання сучасних форм рефінансування
заборгованості; диверсифікація клієнтів з метою зменшення ризику несплати монопольним
замовником.
Визначення можливої суми фінансових коштів, що інвестуються в дебіторську заборгованість,
здійснюється за формулою (1):

ІДЗ =

ОРК * КСЦ * ( ППК + ПР )
,
360

(1)

де ІДЗ – необхідна сума фінансових коштів, що інвестуються в дебіторську заборгованість;
ОРК – планований об'єм реалізації продукції (робіт, послуг) в кредит;
КСЦ – коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни продукції (робіт, послуг), вираженої
десятковим дробом;
ППК – середній період надання кредиту покупцям, в днях;
ПР – середній період прострочення платежів по наданому кредиту, в днях.
Якщо фінансові можливості підприємства не дозволяють інвестувати розрахункову суму коштів
в повному обсязі, то при незмінності умов кредитування повинен бути відповідно скорегований
планований обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) в кредит.
В основі формування стандартів оцінки покупців і умов надання кредиту лежить їх
кредитоспроможність. Кредитоспроможність покупця характеризує систему умов, що визначають його
здатність залучати кредит в різних формах і в повному обсязі, в передбачені терміни виконувати усі
пов'язані з ним фінансові зобов'язання [7].
Формування процедури інкасації заборгованості передбачає строки і форми попереднього і
подальшого нагадувань покупцям про дату платежів; можливості і умови пролонгації боргу за наданим
кредитом; умови порушення справи про банкрутство неспроможних дебіторів.
Невід'ємною
складовою,
що
передує
безпосередньому
управлінню
дебіторською
заборгованістю, є її аналіз, який краще всього почати з складання реєстру «старіння» рахунків
дебіторів. Початковою інформацією для його складання є дані бухгалтерського обліку по
заборгованості конкретних контрагентів, при цьому важливо одержати інформацію не тільки про суму
заборгованості, але і про терміни її виникнення. Аналіз дебіторської заборгованості здійснюється в
минулому періоді. З цією метою розраховується показник, який характеризує стан дебіторської
заборгованості за минулий рік. Таким показником є коефіцієнт відволікання оборотних активів, який
розраховується за формулою (2):

К воа =

ДЗ
За ,

(2)

де Квоа – коефіцієнт відволікання оборотних активів;
ДЗ – дебіторська заборгованість за товарними операціями за минулий період;
За – загальна сума оборотних активів підприємства.
На практиці використовують такі методи визначення оптимальної дебіторської заборгованості в
плановому періоді: нормативний, розрахунково-аналітичний.
В основу нормативного методу покладено систему фінансових норм та техніко-економічних
нормативів, що характеризують абсолютну величину дебіторської заборгованості, а також джерела їх
фінансового забезпечення. Слід зазначити, що норми та нормативи можуть бути класифіковані за
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категоріями покупців, видів грошових розрахунків, строків погашення. Щодо конкретного підприємства,
то нормативний метод можна застосовувати за наявності постійних покупців. Якщо підприємство не
має постійних покупців, то це вимагає значної гнучкості моделі грошових розрахунків, а, відповідно, і
показників, які характеризують дебіторську заборгованість підприємства.
Сутність розрахунково-аналітичного методу полягає у тому, що на основі фінансовоекономічних показників заборгованості за попередні періоди, які беруться за базові, та індексів їх зміни
у плановому періоді відповідно до зміни моделі грошових розрахунків визначається планова величина
дебіторської заборгованості підприємства. Розрахунково-аналітичний метод застосовується як
доповнення до нормативного і дає змогу формувати плановий показник та орієнтири під час
формування стратегії управління дебіторською заборгованістю. Слід зазначити, що використання
розрахунково-аналітичного методу супроводжується певним суб'єктивізмом. Адже аналіз і прийняття
фінансових рішень ґрунтується на експертному оцінюванні параметрів моделі грошових розрахунків, в
основі якого лежить особиста думка експертів. Розрахунково-аналітичний метод також повинен
доповнювати метод оптимізації фінансових рішень і бути інструментарієм економіко-математичного
моделювання розрахункових операцій підприємства.
Послаблення розрахункових умов, що збільшує дебіторську заборгованість покупців, має свої
переваги і недоліки. Так, з одного боку, це зростання обсягу продажу товарів (продукції, робіт, послуг)
та прибутку, а з іншого, збільшення суми безнадійних боргів та додаткові фінансові втрати через
наявність на балансі дебіторської заборгованості. Перш ніж прийняти рішення про послаблення
розрахункових умов, слід порівняти витрати від утримання на балансі додаткової дебіторської
заборгованості контрагентів з вигодою від зростання обсягу продаж. Якщо результат такого
порівняння дає прибуток, то підприємство може послабити покупцям свої розрахункові умови.
Отже, основою обґрунтування стратегії та тактики управління дебіторською заборгованістю
підприємства та визначення сукупності розрахункових операцій на основі економіко-математичного
моделювання є кількісний аналіз інформаційної бази моделі грошових розрахунків з використанням
математичних, статистичних й економетричних методів та прийомів [4].
Після того, як встановлено тривалість виробничо-фінансового циклу, слід провести аналіз
дебіторської заборгованості підприємства-постачальника. Для цього в якості інформаційної бази
використовується бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати. Для аналізу оборотності
дебіторської заборгованості використовують відповідні коефіцієнти.
Оборотність дебіторської заборгованості (формула (3)):

оборотністьДЗ =

ВР
−

,

(3)

ДЗ
де ВР – виручка від реалізації;
−

ДЗ – середня дебіторська заборгованість.
Для розрахунку середньої дебіторської заборгованості використовуються формули (4)-(5):
- середньої хронологічної (якщо є дані про розміри дебіторської заборгованості на початок
кожного місяця або кожного кварталу):

ДЗ1
ДЗn
+ ДЗ2 + ДЗ3 +
2
ДЗ = 2
2
,
−

(4)
де Д31, Д32,…ДЗn – величина дебіторської заборгованості (ДЗ) на початок кожного місяця або
кварталу;
- середньої арифметичної (якщо є дані про розміри дебіторської заборгованості тільки на
початок і кінець періоду):
−

ДЗ =

ДЗпоч.періоду + ДЗкін.періоду
2

(5)

Чим швидше обертається дебіторська заборгованість, тим менший ризик її непогашення. Чим
вищий є цей коефіцієнт, тим агресивніша політика стягнення платежів.
Період погашення розраховується за формулою (6):
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пер.погаш. ДЗ =

360днів
оборотністьДЗ

(6)

Чим більший період погашення дебіторської заборгованості, тим вищий ризик її непогашення.
Період до 60 днів вважається нормальним, до 90 днів –поганим, а більше 90 днів – проблематичним.
Слід проаналізувати також такі показники рівня дебіторської заборгованості як (формули (7), (8):

ДЗ
× 100%
поточні ⋅ активи
сумнівнаДЗ
частка ⋅ сумнів.дебіт.заборг.. ДЗ =
× 100%
ДЗ

часткаи ⋅ ДЗ ⋅ в ⋅ поточних ⋅ активах =

(7)
(8)

Показник частки сумнівної дебіторської заборгованості характеризує її якість, а саме: чим вищий
цей показник, тим нижча ліквідність дебіторської заборгованості [1].
Визначення терміну обороту для необхідного приросту сплаченої валової виручки підприємства
(формула (9)):

Cn =

n
On ,

(9)

де Сn – термін обороту приросту валової виручки;
n – тривалість аналізованого періоду в днях;
Оn – оборотність для необігового приросту валової виручки.
Визначення оптимального терміну скорочення оборотності статті дебіторської заборгованості в
цілях реалізації поставлених перед підприємством задач (формула (10)):

ОСдз = Пдз − Сп ,
(10)
де ОСдз – оптимальний термін погашення статті дебіторської заборгованості підприємства [7].
Крім того, аналіз дебіторської заборгованості підприємства потрібно доповнити методикою
оцінки витрат фінансування залежно від терміну оборотності дебіторської заборгованості.
Аналіз стану дебіторської заборгованості авіакомпаній України за 2011 рік в цілому та в розрізі
статей відображено в табл. 1.
Таблиця 1
Склад структури дебіторської заборгованості по авіакомпаніях України за 2011 рік
Структура дебіторської
заборгованості
(ДЗ)

ВАТ «Дніпроавіа»
Сума,
тис.грн.

% в загальній
сумі ДЗ

ПАТ АК «МАУ»
Сума,
тис.грн.

Дебіторська
заборгованість за
417345
90,4
150708
товари, роботи, послуги
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками:
- з бюджетом
6279
1,35
20597
- за виданими авансами
33781
7,29
13459
Інша поточна ДЗ
6101
1,32
2526
Всього
463506
100
187290
Джерело : Фінансова звітність авіакомпаній за 2011 рік.

ТОВ АК ДонбасАеро

% в загальній
сумі ДЗ

Сума,
тис.грн.

% в загальній
сумі ДЗ

80,47

71626

74,84

11,0
7,18
1,35
100

3771
9393
10916
95706

3,94
9,81
11,41
100

Аналізуючи показники табл. 1, можна зазначити, що найбільша частка дебіторської
заборгованості склала за статтею «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», що
ставить авіакомпанію в складний фінансовий стан (вилучення оборотних коштів з обороту).
Термін погашення дебіторської заборгованості по ВАТ «Дніпроавіа» складає 156 днів, ПАТ АК
«МАУ» – 22 дні, ТОВ АК «ДонбасАеро» – 60 днів. Враховуючи те, що період погашення дебіторської
заборгованості вважається нормальним при 60 днях, то за результатами розрахунків (табл. 1) вище
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норми має термін погашення дебіторської заборгованості ВАТ «Дніпроавіа» - 96 днів. Такий показник
для ВАТ «Дніпроавіа» свідчить про ризик непогашення дебіторської заборгованості.
Стабільність фінансового стану характеризується обсягом і якісним складом кредиторської
заборгованості, а її рух визначає стан платіжної дисципліни підприємства.
В процесі аналізу кредиторської заборгованості необхідно дати оцінку умов заборгованості,
строкам заборгованості, обмеженню використання ресурсів, можливості залучення додаткових
джерел фінансування.
Стан кредиторської заборгованості (КЗ) характеризують показники [5]:
- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Кокз):

Кокз =

Г
−

,

(11)

КЗ
де: Г – грошові кошти;
−

КЗ

– середня за звітний період кредиторська заборгованість.

Цей показник показує збільшення (зменшення) комерційного кредиту, який надається
підприємству.
- Середній строк оборотності кредиторської заборгованості:

Окз =

360днів
Кокз

(12)

Цей показник відображає середній строк повернення боргів підприємства.
Аналіз стану кредиторської заборгованості авіакомпаній України за 2011 рік в цілому та розрізі
статей відображено в табл. 2.
Таблиця 2
Склад та структура кредиторської заборгованості по авіакомпаніям України за 2011 рік
Структура кредиторської
заборгованості
(КЗ)
Кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточні зобов’язання за
розрахунками:
- з бюджетом
- з одержаних авансів
-з
позабюджетних
платежів
- зі страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків

ВАТ «Дніпроавіа»
Сума,
% в загальній
тис.грн.
сумі КЗ

ПАТ АК «МАУ»
Сума,
% в загальній
тис.грн.
сумі КЗ

ТОВ АК ДонбасАеро
Сума,
% в загальній
тис.грн.
сумі КЗ

682919

75,88

382652

76,94

112260

84,72

1827
2832

0,2
0,31

2335
64612

0,47
12,99

728
10861

0,55
8,2

118

0,09

3320
8958

0,37
1,0

4070
12261

0,8
2,47

2033
5277

1,53
3,98

-

-

3208

0,65

-

-

5,68
100

1224
132501

0,93
100

Інші поточні зобов’язання
Всього

200144
22,24
28229
900000
100
497367
Джерело : Фінансова звітність авіакомпаній за 2011 рік.

Дані табл. 2 свідчать, що найбільша частка кредиторської заборгованості склала за статтею
«Кредиторська заборгованість за товари роботи послуги». Зобов’язання авіакомпаній перед
постачальниками в загальній структурі заборгованості складають по ВАТ «Дніпроавіа» – 75,88%, ПАТ
АК «МАУ» – 76,94%, ТОВ АК «ДонбасАеро» – 84,72%. Збільшення їх обсягу в 2011 році при падінні
попиту, що спостерігається по показниках досліджуваних авіакомпаній (табл. 2), на перевезення
вантажу та пасажирів вказує на фінансові ускладнення. Термін погашення кредиторської
заборгованості становив по ВАТ«Дніпроавіа» – 303 дні, ПАТ АК «МАУ» – 58 днів, ТОВ АК
«ДонбасАеро» – 83 дні. Дані показники свідчать про погіршення фінансового стану досліджуваних
авіакомпаній.
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На основі даних дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості (табл. 1 – 2) та
факторів, що впливають на них, визначають залежність показників часток дебіторської та
кредиторської заборгованостей, використовуючи економетричні моделі по кожній авіакомпанії.
Для визначення економетричних моделей залежностей показників часток дебіторської і
кредиторської заборгованостей від факторів застосовується метод найменших квадратів.
Використовуються такі позначення [2]:
у - частка дебіторської заборгованості області у відсотках до загальної величини по Україні;
z - частка кредиторської заборгованості області у відсотках до загальної величини по Україні;
х1 – перший фактор – роздрібний товарооборот, млрд. грн.;
х2 – другий фактор – середньомісячна заробітна плата, грн.;
х3 – зайнятість населення, млн. осіб;
х4 – грошові доходи населення, млрд. грн.;
х5 – валовий регіональний продукт у фактичних цінах, млрд. грн.
Вибір кращої економетричної залежності для y або z здійснюється з множин трьох варіантів для
кожного виду дебіторської і кредиторської заборгованості:
1) а0 + а1х1 + а2х2 +а3х3 + а4х4 + а5х5,
2) а0 + а2х2 +а3х3 + а4х4 + а5х5,
3) а0 +а3х3 + а4х4 + а5х5,
Критерієм відбору кращої залежності є найбільше значення коефіцієнта множинної детермінації
2
R та найменше значення відносної стаціонарної похибки Н.
Для визначення коефіцієнтів а0, а1, а2, а3, а4, а5 застосовується метод найменших квадратів (13)
– (15):

R2 =1−

G
D

,

(13)

H = 100 ×

G
,
Yc

(14)

H = 100 ×

G
,
Zc

(15)

де G - середня сума квадратів відхилень теоретичних значень показника від фактичних;
D – дисперсія для показника;
ус – середнє значення показника у;
zс – середнє значення показника z.
Коефіцієнт еластичності показника у по i-му фактору обчислюється за формулою (16):

Еi =

аi × yi
yc

(16)

А для показника Z за формулою (17):

Еi =

bi × x i
zc

(17)

Дані економетричних залежностей показників структури дебіторської та кредиторської
заборгованостей дають змогу розрахувати коефіцієнти еластичності та прогнози цих показників на
перспективу для кожної авіакомпанії, які можна використати для визначення впливу кожного фактора
на показник.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити
висновок, що збільшення дебіторської заборгованості ініціює додаткові витрати підприємства на:
збільшення обсягу роботи з дебіторами; збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості
(збільшення періоду інкасації); збільшення втрат від безнадійної дебіторської заборгованості. Тому
одним із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською заборгованістю в авіакомпаніях
є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення
резерву по сумнівних боргах, а також надання рекомендацій по роботі з фактично або потенційно
неплатоспроможними покупцями. Крім того, дебіторська заборгованість – елемент оборотних коштів, її

260

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

зменшення впливає на позитивний результат коефіцієнта покриття. Відповідно до цього, фінансові
менеджери повинні вирішувати не тільки завдання зменшення дебіторської заборгованості, але і її
балансування з кредиторською. При аналізі співвідношення між дебіторською і кредиторською
заборгованостями необхідно здійснювати аналіз умов комерційного кредиту, що надається фірмі
постачальниками запасів.
На думку автора, для підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю можна
порекомендувати підприємству наступні заходи: вести безперервний моніторинг стану дебіторської
заборгованості, своєчасно виявляючи і усуваючи негативні тенденції; орієнтуватися на велике число
покупців для зниження ризику несплати; безперервно контролювати стан розрахунків з покупцями по
простроченій заборгованості; надавати більше знижок при передоплаті; аналіз дебіторської
заборгованості проводити одночасно з аналізом кредиторської заборгованості; безперервно стежити
за оборотністю дебіторської заборгованості з метою з'ясування причин, які уповільнюють оборотність.
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Анотація
В статті розглядається поняття дебіторської та кредиторської заборгованості, вплив
зміни їх на фінансову стійкість авіапідприємств. Висвітлена методика послідовності проведення
аналізу; здійснений аналіз стану складу та структури заборгованостей авіакомпаніями України.
Розкрито методику коефіцієнтів оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості та
терміну їх погашення, а також залежності між дебіторською та кредиторською заборгованостями
використовуючи економетричні моделі по кожній авіакомпанії. Розглянуті проблеми управління
дебіторською та кредиторською заборгованістю, визначені методичні підходи до оцінки їх стану
та запропоновані заходи, що сприятимуть поліпшенню фінансової стійкості авіакомпаній, яка є
основою положення на ринку та їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, оборотність
дебіторської та кредиторської заборгованості, економетричні моделі.
Аннотация
В статье рассматривается понятие дебиторской и кредиторской задолженности, влияние
изменения их на финансовую устойчивость авиапредприятий. Освещена методика
последовательности проведения анализа; осуществлен анализ состава и структуры
задолженностей авиакомпаниями Украины. Раскрыта методика коэффициентов оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задолженности и срока их погашения, а также зависимость между
дебиторской и кредиторской задолженностями используя эконометрические модели по каждой
авиакомпании. Рассмотрены проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью,
определены методические подходы к оценке их состояния и предложены меры, способствующие
улучшению финансовой устойчивости авиакомпаний, которая является основой положения на
рынке и их конкурентоспособности.
Ключевые
слова:
дебиторская
задолженность,
кредиторская
задолженность,
оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, эконометрические модели.
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Annotation
The paper considers the notion of receivables and payables, the impact of changes in the financial
stability of the airline. Highlights the methods of sequence analysis, carried out an analysis of the
composition and structure of debt carriers Ukraine. Turnover ratio reveals the methods receivables and
payables, and they mature, and the relationship between receivables and payables using econometric
models for each airline. In the article the problem of managing payables and receivables, certain
methodological approaches to assess their situation and proposed measures that will enhance the financial
sustainability of the airline, which is the basis of market position and competitiveness.
Key words: accounts receivable, accounts payable, accounts receivable turnover and payables,
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ ВИДИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЯК
ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
Постановка проблеми. Відповідно до останніх змін у чинному законодавстві, певні складові
власного капіталу були частково приведені до вимог міжнародної практики. Однак, дотримуючись
вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, у структурі власного
капіталу підприємств необхідно виділяти відносно однорідні компоненти, що сприятиме
удосконаленню вітчизняної методики ведення бухгалтерського обліку власного капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження даної проблеми проводять
такі вчені, як: Бланк І. О., Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Єфімова О. В., Сопко В. В. та інші.
Зокрема, Голов С. Ф. вважає, що власний капітал формується двома складовими: вкладеним
(інвестиції акціонерів) та накопиченим (нерозподілений прибуток акціонерів) капіталом [3, с. 271].
На думку Бланка І. О., для систематизації капіталу підприємства необхідно виділити 11
класифікаційних ознак [1, с. 251].
Єфімова О. В. зазначає, що у складі власного капіталу можна виділити дві основні складові:
інвестований капітал, тобто капітал, вкладений власниками в організацію, і накопичений капітал, тобто
капітал, створений понад той, що спочатку авансований власниками [4, с. 316].
Не дивлячись на зацікавленість у вивченні зазначеної проблеми великої кількості вчених, на
сьогоднішній день залишається не вирішеним питання щодо чіткої класифікації власного капіталу
підприємств, яка б не суперечила міжнародним вимогам.
Постановка завдання. В публікації поставлено завдання на основі аналізу наявних джерел
визначити основні особливості класифікації власного капіталу відповідно до вимог вітчизняних та
міжнародних стандартів обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження. На підставі дослідження поглядів вченихекономістів встановлено, що існує велика кількість різнобічних трактувань терміна «капітал». Крім
того, застосовується досить значна кількість класифікаційних ознак, які використовуються для
систематизації капіталу суб’єкта господарювання. Найбільш вичерпний перелік класифікаційних ознак
запропонував І. О. Бланк [1, с. 251].
У світовій практиці існують різні підходи до класифікації капіталу, але в загальному вони
базуються на класифікації капіталу, що запропонована вітчизняним вченим І. О. Бланком. Основним
моментом нашого дослідження є розгляд структури «власного капіталу» як складової капіталу в
цілому.
Економічний стан будь-якого підприємства характеризується розміром капіталу, що належить
йому, а успішна діяльність полягає в його примноженні й накопиченні. Основним джерелом
фінансування діяльності суб’єктів господарювання є їх власні засоби. Саме капітал виражає власність.
У момент створення підприємства таку функцію виконує його початковий капітал, який за своїм
матеріальним складом є сукупністю активів, інвестованих засновниками (учасниками). У момент
створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками
(учасниками) і відображає їх вартість.
Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних, нематеріальних і фінансових
ресурсів – носіїв прав власності окремих суб’єктів, частки інвестованих коштів, а власний капітал є
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гарантією організації бізнесу [8, с. 546].
Відповідно до Концептуальної основи МСБО, власний капітал поділяється на підкласи,
наприклад, в акціонерному товаристві власний капітал має такі підкласи: кошти, внесені акціонерами;
нерозподілений прибуток; резерви, які відображають асигнування нерозподіленого прибутку; резерви,
які відображають коригування збереженого капіталу. Така класифікація необхідна для прийняття
рішень користувачами фінансових звітів, адже вона передбачає правові й інші обмеження
спроможності підприємства розподіляти і використовувати власний капітал. Вона може також
відображати той факт, що сторони з однаковою часткою власності у підприємстві мають різні права на
отримання дивідендів або на виплати капіталу [2, с. 286].
Від того, як трактується природа капіталу, буде й залежати структура власного капіталу. До
джерел формування власного капіталу належать безоплатно отримані активи, суми, внесені
акціонерами, суми переоцінок, нерозподілений прибуток.
Наступна класифікація базується на вимогах законодавства. Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», власний капітал містить такі складові: зареєстрований капітал,
капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий
збиток), неоплачений капітал і вилучений капітал [5].
Щодо структури власного капіталу зарубіжних країн, то вона не однакова. Так, у Великобританії до
власного капіталу відносять: суми акціонерного капіталу за звичайними акціями, резерви та довгострокову
заборгованість. У США до власного капіталу входить: внесений (сплачений) капітал, нерозподілений дохід
(накопичена сума доходу за вирахуванням усіх збитків та дивідендів, виплачених акціонерам), акціонерний
капітал (суми інвестицій акціонерів і нерозподіленого доходу). До складових власного капіталу у Франції
відносять: початковий внесок до акціонерного капіталу, що є постійною заборгованістю по відношенню до
власника, фінансовий результат, резерви. Власний капітал у Німеччині складається зі статутного капіталу,
резервного капіталу, передбаченого прибутку (збитку) на наступний рік, річного надлишку (річного збитку).
У Польщі власний капітал складається зі статутного капіталу, неоплаченого капіталу, додаткового капіталу,
резервів на переоцінку активів, іншого резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, чистого прибутку
або збитку фінансового року [2, с. 286-296].
Якщо розглядати власний капітал за певними ознаками (реєстрація внесків учасників і рівень
відповідальності, джерела формування капіталу, оцінка власного капіталу), то слід зазначити, що він
формується двома складовими: вкладеним (інвестиції акціонерів) та накопиченим (нерозподілений
прибуток акціонерів) капіталом [3, с. 271].
В умовах реформування бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСБО в структурі власного
капіталу підприємств виділяють відносно однорідні компоненти. Дотримуючись вимог МСБО,
пропонуємо в структурі власного капіталу вітчизняних підприємств виділити: інвестований капітал у
складі статутного (зареєстрованого) і додаткового капіталу (емісійний дохід і курсові різниці, що
виникли при інвестуванні капіталу); накопичений капітал у складі реінвестованого капіталу,
нерозподіленого прибутку і набутого капіталу (приріст вартості майна від переоцінки основних засобів,
безоплатне надходження майна, інвестиційні засоби власників, використані цільові кошти); резервний
капітал у складі оціночних і витратних резервів; потенційний капітал у складі цільового фінансування,
цільових надходжень і доходів майбутніх періодів.
Інвестований капітал є відправним моментом, з якого починається практична діяльність будьякого економічного суб'єкта. Він включає два елементи – статутний (зареєстрований) і додатковий
капітал.
Основним елементом інвестованого капіталу є статутний (зареєстрований) капітал,
першочергове формування якого відбувається у момент створення підприємства. Під додатковим
капіталом слід розуміти приріст власного капіталу (емісійний дохід) і курсових різниць за внесками до
статутного (зареєстрованого) капіталу, виражених в іноземній валюті.
Накопичений капітал створюється у процесі функціонування підприємств за рахунок
реінвестованого капіталу, нерозподіленого прибутку і набутого капіталу. Джерелом формування
реінвестованого капіталу є чистий прибуток звітного року, який є позитивним кінцевим фінансовим
результатом, виявленим за звітний період, за мінусом встановлених відповідно до законодавства
податкових й інших аналогічних платежів із податку на прибуток.
Набутий капітал формується за рахунок джерел, не пов'язаних із діяльністю підприємства:
приріст вартості майна внаслідок переоцінки основних засобів, безоплатне надходження майна,
приріст майна за рахунок інвестованих коштів власників, використані за призначенням цільові засоби
в комерційних підприємствах. Основною статтею набутого капіталу є приріст вартості майна внаслідок
переоцінки об'єктів основних засобів.
У складі потенційного капіталу виділено цільове фінансування та цільові надходження і доходи
майбутніх періодів, оскільки ці засоби при настанні певних умов визнаються доходом підприємства у
різних формах і в різні періоди.
Резервний капітал об'єднує дві складові, які віднесено до власного капіталу відповідно до вимог
МСБО: витратні та оціночні резерви [6, с. 180]. Включення резервів до складу власного капіталу
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зумовлено тим, що вони відволікають частину майбутнього доходу і, відповідно, частину власного
капіталу підприємства, а у разі неповного використання їх включають до складу позареалізаційних
доходів, збільшуючи при цьому капітал.
Витратні резерви (на майбутню оплату відпусток працівників підприємства і виплату щорічної
винагороди за вислугу років; на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; на ремонт основних
засобів і виробничі витрати по підготовчих роботах у зв'язку з сезонним характером виробництва; на
майбутні витрати по рекультивації земель й інші природоохоронні заходи) визнаються у складі витрат
від звичайних видів діяльності як витрати по формуванню собівартості продукції, що випускається.
Оціночні резерви (резерви по сумнівних боргах, резерви під знецінення вкладень у цінні папери,
резерви під зниження вартості матеріальних цінностей) визнаються у складі операційних витрат.
Джерелами формування власного капіталу, незалежно від організаційно-правової форми, є
засоби, інвестовані при створенні підприємства, а також засоби, придбані в процесі його діяльності.
Первинне формування фінансових ресурсів відбувається у момент заснування підприємства.
Під процесом формування капіталу розуміють процес оптимізації об'єму і структури капіталу та
забезпечення його залучення підприємством з різних джерел. Рівень ефективності господарської
діяльності підприємства багато в чому визначається цілеспрямованим формуванням власного
капіталу. Основною метою формування власного капіталу є задоволення потреби в придбанні
необхідних активів і оптимізації його структури з позиції забезпечення умов ефективного його
використання [7, с. 47].
Висновки з проведеного дослідження. В умовах реформування бухгалтерського обліку
відповідно до вимог МСБО у структурі власного капіталу підприємств запропоновано виділити
інвестований, накопичений, резервний та потенційний капітал. Це, в свою чергу, сприятиме
удосконаленню ведення бухгалтерського обліку власного капіталу на вітчизняних підприємствах.
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Анотація
Проведено теоретичний аналіз досліджуваної проблеми. Встановлено, що бухгалтерські
служби вітчизняних підприємств неодноразово стикається з низкою проблем під час ведення обліку
власного капіталу. Виявлено, що діюча класифікація власного капіталу в більшій мірі суперечить
міжнародним вимогам і потребує певного коригування та удосконалення. Для приведення
класифікації власного капіталу, як об’єкта обліку до вимог МСБО, запропоновано в його структурі
виділити інвестований, накопичений, резервний та потенційний капітал, що дасть можливість
удосконалити методику ведення бухгалтерського обліку в цілому.
Ключові слова: власний капітал, активи, власність, акціонер, фінансова звітність,
прибуток, майно.
Аннотация
Проведен теоретический анализ исследуемой проблемы. Установлено, что бухгалтерские
службы отечественных предприятий неоднократно сталкиваются с рядом проблем при ведении
учета собственного капитала. Обнаружено, что действующая классификация собственного
капитала в большей степени противоречит международным требованиям и нуждается в
определенной коррекции и совершенствования. Для приведения классификации собственного
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капитала, как объекта учета к требованиям МСФО, предложено в его структуре выделить
инвестированный, накопленный, резервный и потенциальный капитал, что позволит
усовершенствовать методику ведения бухгалтерского учета в целом.
Ключевые слова: собственный капитал, активы, собственность, акционер, финансовая
отчетность, прибыль, имущество.
Annotation
Conducted theoretical analysis of the research problem. Established that bookkeeping services of
domestic enterprises repeatedly run into the row of problems during registering of own capital. It was found
to that operating classification of own capital, that in a greater measure conflicts with international
requirements, needs certain adjustment and improvement. To bring the classification own capital, as an
object of the to the requirements of IFRS, suggest in his structure to distinguish the capital invested,
accumulated, reserve and potential, that will give an opportunity to perfect methodology of conduct of
accountancy on the whole invested.
Key words: own capital, actives, ownership, sharer, financial reporting, profit, property.
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КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК» І «РОЗВИТОК
ЕКОНОМІКИ»: СУТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
Постановка проблеми. Економічне середовище як складна відкрита динамічна система
характеризується мінливістю, рухливістю та невизначеністю стану у майбутньому. На позначення
процесів, що протікають в економіці, використовують такі терміни, як «функціонування», «рух»,
«зміна», «зростання», «еволюція», «розвиток», «прогрес». Причому оперування цими поняттями часто
відбувається автоматично, без конкретизації їх суті та відмінностей.
З огляду на постійну трансформацію економічної підсистеми суспільства як на глобальному
рівні, так і на рівні країни, галузей і підприємств, беззаперечною є необхідність дослідження існуючих,
а надто пошуку нових ефективних напрямів і механізмів розвитку. Та, передусім, з метою наступного
визначення теоретичних підходів та розробки механізмів розвитку галузей економіки країни в умовах
переходу до постіндустріального суспільства, уточнення потребують такі категорії, як «економічне
зростання», «економічний розвиток», «розвиток економіки», «суспільний розвиток».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічного розвитку були об’єктом
дослідження цілої плеяди зарубіжних і вітчизняних науковців. Розвиток як загальноекономічна
категорія досліджувався Дж. Б. Кларком [1], як категорія суспільна – У. Ростоу [2] та Г. Спенсером [3],
як результат дії певних механізмів і факторів – Й. Шумпетером [4]. Різні аспекти економічного
зростання і розвитку досліджували такі науковці, як С. Кузнець [5-6], В. Леонтьєв [7], Р. Солоу [8] та ін.
Питання економічного розвитку розглядаються і у роботах вітчизняних науковців, зокрема,
В. М. Геєця [9], І. І. Лукінова [10], В. І. Ляшенка [11], С. В. Мочерного [12], В. С. Пономаренка [13] та
багатьох інших.
Однак, у більшості сучасних економічних джерел спостерігається одночасне вживання понять
«економічне зростання», «економічний розвиток», «розвиток економіки», «суспільний розвиток» як
синонімічних без розмежування і конкретизації їх суті. До цього часу теоретична база вивчення
вказаних понять залишається недостатньо розробленою, свідченням чого є значні розбіжності при
висвітленні проблем розвитку господарської системи різними науковцями. Це зумовлює необхідність
визначення характерних рис та уточнення відмінностей зазначених понять.
Постановка завдання. Метою статті є визначення змісту та співвідношення категорій
«економічний розвиток» і «розвиток економіки».
Виклад основного матеріалу дослідження. Наукові підходи до загальнотеоретичного
обґрунтування категорії розвитку в різні історичні епохи є досить розмаїтими. У сучасній філософській
літературі під розвитком розуміється зміна матеріальних і ідеальних об’єктів, яка характеризується
такими трьома властивостями: є закономірною, спрямованою і якісною зміною [14]. Під закономірністю
розуміється невипадковий характер змін. Спрямованість змін означає перехід від одного стану об’єкта
до іншого не шляхом постійного повторення пройденого, не рухом по колу, а поступовим рухом до
більш досконалого стану об’єкту (прогресивний розвиток) або рухом у протилежному напрямі
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(регресивний розвиток). Якісні зміни визначаються переходом від структури однієї якості (з однією
кількістю її складових, порядком їх розташування одна відносно одної і характером взаємозв’язку між
ними) до структури іншої якості (з іншою кількістю, порядком і типом взаємозв’язків складових) [15].
Розвиток виступає як виникнення нового якісного стану об’єкту у результаті зміни його складу і
структури [16].
У відповідності з визнанням багатоманітності форм існування матерії і свідомості розрізняють
розвиток [17]:
1) неорганічної матерії (її фізичної і хімічної форм);
2) органічної матерії (її біологічної форми);
3) соціальної матерії (її суспільно-економічної і політичної форм);
4) свідомості (таких її форм, як наука, мораль, ідеологія, правосвідомість, релігія і ін.).
Процес розвитку, на відміну від зміни, яка може відбуватись із будь-яким об’єктом, пов’язаний із
перетворенням у структурі об’єкта, що представляє собою сукупність функціонально пов’язаних один
з одним елементів, відношень і залежностей. Тому у матеріальному і духовному світі, в якому усі
предмети перебувають у стані постійного руху, про розвиток можна говорити відносно об’єктів з тією
або іншою системною будовою, тобто розвиток є властивістю системних об’єктів [15].
Щодо поняття «суспільство», то існує кілька теоретичних парадигм тлумачення сутності цього
терміну [18]. Розбіжності у трактуванні визначаються сферою дослідження поняття: історія, соціологія,
психологія, філософія, і, нарешті, економіка. Однак, усі підходи сходяться на тому, що суспільство є не
простою сумою складових (індивідів, соціальних зв’язків, взаємодій, взаємовідносин), а цілісною
системою, яку формують індивідуальні дії, зв’язки і відносини, тобто взаємодія складових, з якостями,
які відсутні у включених до неї окремих елементів. А отже, суспільство набирає системну якість.
Враховуючи перспективу аналізу сутності категорій «суспільний розвиток», «економічний
розвиток» і «розвиток економіки», у рамках нашого дослідження інтерес становить саме системний
підхід. Суспільство як систему почав розглядати американський соціолог Т. Парсонс, який визначав
останнє як систему відносин між людьми, засновану на нормах та цінностях [19]. Суспільство є
найзагальнішою системою взаємозв’язків і взаємовідносин між людьми, соціальними групами,
спільнотами та соціальними інститутами, яка склалася історично для досягнення ними певних
спільних цілей [20].
Суспільство є складною системою через велику кількість елементів і складність зв’язків між
ними, відкритою системою, оскільки взаємодіє з зовнішнім середовищем шляхом обміну речовиною,
енергією і інформацією, і системою динамічною, яка змінюється у часі.
Елементами суспільства як системи є соціальні інститути, тобто стійкі сукупності людей, груп,
закладів, що виступають самостійними суб’єктами соціальної дії. Соціальні інститути, у свою чергу,
складаються з неподільних компонентів суспільства – окремих людей. Між елементами суспільства
виникає велика кількість складних зв’язків, які називають суспільними відносинами і які формують
структуру суспільства.
Залежно від спрямованості відносин, що виникають між елементами суспільства, виділяють
його основні підсистеми – сфери суспільної діяльності – певні крупні відносно самостійні сукупності
стійких відносин між соціальними суб’єктами. Кожна сфера складається з елементів (людей,
соціальних інститутів) і певних відносин, що між ними склалися. Одні й ті ж елементи задіяні
одночасно у різних сферах у зв’язку із різнобічністю їх функціонування.
У науковій літературі спостерігаються розбіжності як у виокремленні основних підсистем
суспільства, так і у визначенні провідної функціональної підсистеми. Однак, зараз традиційно
виділяють чотири сфери суспільного життя: економічну, політичну, духовну і соціальну, які є
підсистемами суспільства і містять його елементи.
За визначенням, прийнятим у 1963 р. спеціальною групою експертів, що працювали під егідою
ООН, розвиток суспільства – це «процес, у якому дії самих людей поєднуються із діями влади з метою
покращення економічних, соціальних і культурних умов життя, інтегрувати спільноти у загальний потік
життя нації, надати їм можливість робити максимальний внесок у національний розвиток» [21]. У
ньому проглядається концепція розуміння розвитку суспільства як єдності розвитку його складових.
Тому під розвитком суспільства розумітимемо якісну трансформацію внутрішньої структури
суспільства як системи, що є сукупністю функціонально пов’язаних між собою елементів та
залежностей, в результаті якої відбувається перехід системи від одного стану до іншого.
Економічну сферу розглядатимемо як одну з підсистем суспільства, яка, в свою чергу, також є
системою. За визначенням, запропонованим у [22], системою є кінцева множина функціональних
елементів
відповідно

A

з заданими властивостями

до

певної

мети

Z

в

V

R , виділена із середовища SR
тимчасового інтервалу ∆Т , тобто

та відносинами між ними

рамках

певного

S ≡ A,V , R, Z , SR, ∆T .
def
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Відповідно до організаційного підходу до структурування економіки, елементами економічної
системи в залежності від рівня, на якому вони розглядаються, є домогосподарства

A1 ,

окремі

A2 , групи взаємопов’язаних підприємств A3 , галузі A4 .
Властивості V економічної системи представляють собою параметри або характеристики
A1 , A2 , A3 , A4 системи. Вони є істотними з погляду дослідження якості елементів і
елементів

підприємства

можуть змінюватись залежно від мети дослідження.
Між елементами економічної системи складаються різноманітні відносини R , які формують
структуру системи. Серед економічних відносин виділяють такі групи: соціально-економічні відносини;
організаційні форми господарської діяльності; конкретні економічні зв’язки між підприємствами і
організаціями; господарський механізм.
До зовнішнього середовища

SR

економічної системи відносяться елементи, які не ввійшли до

неї.
Мета Z функціонування економічної системи суспільства може бути різною у різні проміжки
часу і визначається станом інших сфер суспільства (політичної, соціальної, духовної) на конкретному
історичному етапі, наприклад, задоволення матеріальних потреб, економічний ріст, підвищення
ефективності виробництва, повна зайнятість і ін.

A,V , R , Z , SR

залежить від інтервалу часу ∆Т , на якому розглядається система.
Кортеж
Відповідно, у різні моменти часу конкретні значення параметрів системи (властивості системи)
визначають її тип.
Важливим є розуміння суті і розмежування понять «економічне зростання» і «економічний
розвиток». Наведемо спочатку визначення загальноекономічних понять «зростання» і «розвиток»,
використовуючи методологію «чорної скрині». Зростання – це збільшення параметрів на виході
системи при збереженні або зміні (збільшенні чи зменшенні) ресурсів, що споживаються, на вході
системи. Розвиток – це ускладнення структури системи з метою скорочення ресурсів на вході для
отримання одиниці кінцевого результату на виході системи.
Тоді під економічним зростанням слід розуміти кількісне збільшення параметрів економічної
системи, тобто збільшення обсягів продуктів і послуг, які виробляються у економічній системі за
певний період (результатів виробництва) за рахунок пропорційного збільшення використовуваних
факторів виробництва. Збільшені обсяги суспільного виробництва задовольняють зростаючі потреби
населення у благах.
До факторів, які визначають економічне зростання, відносять [23]:
1) фактори пропозиції, які обумовлюють спроможність економічної системи до збільшення
обсягів виробництва (наявність ресурсів);
2) фактори попиту, які обумовлюють адекватний рівень споживання результатів виробництва;
3) фактори ефективності, які обумовлюють наявність оптимальної структури виробництва та
економне використання ресурсів;
4) соціокультурні, інституційні та інші фактори, які забезпечують сприятливий стан в інших
сферах суспільства.
У економічній літературі показниками економічного зростання частіше вважають зміну величини
ВВП та ВВП на душу населення за певний період.
Зважаючи на необхідність збільшення обсягів ресурсів, які залучають у виробничий процес,
необхідною умовою такого економічного зростання є екстенсивне економічне зростання.
В той же час в економічній системі діє закон взаємного переходу кількісних і якісних змін. Сприяє
такому переходу науково-технічний прогрес, який зумовлює технічні, технологічні, організаційні і
кадрові удосконалення процесу виробництва та викликає покращення економічних показників:
підвищення продуктивності праці, зниження матеріало- і фондоємності, собівартості виробництва. На
цьому етапі має місце інтенсивне економічне зростання, коли збільшення обсягів виробництва
досягають шляхом не кількісного збільшення обсягів ресурсів, а ефективнішого їх використання.
Технологічні та організаційні зміни зумовлюють зміни у способі поєднання компонентів системи
продуктивних сил (людини і засобів виробництва), тобто технологічного способу виробництва. Ці зміни
підвищують якість економічної системи, а тому можна говорити про економічний розвиток. Тому
необхідною умовою економічного розвитку є удосконалення продуктивних сил.
Під економічним розвитком розумітимемо збільшення обсягів суспільного виробництва за
рахунок удосконалення продуктивних сил і способу їх поєднання.
На наступному етапі зміна технологічного способу виробництва, викликана науково-технічним
прогресом, зумовлює зміну виробничих відносин, тобто стосунків між людьми у процесі господарської
діяльності. Процес становлення нової економічної системи зумовлюється зміною виробничих
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відносин. При цьому відбувається удосконалення складу і структури економічної системи з метою
істотного зниження сумарної ресурсоємності одиниці кінцевого результату функціонування системи,
що є розвитком системи або розвитком економіки.
Співвідношення економічного зростання, економічного розвитку і розвитку економіки наведено
на рис. 1.

Рис. 1. Співвідношення економічного зростання, економічного розвитку і розвитку
економіки
Джерело : складено автором
Нарешті, спробу визначити поняття «розвиток економіки» реалізуємо із врахуванням таких
підходів (рис. 2).

Рис. 2. Підходи до визначення поняття «розвиток економіки»
Джерело : складено автором
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Під «розвитком економіки» розумітимемо закономірну, спрямовану і якісну зміну параметрів
економічної підсистеми суспільства у результаті ускладнення структури системи з метою скорочення
ресурсів на вході для отримання одиниці кінцевого результату на виході системи.
Висновки з проведеного дослідження. У статті уточнено зміст понять «економічне
зростання», «економічний розвиток», «розвиток економіки» та встановлено відмінності і критерії
переходу економічної системи до нового стану:
1) під економічним зростанням слід розуміти збільшення обсягів виробництва продуктів і послуг
у економічній системі за певний період за рахунок пропорційного збільшення використовуваних
факторів виробництва;
2) під економічним розвитком слід розуміти збільшення обсягів суспільного виробництва у
економічній системі за рахунок удосконалення продуктивних сил і способу їх поєднання;
3) під розвитком економіки слід розуміти закономірну, спрямовану і якісну зміну параметрів
економічної підсистеми суспільства у результаті ускладнення структури системи з метою скорочення
ресурсів на вході для отримання одиниці кінцевого результату на виході системи.
У перспективі результати дослідження дадуть змогу визначити теоретичні підходи та розробити
механізми розвитку галузей економіки країни в умовах переходу до постіндустріального суспільства.
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Анотація
У статті визначено зміст та співвідношення понять «економічне зростання», «економічний
розвиток», «розвиток економіки» та встановлено відмінності і критерії переходу економічної
системи до нового стану. Уточнено поняття розвитку економіки із врахуванням доцільності
проекції загальнонаукової категорії «розвиток» на об’єкти економічної системи, системної якості
економічної сфери та кібернетичного принципу «чорної скрині». Відмінності між вказаними
категоріями у перспективі дадуть можливість розробити механізми розвитку галузей економіки
країни в умовах переходу до постіндустріального суспільства.
Ключові слова: розвиток, суспільство, система, економічна підсистема, економічне
зростання, економічний розвиток, розвиток економіки.
Аннотация
В статье определено содержание и соотношение понятий «экономический рост»,
«экономическое развитие», «развитие экономики» и установлены отличия и критерии перехода
экономической системы в новое состояние. Уточнено понятие развития экономики с учетом
целесообразности проекции общенаучной категории «развитие» на объекты экономической
системы, системного качества экономической сферы и кибернетического принципа «черного
ящика». Отличия между указанными категориями в перспективе дадут возможность
разработать механизмы развития отраслей экономики страны в условиях перехода к
постиндустриальному обществу.
Ключевые слова: развитие, общество, система, экономическая подсистема, экономический
рост, экономическое развитие, развитие экономики.
Annotation
The article defined the content and relations between the categories of «economic growth»,
«economic development», «development of economy». The differences and the criteria for the transition of
the economic system into a new state are established. The notion of development of economy is elaborated
with considering reasonability of projection of scientific category «development» onto the business system’s
objects and systemic quality of economic field and cybernetic foundation of «black box». The differences
between these categories in perspective will provide an opportunity to develop mechanisms for the
development of economic sectors in the transition to a post-industrial society.
Key words: development, society, system, economic subsystem, economic growth, economic
development, development of economy.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА НП(С)БО 1 ТА П(С)БО:
АНАЛІЗ ЗМІН
Постановка проблеми. Фінансова звітність як система взаємопов’язаних показників про
результати господарської діяльності, отриманих у процесі ведення обліку, є важливою складовою
інформаційної системи суб’єктів господарювання та має суттєвий вплив на прийняття управлінських
рішень зацікавленими користувачами. М. С. Пушкар і М. Т. Щирба зазначають, що «в ринковому
середовищі фінансова звітність стає настільки суспільно значущою, що без неї не може функціонувати
економіка інформатизованого суспільства, яка приходить на зміну індустріальному» [1, с. 66].
Глобалізація соціально-економічних відносин зумовлює потребу формування фінансової звітності
згідно з підходом, який забезпечить можливість її використання в ролі інструмента міжнародного
бізнес-спілкування.
Незважаючи на те, що в Україні система регулювання бухгалтерського обліку й звітності
загалом установлена, на шляху реформування бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) існують певні проблеми методологічного та
організаційного характеру [2, с. 237]. Необхідність і бажання інтеграції українських суб’єктів
господарювання у світовий економічний простір вимагають від регіональних суб’єктів гармонізації
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бухгалтерського обліку адекватних змін у законодавчих актах та інструктивно-методичних документах,
які визначають порядок формування й подання фінансової звітності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні й організаційні засади
формування фінансової звітності, її роль як джерела інформації для прийняття управлінських рішень і
проблеми адаптації вітчизняного законодавства з питань обліку та звітності до міжнародних
стандартів були предметом досліджень багатьох учених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, К. Безверхого,
Ю. А. Вериги, С. Ф. Голова, Л. М. Кіндрацької, М. В. Корягіна, В. М. Пархоменка, О. М. Петрука,
М. С. Пушкаря,
Н. М. Малюги,
А. В. Озерана,
В. В. Сопко,
П. Я. Хомина,
Л. В. Чижевської,
М. Г. Чумаченка, В. Г. Швеця, В. О. Шевчука, І. Й. Яремка та інших. Проте, зважаючи на продовження
реформування системи бухгалтерського обліку й відповідних змін у його нормативно-методичному
забезпеченні, ця проблема не втрачає актуальності.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз організаційних і методичних змін у формуванні та
поданні фінансової звітності у зв’язку з прийняттям Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та припинення дії П(С)БО 1-5, що
дозволяє виявити проблемні питання й надати рекомендації щодо їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Один із перших кроків у реформуванні
національної системи бухгалтерського обліку, а саме затвердження Указу Президента України № 303
«Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики»,
було здійснено ще у 1992 р. і як наслідок прийняття низки нормативно-правових актів (Програма
реформування бухгалтерського обліку із застосуванням МСФЗ, Закон України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку тощо). Однак цей
складний процес триває й досі.
Так, кроком зближення вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ стало прийняття
наказу Міністерства фінансів України (далі – МФУ) «Про затвердження Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 07.02.2013 р.
(далі – НП(С)БО 1). Норми НП(С)БО 1 слід застосовувати до фінансової звітності й консолідованої
фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які
зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством [3].
З дати офіційного опублікування НП(С)БО 1 (19.03.2013 р.) утратив чинність Наказ МФУ від
31.03.1999 р. № 87, яким затверджено Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-5. Отже, мету,
склад, принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання й розкриття її елементів
визначає НП(С)БО 1, згідно з яким фінансова звітність складається з таких форм:

– ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (для консолідованої фінансової звітності – ф. №
1-к) (далі – Баланс);
– ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» (для консолідованої – ф. №
2-к) (далі – Звіт про фінансові результати);
– ф. № 3 та ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів» (для консолідованої – ф. № 3-к та ф. № 3кн) (далі – Звіт про рух грошових коштів);
– ф. № 4 «Звіт про власний капітал» (для консолідованої – ф. № 4-к) (далі – Звіт про власний
капітал);
– примітки до річної фінансової звітності [3].
Слід зазначити, що у НП(С)БО 1 форми приміток до фінансової звітності не представлено, тому,
як і раніше, слід застосовувати форму № 5, затверджену наказом МФУ України від 29.11.2000 р.
№ 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» [4], а підприємства, які зобов’язані звітувати за
МСФЗ, формують Примітки до фінансової звітності у довільній формі.
Поряд зі значними нововведеннями, принципи формування фінансової звітності, їхні якісні
характеристики, підхід до класифікації видів діяльності й більшість термінів, зокрема, й визначення
мети складання фінансової звітності, які було наведено у П(С)БО 1-5, перенесено у новоприйняте
НП(С)БО 1. Також основні положення вже недіючих П(С)БО 2-5 представлені у вигляді Методичних
рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом МФУ від 28.03.13 р.
№ 433.
Порівнюючи значення термінів наведених у НП(С)БО 1 і в скасованих ПСБО 1-5, слід зазначити,
що в новоприйнятому положенні:
–уведено два нові терміни: сукупний дохід та інший сукупний дохід;
–відсутні трактування багатьох термінів (надзвичайна подія, фінансові

інвестиції, поточні
зобов’язання, довгострокові зобов’язання, пов’язані сторони, метод участі в капіталі, асоційоване
підприємство, група), причому в жодному з чинних П(С)БО їх визначення немає. Що стосується
відсутності визначення поняття «надзвичайна подія», то це наслідок зближення вітчизняних
стандартів із МСФЗ, оскільки в міжнародній практиці неприйнятно виділяти в окрему статтю
інформацію про результати надзвичайних подій. Щодо всіх інших термінів, то, як видно з проекту
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наказу МФУ «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
2 «Консолідована фінансова звітність»» [5] і проекту наказу МФУ «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» [6], їхнє значення
буде розкрите у відповідних положеннях у майбутньому. Очевидно, що такі зміни доцільно було
внести разом із прийняттям НП(С)БО 1.
Слід погодитись із думкою М. Т. Білухи, який ще 2001 р. зазначав, що до розробки нормативнометодичної документації з реформи бухгалтерського обліку потрібно було залучати провідних
науковців за профілем бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту. На жаль, цього не сталося, тому
затверджені МФУ нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку виявилися невисокої якості, про
що свідчать систематичні зміни й доповнення, які вносять до них [7, с. 14].
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,
національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – це нормативно-правовий акт, який не
може суперечити міжнародним стандартам [8]. Начальник Управління методології бухгалтерського
обліку Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку МФУ
О. О. Канцуров зазначав, що «нові форми фінансової звітності відповідатимуть МСФЗ» [9, с. 9]. Проте
положення новоприйнятого НП(С)БО 1 і ним визначені форми фінансової звітності в багатьох
аспектах не відповідають МСФЗ. Так, наведена в НП(С)БО 1 мета складання фінансової звітності та її
якісні характеристики відрізняються від зазначених у Концептуальній основі фінансової звітності (далі
– Концептуальна основа), виданій 01.09.2013 р. Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку [10], що свідчить про доцільність внесення відповідних змін до НП(С)БО 1 із ціллю
максимального його наближення до міжнародних стандартів. Про суттєву невідповідність якісних
характеристик, наведених у НП(С)БО 1 і у Концептуальній основі, наголошує С. Ф. Голов (табл. 1) [11,
с. 6].
Таблиця 1
Якісні характеристики інформації, яка наводиться у фінансовій звітності
Концептуальна основа

НП(С)БО 1
Основоположні

Доречність
Правдиве подання

Доречність
Достовірність
Поліпшувальні

Зіставність
Можливість перевірки
Своєчасні
Зрозумілість

Зіставність
Дохідливість

Джерело : [11, с. 6]
Серед змін, які стосуються загального порядку складання фінансової звітності, слід виділити такі:

–скорочено кількість статей, які підлягають обов’язковому розкриттю у фінансовій звітності.
Водночас, згідно з п. 4 другого розділу НП(С)БО 1 підприємства, у разі, якщо інформація є суттєвою й
оцінка статті може бути достовірно визначена, можуть додавати відповідні статті до форм фінансової
звітності зі збереженням їх назви й коду рядка з визначеного переліку (додаток 3 до НП(С)БО 1) [3];
–кодування рядків змінено на чотиризначне, при цьому перша цифра коду характеризує його
належність до тієї чи іншої форми, наприклад, рядки ф. № 1 починаються на цифру 1 і т. п.;
–загальні відомості про підприємство, яке подає фінансову звітність, наводять тільки в
заголовній частині Балансу.
Із прийняттям НП(С)БО 1 суттєвих змін зазнав Баланс, форма якого «структурно стала більш
послідовною щодо розподілу активів і зобов’язань на поточні і непоточні (довгострокові)» [11, c. 4].
Зміни в структурі Балансу представлено на рис. 1. Що стосується наповненості розділів, то скорочено
кількість обов’язкових статей, водночас передбачено вписуванні рядки.
Розробники НП(С)БО 1 подбали про інформаційні потреби таких користувачів фінансової
звітності, як контролюючі органи. Так, додано рядок (код 1136), у якому необхідно деталізувати дані
щодо дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на прибуток. Очевидно, що його
передбачено для можливості відстеження суми сплачених підприємством авансових внесків із податку
на прибуток. Також новим є рядок (код 1621), у якому окремо розкривають суму заборгованості
підприємства з податку на прибуток на звітну дату.
Ще однією спробою зблизити між собою суть фінансової звітності за вітчизняними стандартами
обліку та МСФЗ є поява у Звіті про фінансові результати нового розділу «Сукупний дохід»,
призначеного для відображення інформації про:
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–сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських
операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);
інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів
підприємства [3].
Згідно із П(С)БО 2 «Баланс»

Згідно із НП(С)БО 1

Актив
І. Необоротні активи
ІІ. Оборотні активи
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття (Вписуваний
розділ)

Актив
І. Необоротні активи
ІІ. Оборотні активи
ІІІ. Необоротні активи, утримувані
продажу, та групи вибуття

для

Пасив
І. Власний капітал
II.
Довгострокові
зобов’язання
та
забезпечення
III. Поточні зобов’язання та забезпечення
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
цільового фонду (Вписуваний розділ)

Пасив
І. Власний капітал
II. Забезпечення таких витрат і платежів
III. Довгострокові зобов’язання
IV. Поточні зобов’язання
V. Доходи майбутніх періодів

Рис. 1. Порівняння структури Балансу за П(С)БО 2 та НП(С)БО 1
Джерело : складено на основі [11, c. 4]
Проте слід погодитись із С. Ф. Головим, який, аналізуючи текст НП(С)БО 1 і встановлених ним
форм звітності, вказує у своїй статті [11, c. 4] на невідповідність у багатьох аспектах форми № 2
міжнародним стандартам.
Зважаючи на «суттєвий вплив податкових норм і правил на організацію бухгалтерського обліку та
урядових органів на процеси розроблення та прийняття положень (стандартів) бухгалтерського обліку»
[12, с. 238], залишається незрозумілим те, що в модифікованій формі № 2 не передбачено відображення
інформації про податкові різниці. При цьому вимогу п. 46.2 Податкового кодексу України [13] щодо
необхідності відображення тимчасових і постійних податкових різниць у фінансовій звітності не скасовано.
В умовах невідповідності податкового законодавства нормативним актам, що регулюють
бухгалтерський облік, існує різний ступінь законодавчої захищеності податкового та бухгалтерського
законодавства. А ця обставина суттєво ускладнює процес гармонізації й розвитку системи
бухгалтерського обліку, яка стає залежною від податкового законодавства [14, с. 185-186]. Тому
реформування бухгалтерського обліку повинне супроводжуватись адекватними змінами й у
податковому законодавстві з метою ліквідації суперечностей, які є додатковою перешкодою під час
ведення бізнесу в сучасних кризових умовах господарювання.
Після прийняття НП(С)БО 1 підприємства отримали право обирати один зі способів складання
Звіту про рух грошових коштів із застосуванням відповідної форми звіту: за прямим методом (ф. № 3)
– відображення руху грошових коштів у розрізі окремих операцій; за непрямим методом (ф. № 3-н) –
відображення причини зміни та залишку грошових коштів. Зроблений вибір, на нашу думку, слід
відображати в наказі про облікову політику.
Стосовно оновленого Звіту про власний капітал, слід зазначити, що кардинальних змін він не
зазнав, оскільки це єдина форма звітності, яка і до прийняття Н(П)СБО 1 не відрізнялася від формату,
передбаченого МСФЗ. Однак, зважаючи на те, що відбулися зміни у структурі Балансу, відповідно й
форму Звіту про власний капітал приведено у відповідність із назвами статей першого розділу пасиву.
Фінансова звітність, складена як за вимогами НП(С)БО 1, так і за вимогами вже недіючих
П(С)БО 1-5, у багатьох аспектах не відповідає МСФЗ, водночас внесені зміни усунули найістотніші
розбіжності. Слід погодитись із К. Безверхим [15, с. 10], який, аналізуючи на той час ще проект
НП(С)БО 1, вказував, що основна його ідея полягає в переформатуванні форм фінансової звітності
тільки під загальні вимоги МСФЗ, а саме:

–з Балансу виключено розділи й статті незрозумілої природи, усі статті суворо класифіковані за
критерієм оборотності та щодо розподілу активів і зобов’язань на поточні довгострокові;
–у Балансі з’явилась окрема стаття щодо поточного податку на прибуток;
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–у Звіті про фінансові результати з’явилися дані про сукупний дохід, зникли статті, у яких
потрібно було відображати інформацію про надзвичайні доходи й витрати, виключено статті «Податок
на додану вартість», «Акцизний збір»;
–Звіт про рух грошових коштів може складатися за прямим або непрямим методами.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, проведений аналіз свідчить, що поряд із
позитивними змінами в напрямі адаптації українського законодавства з питань бухгалтерського обліку
та фінансової звітності до міжнародних стандартів залишилися невідповідності й невизначеності.
Очевидно, що реформування бухгалтерського обліку в частині вдосконалення форм звітності буде
продовжуватись. Адже, наближення НП(С)БО та МСФЗ сприятиме перетворенню фінансової звітності
українських підприємств на суттєвий аргумент для потенційних інвесторів.
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Анотація
У статті проаналізовано організаційні й методичні зміни формування та подання фінансової
звітності у зв’язку з прийняттям Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» та припинення дії Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку 1-5. Виявлено проблемні питання та надано рекомендації щодо їх
вирішення. Виокремлено найістотніші невідповідності фінансової звітності, складеної згідно з
вимогами НП(С)БО 1, Міжнародним стандартам фінансової звітності. Акцентовано увагу на
основних змінах, які стосуються загального порядку складання фінансової звітності, а також тих,
що стосуються конкретно кожної з форм звітності.
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Ключові слова: фінансова звітність, національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, реформування системи бухгалтерського
обліку.
Аннотация
В статье проанализированы организационные и методические изменения формирования и
представления финансовой отчетности в связи с принятием Национального положения
(стандарта) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности» и
прекращения действия Положений (стандартов) бухгалтерского учета 1-5. Выявлено проблемные
вопросы и даны рекомендации по их решению. Выделены существенные несоответствия
финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями НП(С)БУ 1,
Международным стандартам финансовой отчетности. Акцентируется внимание на основных
изменениях, которые касаются общего порядка составления финансовой отчетности, а также
касающихся конкретно каждой из форм отчетности.
Ключевые слова: финансовая отчетность, национальное положение (стандарт)
бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, реформирование
системы бухгалтерского учета.
Annotation
The article analyzes the organizational and methodological changes in the formulation and
presentation of financial statements due to the adoption of National Accounting Statement (standard) 1
«General requirements to the financial statements» and termination of the AR(S) 1-5. Revealed problems
and recommendations are given as to the ways of solving these problems. Singled out the most significant
non-compliance with the financial statements prepared in accordance with the requirements of NAS(s) 1
International financial reporting standards. Attention is accented on major changes concerning the general
order of the financial statements, as well as those specific to each of the reporting forms.
Key words: financial statements, National Accounting Statement (standard), international financial
reporting standards, reform of the accounting system.
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ АУДИТУ
ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ
Постановка проблеми. Витрати підприємства є одним з найважливіших і одним з трудомістких
об'єктів обліку, контролю. Від правильності їх визначення залежить точність розрахунку фінансового
результату діяльності підприємства.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати
підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
Більшість авторів дають різне визначення витрат, основні з яких наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Економічна сутність витрат визначена вітчизняними авторами
Автор

Визначення

1

2
Витрати в бухгалтерському розумінні відрізняються від витрат в економічному
тлумаченні. Під економічними витратами розуміють «затрати втрачених можливостей»,
тобто суму грошей, яку можна отримати при найбільш вигідному з усіх можливих
альтернативних варіантів використання ресурсів. Таким чином, економічні витрати будьякого ресурсу, обраного для виробництва продукції, дорівнюють його вартості за
найкращого з усіх можливих варіантів використання. Поняття економічних витрат
обумовлене обмеженістю ресурсів порівняно з кількістю варіантів їх використання. З
бухгалтерської точки зору, витрати – це тільки конкретні витрати ресурсів.

Бутинець Ф. Ф.
[1, с. 34]
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продовження табл. 1
1

Нашкерська В. Г.
[8, с. 390]

Гладких Т. В.
[3, с. 316]
Мельник Л. Г.,
Корінцева О. І.
[6, с. 369]
Турило А. М.,
Кравчук Ю. Б.,
Турило А. А.
[13, с. 9-10]
Пушкар М. С.
[11, с. 389]
Сопко В. В.
[12, с. 341]
Нападовська Л. В.
[7, c. 241]

2
Витрати – це процес споживання або використання матеріалів, товарів, робіт і послуг
в процесі одержання доходу. Здійснення витрат прямо або опосередковано
пов'язується з процесами виробництва та реалізації продукції. Витрати визнаються
при зменшенні активів або при зростанні зобов'язань, внаслідок яких відбувається
зменшення власного капіталу (за винятком випадків вилучення капіталу власниками)
за умови їх достовірної оцінки.
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов'язань, які призводять для зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний
період.
Витрати – це прямі і непрямі, фактичні і можливі виплати або упущена вигода,
необхідні для того, щоб залучити й отримати ресурси в межах даного напрямку.
Витрати – це вартісне вираження абсолютної величини застосовано-споживаних
ресурсів,
необхідних
для
здійснення
виробничо-господарської
діяльності
підприємства і досягнення ним поставленої мети.
Витрати – це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і послуг факторів
виробництва (ресурсів).
Затрати - використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи на
виготовлення нового продукту праці.
Термін «витрати» означає використання (відтік) грошових коштів і одночасно – це
зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов’язань
підприємства, що призводить до зменшення капіталу.

Джерело : складено авторами
Отже, облік витрат це дії, спрямовані на відображення операцій, що відбуваються на
підприємстві протягом певного періоду, які пов'язані з процесами виробництва та реалізації продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення теорії та методології
аудиту витрат зробили такі відомі вчені, як Бутинець Ф. Ф., Кулаковська Л. П., Піча Ю. В.,
Сахарцева І. І., Давидов Г. М., Подольський В. І., Суш В. П., Ахметбеков А. Н., Дубровина Т. А.,
Шеремет А. Д., Суйц В. П., Давидов Г. М., Трущ В. Є. та інші.
Але в сучасній науковій літературі відсутні питання методології та методики аудиту саме витрат
за елементами.
Постановка завдання. Для удосконалення методичних підходів з аудиту витрат нами
поставлено наступне завдання: розкрити мету, нормативно-правові основи, якісні характеристики та
методичні рекомендації для проведення аудиту витрат за елементами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для початку проаналізуємо наукові джерела
стосовно мети аудиту витрат (табл. 2).
Таблиця 2
Визначення вітчизняних вчених про мету аудиту витрат
Автор

Мета аудиту витрат

Н. І. Гордієнко,
О. В. Харламова,
М. Ю. Карпенко
[4, с. 137]

Мета аудиту витрат – складання висновку про те, чи відповідає інформація, відображена
у фінансовій звітності щодо в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які
регламентують порядок обліку, підготовки й подання фінансових звітів.

Б. Л. Дугинський,
І. О. Дугинська
[5, с. 267]

Мета аудиту з обліку витрат діяльності – встановлення достовірності первинних даних
щодо накопичення та списання витрат діяльності, повноти і своєчасності відображення
первинних даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення
обліку витрат діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності
інформації щодо витрат, наведеної у звітності господарюючого суб'єкта.

Джерело : складено авторами
Отже, на думку авторів, метою аудиту витрат за елементами є отримання достатніх доказів
впевненості для підтвердження правильної організації обліку витрат за елементами, достовірності
розкриття інформації до діючих тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності.
Аудит витрат за елементами регламентується нормативними документами, які наведені в табл.
3.
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Таблиця 3
Нормативно-правові вимоги аудиту витрат за елементами
№
з/п

Нормативно-правові акти

Закон
України
«Про
аудиторську
діяльність»
від 22.04.93 № 125-ХІІ [9]

1

2

Кодекс етики Професійних
бухгалтерів

3

Міжнародні стандарти
аудиту (МСА)

Закон
України
«Про
бухгалтерський облік та
фінансову звітність
в
Україні» [10]
Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 16
«Витрати» [2]

4

5

Податковий Кодекс
України № 2755-VI від
02.12.2010 р.

6

Характеристика документу
- Створює правові засади організації аудиторської діяльності.
- Визначає поняття аудиту, аудиторської діяльності, аудитора,
аудиторської фірми, аудиторського висновку та інших документів
аудитора.
- Визначає права та обов’язки, відповідальність аудиторів і аудиторських
фірм, обмеження до проведення аудиту, обов’язки господарюючих
суб’єктів при проведенні аудиту та їх відповідальність перед аудитором і
державою.
Визначає основні етичні норми, яких повинні дотримуватись аудитори в
процесі здійснення аудиту та надання аудиторських послуг.
Формують єдині основні вимоги до якості та надійності аудиту і
забезпечення відповідного рівня гарантій щодо результатів аудиторської
перевірки при їх дотриманні.
Вони забезпечують:
- високу якість аудиторських перевірок;
- впровадження в аудиторській практиці нових наукових досліджень;
- допомагають користувачам зрозуміти процес аудиторської перевірки;
- допомагають аудитору вести переговори з клієнтом;
- забезпечують зв'язок окремих елементів аудиторського процесу.
Встановлює загальні правила та принципи бухгалтерського обліку,
регулювання його на рівні держави, особливості організації та ведення
бухгалтерського обліку, порядок складання фінансової звітності.
Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства і розкриття її у фінансовій звітності.
У п. 21–26 описано склад витрат за економічними елементами.
Стаття 138 описує склад витрат та порядок їх визнання.
Стаття 143 Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на
соціальні заходи (до складу витрат платника податку відносяться суми
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
у розмірах і порядку, встановлених законом).

Джерело : складено авторами

Етапи

Перелік процедур

1

2

3

Знайомство з бізнесом клієнта,
оцінка системи внутрішнього
контролю та бухгалтерського
обліку,
визначення
аудиторського
ризику,
суттєвості, планування аудиту
витрат за елементами

Обмін листами, укладанням
договору,
ознайомлення
з
діяльністю
підприємства:
опитування, тестування

Встановити
правильність
віднесення витрат до елементів

Перевірка дотримання умов
визнання витрат діяльності

ІІ. Основний

Мета і завдання

І. Підготовчий

Загальний план проведення аудиторської перевірки (табл. 4) повинен включати в себе три
основних етапи, які включають в себе певні завдання та перелік аудиторських процедур.
Таблиця 4
Загальний план проведення аудиторської перевірки

Визначити відповідність витрат
за елементами законодавчим та
нормативним
документам,
повноту
та
своєчасність
відображення
в
облікових
документах
та
фінансовій
звітності

Робоча
аудиторська
група
4

Керівник, члени
робочої групи

Перевірка
правильного
віднесення витрат
Перевірка
правильності
складання кореспонденції за
рахунками
Перевірка
правильності
відображення обліку витрат за
елементами
в
фінансовій
звітності
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2

3

4

ІІІ. Заключний

продовження табл. 4
1

5

Підготовка
аудиторського
висновку
та
складання
аудиторського звіту

Здійснення
процедур
по
систематизації
та
обґрунтування
отриманої
інформації

Керівник, члени
робочої групи

Джерело : розроблено авторами
Програма ефективного проведення аудиту витрат за елементами повинна відповідати вимогам
якісних аспектів подання інформації в звітності, а саме: наявність – А; правдивість – Б; права та
зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; подання і розкриття – Є.
Авторами запропонована наступна програма аудиту витрат за елементами (табл. 5).
Таблиця 5
Програма аудиту витрат за елементами
№
з/п

Завдання аудиту
та якість

Аудиторські процедури

Аудиторські
докази

Індекс
робочого
документу

Методи аудиту

1

Встановити
правильність
складу матеріальних витрат [Б; Г]

Перевірка складу
матеріальних витрат

Журнал №5А, Звіт
про фінансові
результати

РД-1

Документальний

Встановити
правильність
складу витрат на
оплату праці
[А; Б; Г]

Перевірка складу витрат на
оплату праці. Вивчити разом
із керівництвом процедури
виплати заробітної плати та
визначити ключові фактори,
що зв’язані із заробітною
платою. Визначити звичайну
ставку заробітної плати
робітників різних рівнів.

Журнал №5А,
Розрахунковоплатіжна
відомість, Звіт про
фінансові
результати

РД-2

Документальний,
зіставлення

Перевірка складу
відрахувань на соціальні
заходи

Журнал №5А,
Розрахунковоплатіжна
відомість, Звіт про
фінансові
результати

РД-3

Документальний,
зіставлення,
арифметичний

Перевірка нарахування
амортизації

Журнал №5А,
Журнал 4, Звіт
про фінансові
результати

РД-4

Документальний,
зіставлення,
арифметичний

Перевірка складу інших
операційних витрат

Журнал №5А, Звіт
про фінансові
результати

РД-5

Документальний,
зіставлення,
арифметичний

Перевірити відповідність
даних аналітичного та
синтетичного обліку витрат
за елементами рахунку класу
8. Перевірити
бухгалтерський облік на
предмет великих або
незвичайних операцій.

Журнал №5,
Головна книга.

РД-6

Суцільний

РД-7

Документальне
оформлення,
арифметичний
контроль,
зіставлення

2

3

4

5

6

7

Встановити
правильність
складу
відрахування на
соціальні заходи
[А; Б; Г]
Встановити
правильність
включення до
амортизації
[А; Б; Г]
Встановити
правильність
включення інших
операційних
витрат [А; Б; Г]
Встановити
правильність
відображення
обліку витрат за
елементами [А; Б]

Встановити
правильність
Оцінити підтвердження
відображення
повноти розкриття
суми витрат за
інформації витрат за
елементами в
елементами в фінансовій
фінансовій звітзвітності
ності підприємствва [Б; Є]
Джерело : розроблено авторами

Журнал №5А,
Головна книга,
Звіт про фінансові
результати
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Запропонована програма аудиту дозволяє охопити основні операції підприємства з витратами
за елементами. В цій рекомендованій програмі аудиту відображені основні процедури, які необхідно
застосовувати для вирішення основних завдань аудиторської перевірки.
Дана типова програма аудиту витрат за елементами може бути використана аудитором при
перевірці будь-якого підприємства, що використовує облік витрат за елементами.
Для того, щоб провести якісний аудит, аудитору необхідно насамперед провести анкетування
організації обліку витрат за елементами (табл. 6).
Таблиця 6
Анкета організації обліку витрат за елементами на підприємстві
№
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

Зміст питання
Дані про опитуваного
Скільки років головний бухгалтер працює на цьому підприємстві?
Довідкові дані про підприємство
Чи використовує підприємство 8 клас рахунків?
Чи автоматизовано облік витрат за елементами на підприємстві?
Як часто на підприємстві здійснюються перевірки витрат за елементами?
Коли на підприємстві здійснювалася остання перевірка витрат за елементами?
Які порушення було виявлено під час перевірки?
Перевірка витрат за елементами
Хто на підприємстві веде облік витрат за елементами?
Яка кореспонденція рахунків з використанням 9 класу, які включаються до витрат за
елементами?
Які витрати включаються до матеріальних затрат?
Які витрати включаються до витрат на оплату праці?
Які витрати включаються до відрахування на соціальні заходи?
Які витрати включаються до амортизації?
Які витрати включаються до інших операційних витрат?
Чи відображаються в обліку результати перевірки витрат за елементами?
Джерело : розроблено авторами

Відповідь

Тест внутрішнього контролю дозволить аудитору визначити основні моменти організації
контролю фінансової інформації та її «прозорість» на підприємстві, що в подальшому буде впливати
на розрахунок аудиторських ризиків (табл. 7).
Таблиця 7
Тест внутрішнього контролю витрат за елементами (приклад заповнення)
Варіант відповіді
№
1

Зміст питання
2

Так

Ні

3

4

Інформація
відсутня
5

Примітки
6

1. Загальні питання
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

Чи є на підприємстві відділ внутрішнього контролю?
Чи санкціонуються витрати відповідною особою?
Чи контролюється наявність необхідних документів, що
Так
підтверджують витрати (акти, накладні)?
Яка встановлена періодичність віднесення витрат на
формування
фінансових
результатів:
щомісячно,
щоквартально, раз на рік?
Чи проводилась аудиторська перевірка у цьому році?
Чи були виявлені аудиторами порушення?
Чи є ефективними процедури внутрішнього контролю?
Чи
відповідає
документація
вимогам
чинного
Так
законодавства?
2. Витрати за елементами
Чи ведеться на підприємстві Журнал 5А?
Так
Чи вiдповiдає нормативним документам розподiл витрат
Так
за елементами
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Ні
+
+
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продовження табл. 7
1
3
4

2
Чи вiдповiдає вiдображення на рахунках 80, 81, 82, 83, 84
вимогам П(С)БО 16 та iншим нормативним актам
Чи містять робочі документи достатню інформацію про
витрати за елементами?
Джерело : розроблено авторами

3

4

5

6

Так
Так

В робочих документах при перевірці аудитор відображає лише відхилення.
При проведенні перевірки матеріальних витрат (табл. 8) рекомендуються наступні додаткові
процедури:

– Аудитор має встановити правильність їх визначення, крім продукту власного виробництва,
тобто правильність формування складу матеріальних витрат, пов’язаних з операційною діяльністю
підприємства, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
– Проаналізувати ув’язку матеріальних витрат за лімітними картками, відомостями, накладними,
з Головною книгою та Звітом про фінансові результати.
Таблиця 8
Результати процедур з перевірки складу матеріальних витрат (РД – 1)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перевірка складу матеріальних витрат
Сума
Склад матеріальних витрат
За даними
За даними
підприємства
аудиту
Витрати сировини й матеріалів
Витрати
купівельних
напівфабрикатів
та
комплектуючих виробів
Витрати палива й енергії
Витрати тари та тарних матеріалів
Витрати будівельних матеріалів
Витрати запасних частин
Витрати
матеріалів
сільськогосподарського
призначення
Витрати товарів
Інші матеріальні витрати
Усього

Відхилення
(+; -)

Джерело : розроблено авторами
При проведенні перевірки витрат на оплату праці (табл. 9) рекомендуються такі додаткові
процедури:

–На основі обліку заробітної плати визначити загальну кількість працівників з класифікацією їх
за типами або класами. Визначити звичайну ставку заробітної плати робітників різних рівнів.
Таблиця 9
Результати процедур з перевірки складу витрат на оплату праці (РД – 2)
Перевірка складу витрат на оплату праці. Вивчити разом із керівництвом процедури виплати заробітної плати та
визначити ключові фактори, що зв’язані із заробітною платою. Визначити звичайну ставку заробітної плати
робітників різних рівнів.
Сума
Відхилення (+;
№
Склад витрат на оплату праці
За даними
За даними
-)
підприємства
аудиту
1
Виплати за окладами й тарифами
2
Премії та заохочення
3
Компенсаційні виплати
4
Оплата відпусток
5
Оплата іншого невідпрацьованого часу
6
Інші витрати на оплату праці
7
Усього

Джерело : розроблено авторами
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–Розробити тест – прогноз загальної суми на оплату та преміювання, порівняти результати з
витратами на заробітну плату, що вказані на рахунках та в Головній книзі.
–Проаналізувати ув’язку витрат на заробітну плату згідно з Головною книгою із фондом
заробітної плати відповідно до податкової звітності по заробітній платі.
При проведенні перевірки складу відрахувань на соціальні заходи (табл. 10) рекомендуються
наступні додаткові процедури:
–Встановити правильність визначення відрахувань на соціальні заходи та їх відображення у
Звіті про фінансові результати.
–Встановити відповідність відрахувань на соціальні заходи в Головній книзі, Звіті про фінансові
результати та іншій звітності у соціальні фонди.
Таблиця 10
Результати процедур з перевірки складу відрахувань на соціальні заходи (РД – 3)
Перевірка складу відрахувань на соціальні заходи
№
1
2
3

Сума
За даними
За даними
підприємства
аудиту

Відрахування на соціальні заходи

Відхилення
(+; -)

Відрахування на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
Відрахування на індивідуальне страхування
Усього

Джерело : розроблено авторами
Під час проведення перевірки амортизації (табл. 11) аудитор повинен встановити правильність
визначення амортизаційних витрат, до складу яких належить амортизація основних засобів,
нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
Таблиця 11
Результати процедур з перевірки нарахування амортизації (РД – 4)
Перевірка нарахування амортизації
Метод
нарахування
амортизації

№

Амортизація

1

Амортизація основних засобів
Амортизація інших необоротних
матеріальних активів
Амортизація
нематеріальних
активів
Усього
Джерело : розроблено авторами

2
3
4

Сума
За даними
підприємства

За даними
аудиту

Відхилення
(+; -)

При проведенні перевірки складу інших операційних витрат (табл. 12) рекомендуються наступні
додаткові процедури:

–Встановити ув’язку інших операційних витрат в Головній книзі зі Звітом про фінансові
результати.
–Перевірити склад інших операційних витрат відповідно П(С)БО 16 «Витрати».
Таблиця 12
Результати процедур з перевірки складу інших операційних витрат (РД – 5)
Перевірка складу інших операційних витрат
№
1
1
2
3
4

Сума
За даними
підприємства
3

Склад інших операційних витрат
2
Витрати на відрядження
Витрати на послуги зв’язку
Витрати на маркетинг
Витрати на транспортування товарів
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продовження табл. 7
1
5
6
7
8

2

3

4

5

Послуги банку
Загальні корпоративні витрати
Інші операційні витрати
Усього

Джерело : розроблено авторами
При проведенні перевірки відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку витрат за
елементами рахунку класу 8 (табл. 13) рекомендуються наступні додаткові процедури:

–Встановити кореспонденцію між роботою, що виконана, із балансовими звітами і зв’язаними
рахунками витрат за елементами.
–Визначити, чи немає розходжень між даними синтетичного та аналітичного обліку, перевірити
правильність відображення операцій по розрахунках з нарахування суми витрат за елементами в
системі рахунків бухгалтерського обліку.
Таблиця 13
Результати процедур з перевірки відповідності даних аналітичного та синтетичного
обліку витрат за елементами рахунку класу 8 (РД – 6)
Перевірити відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку витрат за елементами рахунку класу 8.
Зміст
За даними підприємства
За даними аудиту
операції
Рекомендації
Дт
Кт
Сума
Дт
Кт
Сума
1
2
3
4
5
6
7
8
Джерело : розроблено авторами

Результати процедур з оцінки підтвердження повноти розкриття інформації витрат за
елементами в фінансовій звітності згідно співставлення їх з даними по головній книзі заносять до
робочого документу РД-7 (табл. 14).
Таблиця 14
Результати процедур з оцінки підтвердження повноти розкриття інформації витрат за
елементами в фінансовій звітності (РД – 7)

Статті

За даними підприємства
Сума по
Сума в Звіті
головній
про фінансові
Відхилення
книзі
результати

Сума по
головній
книзі

За даними аудиту
Сума в Звіті
про фінансові
результати

Відхилення

Матеріальні
затрати
Витрати на оплату
праці
Відрахування на
соціальні заходи
Амортизація
Інші
операційні
витрати
Джерело : розроблено авторами

Отже, для проведення якісної перевірки спочатку аудитор має сформувати думку про
організацію обліку та системи внутрішнього контролю витрат за елементами на досліджуваному
підприємстві. Далі, після виконання аудиторських процедур, виявлені аудитором порушення слід
занести до робочих документів.
Висновки з проведеного дослідження. З вищенаведеного дослідження можна зробити такі
висновки:
1. Метою аудиту витрат за елементами є отримання достатніх доказів впевненості для
підтвердження правильної організації обліку витрат за елементами, достовірності розкриття
інформації до діючих тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності.
2. Ефективне проведення аудиту витрат за елементами повинно відповідати вимогам якості
подання фінансової інформації, що включає наявність та правдивість, права та зобов’язання, повноту,
вимірювання, оцінку вартості, подання та розкриття інформації про витрати за елементами.
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Також для аудиту витрат за елементами нами запропоновано: загальний план проведення
аудиторської перевірки, програму аудиту витрат за елементами, анкету організації обліку витрат за
елементами на підприємстві, тест внутрішнього контролю, а також робочі документи відповідно до
аудиторських процедур, які зможуть використовувати надалі аудитори під час виконання завдань з
надання впевненості, або при внутрішньому аудиті на підприємстві.
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Анотація
У статті висвітлена мета, нормативно-правові вимоги, якісні характеристики подання
інформації та методичні рекомендації для проведення аудиту витрат за елементами. Викладений
пакет документів для аудиту витрат за елементами, який включає загальний план аудиторської
перевірки, детальну програму процедур, анкету організації обліку, тест внутрішнього контролю, а
також робочі документи відповідно до аудиторських процедур, які використовуються під час
виконання аудиторських завдань з підтвердження достовірності звітної інформації.
Ключові слова: елементи витрат, аудит витрат, робочий документ, аудиторські
процедури.
Аннотация
В статье определены цель, нормативно-правовые требования, качественные
характеристики представления информации и методические рекомендации для проведения
аудита затрат по элементам. Предложенный пакет документов для аудита расходов по
элементам, включающий общий план аудиторской проверки, подробную программу процедур,
анкету организации учета, тест внутреннего контроля, а также рабочие документы согласно
аудиторских процедур, используемых при выполнении аудиторских заданий по подтверждению
достоверности отчетной информации.
Ключевые слова: элементы расходов, аудит расходов, рабочий документ, аудиторские
процедуры.
Annotation
In the article defined: the purpose, regulatory and legal requirements, qualitative characteristics of
information presentation in financial statements and methodological recommendations of items costs audit.
There are proposed documents for the items costs audit, such as: general plan of audit checking, detailed
procedures program, accounting questionnaire, interior control test in accounting, and working spreadsheets
according to auditing procedures, which are used during the execution of auditing tasks with confirmation
accuracy reporting.
Key words: items costs, audit of charges, working spreadsheets, auditing procedures.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ КУРОРТНОЇ
СПРАВИ
Постановка проблеми. Функціонування національної курортної справи у фінансових умовах
сучасності не можна визнати ефективним за соціально-економічним змістом. Недофінансування
соціальних гарантій, неефективне використання фінансових ресурсів стає поширеним явищем у сфері
охорони здоров’я, санаторно-курортного лікування, реабілітації громадян. Разом з цим, активізуються
процеси комерціалізації соціальних об’єктів курортної справи, зміни їх призначення,
перепрофілювання. Окреслені тенденції зумовлюють актуальність проблеми фінансового
забезпечення соціалізації курортної справи та вимагають пошуку нових підходів до її розв’язання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в розробку фінансового механізму
соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, пріоритетних галузей національної економіки,
соціально-значущих сфер суспільного виробництва, суб’єктів господарювання зробили такі науковці,
як: В. Л. Андрущенко, О. Д. Василик, І. В. Зятковський, М. І. Крупка, О. П. Кириленко, В. Д. Лагутін,
І. О. Лютий, С. І. Юрій. Проблеми фінансового забезпечення функціонування та розвитку санаторнокурортних закладів є актуальними для Ю. М. Воробйова [1], Т. І. Ткаченко [2], С. Ю. Цьохли [3]. Проте,
незважаючи на їх значний науковий доробок у цьому напрямі, низка важливих проблем фінансового
забезпечення курортної справи вимагають глибшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є комплексна оцінка сучасних тенденцій у фінансуванні
санаторно-курортного лікування та оздоровлення населення й обґрунтування необхідності
фінансового забезпечення соціалізації курортної справи в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах кризових явищ у світовій економіці та
міжнародних фінансах, значного напруження в секторах державних та місцевих фінансів України,
фінансове забезпечення соціалізації курортної справи не виключає засади комерційного
госпрозрахунку, самоокупності, самофінансування, прибутковості суб’єктів господарювання за умови
соціальної ефективності санаторно-курортного обслуговування українських громадян.
Всесвітня організація охорони здоров’я акцентує увагу на тому, що при побудові системи
фінансування потрібно виходити із людського фактора, оскільки: з однієї сторони, громадяни надають
кошти, необхідні для оплати послуг, з іншої – єдиною причиною залучення цих коштів є покращення
здоров’я і добробуту населення. Функціонування системи фінансування охорони здоров’я проходить
за наступним алгоритмом:
1) інституціоналізація джерел фінансування: частина доходів домогосподарств, підприємств,
організацій, загальне оподаткування (бюджет), спеціальне оподаткування (внески обов’язкового або
добровільного медичного страхування; прямі платежі з особистих коштів громадян (плата за надані
послуги, пожертви);
2) створення страхового пулу, акумулювання та управління фінансовими ресурсами для
забезпечення гарантії розподілу фінансових ризиків, зумовлених різною вартістю послуг та
платоспроможністю споживачів;
3) проведення закупівель послуг з можливістю комбінувати різні механізми закупівель:
а) держава здійснює бюджетні асигнування через розпорядників бюджетних коштів власним
постачальникам послуг (інтеграція закупівель та забезпечення послугами); б) інституційно
відокремлене агентство із закупівель (фонд медичного страхування, урядова інституція) проводить
придбання послуг, виражаючи суспільні інтереси; в) люди самі платять безпосередньо постачальнику
за надані послуги [4, c. 4].
Потреба фінансування охорони здоров’я з джерел публічних фондів практично необмежена, тому й
передбачається першочергове фінансування гарантованого мінімуму послуг системи охорони здоров’я, а
реабілітація при цьому відкидається на другорядний план. Чим більше грошей вкладається в медичну
допомогу, тим більше стає хворих і збільшується фінансове навантаження на державу [5, c. 94].
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Основою фінансового забезпечення соціалізації курортної справи становить публічне
фінансування; певною мірою його доповнюють кошти профспілкових організацій, громадських
організацій та фондів, компенсаційні виплати в порядку страхування, приватні пожертви, оплата
окремих послуг населенням за зниженими тарифами та на комерційних засадах за повну вартість.
Співвідношення різних типів фінансування визначається системою цінностей, які склалися в
суспільстві. Соціальне конструювання вартості курортного обслуговування базується на критеріях
доступності, якості, ефективності для людини та її здоров’я.
Ще в 1990 році Міністерство охорони здоров’я розробило концепцію охорони здоров’я на
засадах бюджетно-соціально-страхової медицини, відповідно до якої вирішувалися такі завдання:
зростання зацікавленості суб’єктів господарювання і громадян в проведенні оздоровчих і
профілактичних заходів; забезпечення надійних і ритмічних надходжень коштів для функціонування
системи охорони здоров’я за рахунок децентралізованих джерел фінансових ресурсів.
Збільшення асигнувань передбачалось провести наступним чином: непрацююча частина
населення отримувала медичну допомогу за рахунок бюджетних асигнувань, працююча – за рахунок
оплати внесків на обов’язкове та добровільне медичне страхування працюючих. Однак проблеми
належного функціонування системи охорони здоров’я не знайшли вирішення у фінансовому просторі.
У цивілізованій системі охорони здоров’я важливе місце займають соціальні послуги, які
гарантує суспільство. Соціальні послуги – комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим
соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинені інвалідністю, віком,
станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя і не можуть
самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих проблем [6].
На даний час в Україні для фінансування гарантованих послуг охорони здоров’я набув
поширення механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації
вартості самостійного санаторно-курортного лікування для пільгових категорій громадян [7]. Ці
питання знаходяться в компетенції управління праці та соціального захисту населення відповідного
адміністративно-територіального утворення України.
Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування передбачена один раз на два роки з дня звернення із
заявою про виділення путівки або виплату грошової компенсації [8].
Витрати, пов’язані з виплатою грошової компенсації, покриваються за рахунок коштів
державного бюджету в межах видатків, передбачених Мінсоцполітики. Проте, врахування витрат на
грошову компенсацію санаторно-курортних путівок не є адекватною вартісною оцінкою поліпшення
стану здоров’я населення.
Оскільки страхові механізми фінансування відновлення здоров’я населення в Україні не набули
поширення, на фоні зростаючих потреб в санаторно-курортному лікуванні та оздоровленні населення,
головними детермінантами грошових потоків курортної справи залишаються: спроможність населення
самофінансувати придбання курортних послуг та спроможність публічного сектору генерувати грошові
потоки для проведення закупівель. У зв’язку з цим вслід за процесами диференціації населення за
рівнем достатку простежується тенденція сегментації ринку послуг курортного господарства.
Стратифікація населення за рівнем платоспроможності попиту на послуги санаторно-курортного
лікування та оздоровлення є чинником модифікації структури і динаміки фінансових ресурсів, які
спрямовуються на розвиток курортного господарства в нашій державі.
Комерціалізація фінансового забезпечення курортної справи та гонитва за прибутком
призводить до посилення концентрації фінансових ресурсів з метою активізації курортних послуг для
споживачів з високим рівнем доходів. У цьому випадку слід очікувати, що фінансові результати
діяльності та фінансовий стан комерціалізованих суб’єктів господарювання виявиться стійким, у той
час, коли більшість санаторно-курортних закладів з домінуючою соціальною метою знаходяться у
кризовому стані, їхній фінансовий стан не стабільний, причому наявні ризики призупинення
функціонування, ліквідації, поглинання.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у фінансовому механізмі охорони
здоров’я складною з точки зору організації та управління є проблема фінансового забезпечення
соціалізації курортної справи. Це зумовлено складністю залучення додаткових фінансових ресурсів з
допомогою нових джерел фінансування та водночас проблематичністю раціонального використання
залучених фінансових ресурсів. Фінансове забезпечення соціалізації курортної справи не повинно
обмежуватися технічними процедурами закупівлі послуг, необхідне цільове фінансування
інвестиційних проектів соціалізації курортної справи.
До перспективних напрямів подальших досліджень слід віднести вивчення теорії та практики
програмно-цільового управління фінансовими потоками курортної справи.
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Анотація
У статті висвітлюються актуальні проблеми фінансування санаторно-курортного
лікування та оздоровлення, що негативно відображаються на відтворенні соціального капіталу в
Україні. Розкрито сутність, визначено особливості фінансового забезпечення соціалізації
курортної справи. Розглянуто сучасну практику фінансування соціальних гарантій, що
обмежується видачею на пільгових умовах санаторно-курортних путівок, компенсацією їх
вартості. Обґрунтовано важливість удосконалення фінансово-господарської діяльності
санаторно-курортних закладів, виведення їх на якісно новий рівень соціальної та економічної
ефективності функціонування.
Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансовий механізм, соціалізація, курортна справа,
охорона здоров’я, грошова компенсація.
Аннотация
В статье излагаются актуальные проблемы финансирования санаторно-курортного
лечения и оздоровления, которые негативно отражаются на воспроизведении социального
капитала в Украине. Раскрыта сущность, определены особенности финансового обеспечения
социализации курортного дела. Рассмотрена современная практика финансирования социальных
гарантий, которая ограничивается выдачей на льготных условиях санаторно-курортных
путевок, компенсации их стоимости. Обоснована важность совершенствования финансовохозяйственной деятельности санаторно-курортных учреждений, вывода их на качественно новый
уровень социальной и экономической эффективности функционирования.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансовый механизм, социализация, курортное
дело, здравоохранение, денежная компенсация.
Annotation
The article deals with the actual problems of financial support of sanatorium-and-spa treatment and
health improvement which are reflected negatively on the reproduction of social capital in Ukraine. The
essence is opened, the peculiarities of financial support of health resort business socialization are
determined. The modern practice of financing of social guarantees which is limited by issue of sanatoriumand-spa treatment vacation packages on preferential terms and compensation of their cost is represented.
The importance of improvement of financial and economic activity of sanatorium-and-spa treatment
establishments, their advance on a quality new level of social and economic effectiveness of functioning are
interpreted.
Key words: financial support, financial mechanism, socialization, health resort business, health care,
monetary compensation.
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ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
Постановка проблеми. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності на рівні
господарської системи – важлива складова загального національного стратегічного управління
розвитком країни. Цей процес сьогодні потребує застосування методів і практичних доробок
інноваційного управління, що в певній мірі перевірено закордонним досвідом. Одним із таких методів є
«Форсайт».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед фахівців, що вивчають проблематику
форсайтингових досліджень слід виділити роботи Н. Калюжнової, Н. Нурмухаметової, Н. Семенової.
Невирішеними залишаються перелік питань щодо особливостей застосування методу «Форсайт»
щодо перспективного планування зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі окремої
господарської системи.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення необхідності застосування
форсайтингових досліджень в системі державного регулювання стратегічного розвитку
зовнішньоекономічної діяльності господарської системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічне планування зовнішньоекономічної
діяльності господарської системи є невід’ємною складовою системи державного регулювання
перспективного розвитку країни.
Так, економічна (господарська) система – це особливим чином упорядкована, скоординована
система зв’язку між суб’єктами національної економіки, яка характеризується наявністю певних ознак:
входу, виходу, обмеження, процесу, середовища [1; 9, с. 30].
Як наголошують Т. Пепа, Л. Чернюк, цілісність регіональної господарської системи в
економічному просторі країни забезпечується механізмом функціонування відповідних ринків,
територіально організованих ареалами попиту і вузлами інфраструктури, і з цим не можна не
погодитись. Основу ринків складають підприємницькі структури, які домінують на ринках подібного
плану і масштабу, а також державні інституції, що регулюють економічну ситуацію [7, с. 9].
Стратегічне управління, що визначає існування соціально-економічних систем у перспективі,
обов’язково враховує зв’язки соціально організованих систем з навколишнім середовищем і
критеріальну оцінку стратегічних управлінських рішень [3, с. 30].
Особливе місце в розробці науково-технічної та інноваційної стратегії держави та господарських
систем займає нова практика визначення пріоритетів науково-технічного розвитку за допомогою
методу «Форсайт» (Foresight). У 90-х рр. «Форсайт» почали активно використовувати уряди США,
Великобританії, Німеччини, Японії і Австралії. На початку ХХІ ст. кількість країн збільшилася до 30-ти.
Основними причинами розповсюдження цього методу є:

– нові умови економічного розвитку (глобалізація економіки і науки, зростаюча конкуренція на
ринках нових високих технологій, обмеженість державних бюджетів, перехід до моделі стійкого
розвитку і т.д.);
– специфічні чинники (розчарування суспільства і політиків щодо футурологічної діяльності,
особливо після непередбаченого нафтового «шоку» 1973р., зростаюча невідповідність між швидкістю
науково-технічних змін і можливістю використовувати релевантні політичні та управлінські заходи і т.і.).
На сучасному етапі відсутня єдина модель «Форсайту», кожна країна «пристосовує» цей метод
до своїх власних умов і цілей. Оскільки у «Форсайті» найбільше значення має процес, а не кінцевий
результат, поки що відсутні чіткі умови його ефективності. Кожна країна адаптує цей підхід до своїх
умов із врахуванням національних інтересів, використовуючи різні методики прогнозування
майбутнього (метод «Делфі», сценарії, «мозковий штурм», SWOT-аналіз, і т.і.). «Форсайт» – це процес
загальнонаціонального відбору нових напрямків, у процесі якого досягається консенсус думок різних
суб’єктів національної інноваційної системи та встановлюються зв’язки між її елементами. Тому
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найбільшого розповсюдження цей метод отримав у країнах із розвиненою культурою кооперації,
співробітництва всередині національної інноваційної системи, розвиток якої підтримується урядом. Під
«Форсайтом» розуміють процес систематичного визначення нових стратегічних наукових напрямків і
технологічних досягнень, які в довгостроковій перспективі можуть здійснити серйозний вплив на
економічний і соціальний розвиток країни [10]. Яку б стратегію не вибирати, центральною проблемою
буде вибір інноваційних пріоритетів. Проблема вибору інноваційних пріоритетів – одна з
найактуальніших проблем сучасності як у розвинених країнах, так і у країнах, що розвиваються. Тим
паче, що інноваційні пріоритети – це не просто науково-технічні пріоритети, а пріоритети реального
прогресу економіки [6].
«Форсайт» стосується різноманітних сфер життєдіяльності суспільства і розрізняється по
предмету і різноманітності використаних та необхідних для вивчення цього предмету методів.
Виділяють такі типи «Форсайту»:

– за ступенем охоплення проблем – глобальний, національний, регіональний і т.і.;
– за сферами, щодо яких проводиться «Форсайт» – соціальний, економічний,

політичний,

науково-технологічний, освітній і т.д.

– за різними рівнями в межах досліджуваних сфер, наприклад, в економічній – це галузевий,
кластерний, корпоративний тощо [8].
Щоб «Форсайт» був ефективний, визнають російські фахівці, доцільною є участь у цьому
процесі виконавчої та законодавчої влади, бізнесу всіх рівнів, громадськості, експертів та засобів
масової інформації [4].
Технологія форсайт-досліджень за кордоном є одним із ключових інструментів перспективних
напрямків розвитку. Методичний інструментарій «Форсайту» включає в себе як традиційні методи
прогнозування, аналізу та вироблення ідей, так і розроблені нові креативні методи. Їх можна поділити
на чотири групи: прогнозні, аналітичні, креативні, комунікативні [2].
Важливим аспектом, на нашу думку, є проблематика використання форсайтингових досліджень
в процесі стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності господарської системи, оскільки
сучасні методи дозволяють визначити найбільш перспективні напрями розвитку для отримання
позитивного економічного ефекту.
Розглянемо ті тенденції, які важливо виділити при проведенні «Форсайту» для Волинської
області, як господарської системи:
1. Змагання та конкуренція значно менше зв’язані національними кордонами. Соціально та
економічно світ стає все більш багатонаціональним.
2. Життєво важливе постачання енергоносіїв здійснюється ззовні.
3. Технології, головним чином, розвиваються в країнах із високим рівнем життя.
4. Уряди країн все більше приділяють увагу екологічній складовій подальшого розвитку.
5. Володіння затребуваними природними ресурсами є одночасно як перспективою, так і
загрозою для певної території.
Ці тенденції також частково висвітлені в роботі [5].
Важливим моментом, на думку авторів, є те, що методологія «Форсайт» спрямована, перш за
все, на зміни у зовнішньому середовищі. Це означає, що, в першу чергу, результати форсайтингових
досліджень повинні впливати на формування зовнішньоекономічної стратегії господарської системи.
Успішний розвиток територій регіону неможливий без взаємодії з розвиненими економічними
системами. В такому разі «Форсайт» стає локомотивом розвитку перспективних напрямків економіки
та суспільства.
Висновки з проведеного дослідження. Система державного планування стратегічного
розвитку зовнішньоекономічної діяльності господарської системи потребує вдосконалення та
модифікації. Зміни потрібні в організації процесу формування стратегій та у методологічних підходах.
На теперішньому етапі стратегічного плануванні розвитку господарських систем виникає необхідність
пошуку нових ефективних інструментів для визначення напрямів підвищення економічної
ефективності діяльності суб’єктів господарювання в галузі ЗЕД на певній території.
Подальші дослідження, на нашу думку, повинні формуватися у напрямку інноваційного розвитку
здійснення зовнішньоекономічної діяльності господарської системи, що підтверджується в процесі
проведення форсайтингових досліджень.
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Анотація
В статті розглянуто поняття господарської системи та методу «Форсайт». Зроблено
наголос на проблематиці стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності господарської
системи та використанні в цьому процесі сучасних методів та інструментів, зокрема таких, як
форсайтингові дослідження. Визначені основні тенденції, які важливо виділити при проведенні
«Форсайту» для Волинської області як господарської системи. Зроблено висновок про те, що
успішний розвиток територій окремого регіону неможливий без взаємодії з розвиненими
економічними системами в інноваційному просторі у разі здійснення зовнішньоекономічної
діяльності суб‘єктами господарювання.
Ключові слова: стратегічне планування, господарська система, зовнішньоекономічна
діяльність, форсайтингові дослідження.
Аннотация
В статье рассмотрено понятие хозяйственной системы и метода «Форсайт», сделан упор
на проблематике стратегического планирования внешнеэкономической деятельности
хозяйственной системы и использовании в этом процессе современных методов и инструментов,
таких, как форсайтинговые исследования. Определены основные тенденции, которые важно
выделить при проведении «Форсайта» для Волынской области как хозяйственной системы.
Сделан вывод о том, что развитие территорий отдельного региона невозможно без
взаимодействия с развитыми экономическими системами в инновационном пространстве в случае
осуществления внешнеэкономической деятельности субъектами хозяйствования.
Ключевые
слова:
стратегическое
планирование,
хозяйственная
система,
внешнеэкономическая деятельность, форсайтинговые исследования.
Annotation
The article considers the notion of the economic system and method Foresight, highlighted the
problems of strategic planning of foreign economic activity of the economic system used in the process of
modern methods and tools, including such as Foresight research. Identifies the key trends that are important
to highlight during Foresight for Volyn region as an economic system. It is concluded that the successful
development of individual areas of the region is impossible without cooperation with developed economies in
the innovation space in the case of foreign economic activities entities.
Key words: strategic planning, economic system, foreign economic activity, Foresight research.
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ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Постановка проблеми. На нинішньому етапі ринкових перетворень в Україні вчені й фахівціпрактики визнають логістику одним із найдієвіших інструментів скорочення внутрішньофірмових витрат.
Зарубіжний досвід діяльності фірм і компаній свідчить, що скорочення на 1% логістичних витрат
еквівалентне близько 10%-му збільшенню обсягу продажів. Звідси випливає, що успіх діяльності будь-якої
організації потребує наскрізної оптимізації управління матеріальними й супутніми їм потоками для
забезпечення мінімуму сукупних витрат, високої якості сервісу, а також інтегрованої взаємодії усіх
логістичних партнерів по бізнесу. Організування в просторі та часі оптимальних матеріальних і супутніх їм
потоків можливо тільки за умови грамотної організації господарської діяльності (ГД) підприємства,
важливою компонентою якої є логістична діяльність (ЛД). Але нажаль, розгляд логістики з позиції
діяльнісного підходу у вітчизняний науці не отримав визнання й достатнього поширення. Це, звісно,
призвело до певного вакууму відносно визначення логістичної діяльності в нормативно-правовій базі. Але
ж слід зазначити, що на вітчизняних підприємствах ЛД де-факто здійснюється, але де-юре не
відображається в формах статистичної звітності. Це не дає можливості оцінити ефект від ЛД і визначити її
вплив на господарську діяльність підприємства в цілому.
У Національному класифікаторі України ДК 009-2010 «Класифікація видів економічної діяльності» [8]
ЛД певним чином дещо розпорошена і представлена у вигляді окремих функцій та операцій за різними
секціями, підсекціями та групами економічної діяльності. За існуючої структури класифікатора відсутня
можливість внесення в нього ЛД у «чистому вигляді», враховуючи її тісний зв’язок і взаємозалежність з
іншими функціями, що реалізуються на підприємствах в процесі здійснення ними ГД. Таким чином, на
сьогодні існує проблема формування так називаної «візитної картки» ЛД, яка б у собі об’єднала її
визначення, мету, завдання, спрямованість, критерії ефективності, а також види ЛД, що у подальшому
стане основою для розробки методико-методологічної бази планування й організації ЛД на вітчизняних
підприємствах різної галузевої належності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якщо вести мову про логістику, то на сьогодні учені
й практики опублікували досить значну кількість публікацій. Однак опису й аналізу саме аспекту
логістичної діяльності підприємств, фірм, компаній в своїх публікаціях торкнулася лише незначна
кількість науковців. Відомими у науковому просторі є роботи таких зарубіжних і вітчизняних учених, як:
Джеймс С. Джонсон,
Дональд Ф. Вуд,
Деніель Л. Вордлоу,
Поль Р. Мерфі-мол.
[15];
Дональд Дж. Бауерсокс і Дейвід Дж. Класс [3]; Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт [16]; М. Кристофер;
Д. Уотерс [18]; Чеслав Сковронек і Здислав Саріуш-Вольский; В. Алькема [1]; О. Бакаєв, О. Кутах,
Л. Пономаренко [2]; А. Гаджинський [5]; М. Григорьєв; А. Долгов; С. Уваров; Н. Коніщева, Н. Трушкіна
[7]; Є. Крикавський [6]; В. Курганов; Л. Міротін, В. Гудков [11]; І. Ташбаєв; Ю. Неруш [9];
Ю. Пономарьова; C. Саркісов [13]; В. Сергєєв [14]; А. Ткачова; О. Тридід [17]. У певній частині робіт
вказаних науковців наводяться визначення дефініції «логістична діяльність» і пропонуються критерії
оцінки її ефективності. Дехто зробив спробу сформулювати мету і завдання ЛД. В окремих роботах
автори навели класифікацію ЛД. Це дозволяє зробити наголос на тому, що велика кількість підходів
до визначення дефініції «логістична діяльність», наявність різних точок зору до розуміння мети і
завдань ЛД, а також відсутність коректної класифікації ЛД свідчить про незавершеність формування її
концепції як одного з важливих напрямів ГД. Окрім того, наявність різнобічної інформації щодо аспекту
ЛД організацій нагально потребує її систематизації й оформлення в єдину так звану «візитну картку»,
яка слугуватиме у подальшому за основу при розробці методико-методологічної бази планування й
організації ЛД підприємств, фірм і компаній.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених висвітленню ЛД, як складової
господарської діяльності організацій, дозволив виділити проблемні аспекти, що потребують негайного
доопрацювання і конкретизації, а саме: 1) на сьогодні відсутнє єдино визнане і прийняте у сфері
логістики визначення дефініції «логістична діяльність», 2) відсутнє чітке формулювання мети і завдань
ЛД суб’єктів господарювання, 3) немає чіткого поділу ЛД на види чи групи, 4) відсутнє єдине розуміння
спрямованості ЛД, 5) не визначені критерії ефективності ЛД. Потребує також уточнення суб’єктної і
об’єктної компоненти ЛД.
Постановка завдання. Мета статті – на основі морфологічно-семантичного аналізу дефініції
«логістична діяльність» сформулювати її «візитну картку», яка б у собі вміщувала визначення, мету,
завдання, спрямованість, суб’єкти і об’єкти, критерії ефективності, а також види логістичної діяльності.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Публікації, що тим чи іншим чином торкаються
висвітленню ЛД організацій або опису її сутності й змісту, підтверджують точку зору автора на те, що
остання, безперечно, забезпечує їх ефективну ГД. Тому з метою розробки логістичної стратегії,
формування чи коригування загальної стратегії підприємства слід надати практикам зрозуміле для них
визначення дефініції «логістична діяльність».
Наведені в табл. 1 визначення демонструють дещо різні погляди вчених щодо змісту і
тлумачення ЛД. Як бачимо, її розуміють і як функцію (або комплекс функцій), і як процес, і як напрям
(вид) ГД, і просто як діяльність. Щоб все ж дійти до істини у формулюванні визначення дефініції ЛД, а
в подальшому і описі її мети і завдань, звернемося до ієрархії використовуваних ключових термінів у
трактуванні ЛД – функція, процес, ГД, діяльність. Змістове дослідження їх словникових визначень,
предметного застосування у різних галузях діяльності управлінців й ін., дозволяє вибудувати наступну
їх ієрархію (рис. 1).
Таблиця 1
Трактування дефініції «логістична діяльність»
№
з/п

Зміст трактування

1

ЛД – це єдина інтегрована функція.

2

ЛД – це важлива функція бізнесу.

3
4
5
6
7

8

9

10

Автор (-ри)
Д. Уотерс [18]

ЛД – це діяльність з управління товарно-матеріальними потоками від
джерел сировини і матеріалів до пункту розподілу готового продукту.
ЛД – це комплекс логістичних функцій та операцій спрямованих на
виникнення, перетворення і поглинання матеріальних потоків у певному
економічному об’єкті.
ЛД – це сфера ГД, що пов’язана з розподілом, фізичним забезпеченням,
фізичним розподілом тощо.
ЛД – це напрямок ГД, яка полягає в управлінні матеріальними потоками в
сферах виробництва і розподілу.
ЛД – це єдиний технологічний процес усієї виробничо-транспортної
системи на основі інтеграції виробництва, транспортування та
споживання.
ЛД є комплексом функціональних, управлінських та забезпечуючих
процесів та операцій, які спрямовані на трансформацію матеріальних і
супутніх логістичних потоків, що є джерелом ресурсів для значного числа
суб’єктів в каналах та ланцюгах поставок.
ЛД – це особливий вид ГД, реалізація якої потребує здійснення
послідовних процесів діяльності в єдиному комплексі, що дозволяє
мінімізувати витрати і збитки підприємства за рахунок оптимізації
логістичного ланцюга та зменшення впливу зовнішніх ризиків.
ЛД – це діяльність з реалізації різних етапів, стадій та операцій
керування матеріальними потоками, як єдиним цілим.

Джеймс С. Джонсон,
Дональд Ф. Вуд,
Деніель Л. Вордлоу,
Поль Р. Мерфі-мол. [15]
Дональд Дж. Бауерсокс,
Дейвід Дж. Класс [3]
В. Сергєєв [14]
Ю. Неруш [9]
А. Гаджинський [5]
О. Тридід й ін. [17]

В. Алькема [1]

Н. Коніщева,
Н. Трушкіна [7]
О. Бакаєв,
О. Кутах,
Л. Пономаренко [2]

Джерело : розроблено автором на основі [1; 2; 3; 5; 7; 9; 14; 15; 17; 18]
Структурно-логічний аналіз наведеної на рис. 1 ієрархії дозволяє формалізувати певний ланцюг
взаємопідпорядкованості й взаємопов’язаності термінів, що аналізуються. Так, синтетизм поняття
«діяльність» у відношенні до суб’єктно-об’єктної опозиції обумовив ту обставину, що дана категорія
традиційно конституювалась в якості базисної при спробах створення універсальної філософської
методології.
Таким чином, категорія «діяльність» в піраміді ієрархій займає верховенство. Діяльність, якщо її
розглядати для соціальної системи диференціюється за предметним критерієм на такі види:
матеріальну, соціальну, духовну [4, с. 243].
Матеріальна діяльність, що реалізується в процедурах взаємодії людини і природи в контексті
виробництва трансформується у ГД. Тому категорія «господарська діяльність» підпорядковується
категорії «діяльність» і в піраміді ієрархії посідає друге місце. У свою чергу виробнича діяльність, якщо
мова буде йти відносно, наприклад виробничого підприємства, поділяється також на види –
виробнича діяльність, маркетингова діяльність, ЛД й ін. Кожен із перерахованих видів діяльності на
підприємстві реалізується через певну функцію, а кожна функція – через конкретний процес чи
сукупність процесів. І, відповідно, кожен процес реалізується через певну сукупність операцій.
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Діяльність – заняття, труд [10, с. 146].

Діяльність

Господарська діяльність

Господарська діяльність – будь-яка діяльність, що пов’язана з
виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних
цінностей, наданням і використанням послуг, а також отриманням доходу
в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах [12, с. 58]

Функція
Процес

Функція – виконувана робота [10, с. 763]
Процес – послідовна зміна станів у розвитку чого-небудь [10, с. 558]
Операція – окрема дія в ряді інших подібних [10, с. 399]

Операція

Рис. 1. Піраміда ієрархії ключових термінів, що використані у трактуванні дефініції
«логістична діяльність»
Джерело : розроблено автором

Вище наведене доводить, що більш прийнятною для формування визначення дефініції ЛД є
точка зору на те, що логістична діяльність – це напрям (або вид, на думку окремих авторів) ГД суб’єкта
господарювання. В підтвердження цього слід звернутися до словникового визначення категорії
«господарська діяльність». Наприклад, у словнику «Регіональна економіка: словник термінів» [12, с.
58] це поняття трактується наступним чином: «господарська діяльність – це будь-яка діяльність, що
пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей,
наданням і використанням послуг, а також отриманням доходу в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах». Дане визначення підтверджує те, що ЛД є складовою ГД, яку можна
виділити як окремий вид чи напрямок. Таким чином, не слід у тлумаченні дефініції «логістична
діяльність» використовувати у якості ключових терміни «функція», «процес» (ці терміни притаманні
ГД) і загальну категорію «діяльність», що є категорією більш високого порядку, ніж ГД. Тому, на думку
автора, наведені у табл. 1 точки зору різних авторів потребують уточнення.
Змістовий аналіз дефініції «логістична діяльність» (табл. 1) і піраміда ієрархії термінів (рис. 1)
дозволяє узагальнити існуючі точки зору на її розуміння і сформулювати більш зрозуміле для
практиків трактування останньої.
Таким чином, з урахуванням вище зазначених наукових робіт та власної точки зору автора під
ЛД слід розуміти один із основних видів ГД, що пов’язаний з плануванням, організацією, управлінням
та контролем матеріальних та супутніх їм потоків у процесі їх переміщення від місця виробництва до
місця споживання шляхом послідовного та взаємоузгодженого у часі й просторі виконання логістичних
активностей.
Планування й організація ЛД на підприємстві здійснюється через логістичний план, на основі
якого формується логістична стратегія. Для розробки логістичного плану і логістичної стратегії
найважливіше значення мають мета і завдання ЛД, її спрямованість. Щодо розуміння вказаних
характеристичних елементів ЛД науковцями, то і тут єдиної точки зору немає (табл. 2). Хоча слід
зауважити, що наявні відмінності у поглядах є характерними для етапу становлення і розвитку ЛД як
окремого виду ГД суб’єкта господарювання. Тому при формулюванні мети ЛД одна частина вчених
віддає перевагу координації і менеджменту матеріальних потоків, друга частина – швидкій реакції на
зміни потреби споживачів та формування мінімального обсягу запасів, третя частина – оптимізації
циклу відтворення за рахунок оптимальних матеріальних й інформаційних потоків. А, наприклад,
В. Алькема вважає, що метою ЛД є «формування комплексної корисності логістичного продукту або
логістичної послуги у відповідності з запитами споживачів …» [1].
Таблиця 2
Мета і завдання логістичної діяльності
Розуміння автором мети і завдання

Автор (-ри)

1

2
Мета ЛД

1. Координація фізичного розподілу і менеджменту матеріалів для економії витрат
і підвищення рівня обслуговування.
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продовження табл. 2
1
2. Швидка реакція, мінімальна невизначеність, мінімальний обсяг запасів,
консолідація вантажоперевезень, якість і підтримка життєвого циклу.
3. Оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного, орієнтованого на потребу,
формування потоку матеріалів та інформації у виробництві й розподілі продукції.
4. Формування комплексної корисності логістичного продукту або логістичної
послуги у відповідності з запитами споживачів з-за умови забезпечення
необхідного рівня економічної безпеки суб’єкта ЛД.

2
Дональд Дж. Бауерсокс,
Дейвід Дж. Класс [3]
О. Тридід й ін. [17]
В. Алькема [1]

Завдання ЛД
1. Організація такого географічного розміщення джерел сировини, незавершеного
виробництва, запасів готової продукції, яке відповідає потребам у них і одночасно
забезпечує мінімальні можливі витрати.
2. Для підприємств-виробників: мінімізація витрат при відповідному рівні якості
обслуговування.
Для підприємств-споживачів логістичних послуг: ефективне виконання контрактних
зобов’язань з постачання.
3. Досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості суб’єктів
ЛД до мінливої ринкової ситуації, підвищення власної частки та одержання
конкурентних переваг, тобто забезпечення необхідного рівня економічної безпеки
та рівня конкурентоспроможності; формування відповідного логістичного
потенціалу для забезпечення необхідного рівня економічної безпеки суб’єктів ЛД.
Джерело : розроблено автором

Дональд Дж. Бауерсокс,
Дейвід Дж. Класс [3]
С. Саркісов [13]

В. Алькема [1]

Вчені, розглядаючи завдання ЛД, мають єдину думку, що все ж вона повинна бути зорієнтована
на скорочення витрат, пов’язаних із виконанням вимог споживачів щодо отримання бажаного товару.
Відповідно до цього науковці розглядають і спрямованість ЛД. Так, наприклад, Дональд Уотерс вказує,
що ЛД спрямована на «переміщення та зберігання матеріалів у міру їх руху по ланцюгу» [18, c. 26].
Є. Крикавський спрямованість ЛД вбачає у вирішенні логістичних завдань [6, c. 60]. З наведеного
можна зробити висновок, що вектором спрямованості ЛД є матеріальні потоки, які необхідно
планувати, організовувати їх переміщення та зберігання, управляти і координувати ними.
Розгляд ЛД як окремого виду ГД вимагає від науковців виокремлення в структурі останньої
суб’єктної і об’єктної компоненти. У працях як закордонних, так і вітчизняних вчених, хоча і
фрагментарно, але можна знайти інформацію щодо опису суб’єкта і об’єкта ЛД. Але і на дану
компоненту вчені не мають однієї точки зору, що вказує на необхідність уточнення і конкретизації
означеної компоненти. Аналіз літератури також вказує на ту обставину, що існують певні розбіжності й
у підходах вчених до класифікації видів ЛД – пропонуються різні критерії, які, до речі, авторами і
розуміються по-різному. Окрім того, у більшості випадків автори, пропонуючи класифікацію видів ЛД
не вказують, який рівень вони розглядають – мікро, мезо чи макро. Це, звісно, викликає певні труднощі
планування і організації ЛД підприємства.
Виконані дослідження зі змістового аналізу дефініції «логістична діяльність», а також основних її
компонентів – мети, завдання, спрямованості, суб’єкта і об’єкта, підходів до класифікації видів ЛД,
дали змогу формалізувати «візитну картку» ЛД, що в узагальненому виді подана в табл. 3.
Таблиця 3
«Візитна картка» логістичної діяльності
Компонента
ЛД
1
Мета

Завдання

Зміст компоненти ЛД
2
Досягнення конкурентної стійкості в умовах ринку та довгострокового успіху в бізнесі
суб’єкта господарювання шляхом максимального задоволення комплексу вимог споживачів
та високого і своєчасного рівня їх обслуговування; узгодження інтересів усіх учасників
товароруху та максимізації показників ефективності їх діяльності
Завдання екзогенного характеру
1. Забезпечити для підприємства максимальну пристованість до мінливих ринкових умов.
2. Збільшити власну частку ринку.
3. Створити умови для одержання конкурентних переваг та довгострокового успіху в бізнесі
Завдання ендогенного характеру
1. Зменшити витрати на здійснення ЛД суб’єкта господарювання з метою збільшення його
прибутку.
2. Удосконалити управління логістикою на підприємстві.
3. Створити належний рівень логістичного потенціалу підприємства.
4. Сформувати комплексну корисність продукту або логістичної послуги для споживачів.
5. Підвищити ефективність функціонування ЛС підприємства.
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продовження табл. 3
1
Спрямованість
Суб’єкти

Об’єкти

Критерії оцінки
ефективності
Види ЛД

2
Раціоналізація ГД та якнайповніше задоволення вимог споживачів
Узагальнений підхід
Логістичні системи

Диференційований підхід
1. Виробничі підприємства.
2. Логістичні оператори.
3. Логістичні посередники.
Узагальнений підхід
Диференційований підхід
Потокові процеси і об’єкти безпосередньої
1. Потоки матеріальні.
їх реалізації
2. Потоки інформаційні.
3. Потоки фінансові.
4. Потоки сервісні.
5. Логістичний персонал.
6. Об’єкти інфраструктури.
1. Критерій витратного типу: мінімум поточної вартості витрат на здійснення ЛД.
2. Критерій результатного типу: максимум отриманого при здійснені ЛД чистого грошового
потоку
1. Зовнішня і внутрішня.
2. Фізичне забезпечення, фізична трансформація, фізичний розподіл.
3. Фазова і функціональна.

Джерело : розроблено автором
Виокремлення ЛД у загальній ГД підприємства є вельми актуальним. Це дозволить вирішити, по
меншій мірі, три важливих для підприємства завдання: грамотно розробити логістичну стратегію і
спроектувати логістичну систему, а також значно зменшити логістичні витрати.
Висновки з проведеного дослідження. Змістовий аналіз дефініції «логістична діяльність», а
також різних точок зору вчених до її розуміння дозволив сформувати її «візитну картку». Фахівцям у
сфері логістики це надасть можливість більш коректно і грамотно: 1) складати логістичний план
діяльності підприємства, 2) формулювати логістичну стратегію підприємства з ув’язуванням її з
іншими функціональними стратегіями, 3) спроектувати логістичну систему, 4) управляти логістикою на
підприємстві.
Перспективним напрямком подальшого дослідження є розробка методико-методологічної бази
планування й організування ЛД на вітчизняних підприємствах, першим кроком якої повинно стати
створення системи державних стандартів саме з логістичної діяльності.
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Анотація
У статті обґрунтована необхідність створення методико-методологічної бази логістичної
діяльності суб’єктів господарювання. Викладені результати дослідження підходів до формулювання
дефініції «логістична діяльність». Запропоноване авторське визначення поняття «логістична
діяльність». Сформулювано мету і завдання логістичної діяльності. Визначена спрямованість
логістичної діяльності, виділені її суб’єкти і об’єкти. Запропонована класифікація видів логістичної
діяльності суб’єкта господарювання, обрані критерії оцінки логістичної діяльності. На основі
систематизації інформації щодо змістового опису в науковій літературі дефініції «логістична
діяльність» сформована її «візитна картка».
Ключові слова: логістична діяльність, мета, завдання, спрямованість, суб’єкт, об’єкт.
Аннотация
В статье обоснована необходимость создания методико-методологической базы
логистической деятельности субъектов хозяйствования. Изложены результаты исследования
подходов к формулированию дефиниции «логистическая система». Предложено авторское
определение понятия «логистическая деятельность». Сформулированы цель и задачи
логистической деятельности. Определена направленность логистической деятельности,
выделены ее субъект и объект. Предложена классификация видов логистической деятельности
субъекта хозяйствования, выбраны критерии оценки логистической деятельности. На основе
систематизации информации касательно содержательного описания в научной литературе
дефиниции «логистическая деятельность» сформирована ее «визитная карточка».
Ключевые слова: логистическая деятельность, цель, задачи, направленность, субъект,
объект.
Annotation
The article substantiates the need for a methodical and methodological framework of logistics
activities of economic entities. The results of the study of approaches to the formulation of the definition of
«logistics system». The author 's definition of «logistics activities». Articulated goals and objectives of
logistics activities. Determine the direction of logistics activities are highlighted in its subject and object. The
classification of types of logistics activities of a business entity, the evaluation criteria selected logistics
activities. Based on the ordering of the information regarding the substantial description of the scientific
literature definition of «logistics activities» formed her «calling card».
Key words: logistic activities, goals, objectives, focus, subject, object.
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к.с.-г.н., науковий співробітник лабораторії економіки,
Інститут сільського господарства Полісся НААН України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У
ГАЛУЗІ РІПАКІВНИЦТВА
Постановка проблеми. За останні 25 років світове виробництво товарного насіння ріпаку
зросло більше ніж у 4 рази і сягнуло до 40 млн т. Лідерство за обсягами виробництва належить
країнам ЄС, на які припадає щорічно близько 25%. Необхідність збереження навколишнього
природного середовища змушує уряди вдаватися до розробки програм використання альтернативних
джерел енергії, у тому числі виробництва біопалива, сировиною для якого є насіння ріпаку [8, с. 18-19].
У найближчій перспективі європейські країни, в яких уже розвинена галузь з виробництва
біодизелю, матимуть безперервну потребу у сировині. З огляду на те, що Європа традиційно
використовує ріпакову олію для виробництва біопалива, її погляди постійно будуть спрямовані на
Україну як постачальника сировини. Саме цим значною мірою пояснюється причина активного
зростання виробництва ріпаку на українських землях.
В умовах глобалізації аграрних ринків та зростаючого попиту на сировину для виробництва
біодизелю у сільському господарстві розпочалися процеси концентрації капіталу та формування на цій
основі інтегрованих структур, які здійснюють виробництво, переробку та збут продукції [6]. Вагомі
позиції у структурі товарної продукції інтегрованих сільськогосподарських підприємств займає ріпак.
Широке поширення серед вітчизняних товаровиробників даної культури пояснюється її високою
врожайністю та рентабельністю. Нагальною проблемою наразі є запровадження замкнутого циклу
виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на агрокліматичні умови, в Україні немає
зон, де не можна було б вирощувати ріпак. Ріпак має стати другою, а можливо і першою олійною
культурою у районах Лісостепу та Полісся. Серед науковців, що досліджують галузь ріпаківництва
можна відмітити наступних: Абрамик М. І., Гайдаш В. Д., Мазур В. О., Гуринович С. Й., Дем’янчук Г. Т.,
Ковальчук А. М. Вчені проводять дослідження у галузі ріпаківництва, виводять нові сорти культур,
забезпечують господарства України насінням, вдосконалюють технології вирощування у різних
ґрунтово-кліматичних зонах. Дослідження авторів зробили вагомий внесок у розробку зазначеної
тематики, однак реалії сьогодення переконують, що чимало питань стосовно перспективи розвитку
міжгалузевої інтеграції у галузі ріпаківництва потребують подальшого вивчення.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження розвитку галузі ріпаківництва
інтегрованими підприємствами в умовах Полісся.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим питанням на сучасному етапі розвитку
аграрного сектора економіки у ринкових умовах господарювання є формування його стратегії, від якої
залежатиме забезпечення населення продуктами харчування, промисловості – сировиною,
тваринництва – цінними кормами. Необхідним фактором при цьому є збереження родючості грунтів.
Особливо актуально це для зони Полісся Житомирщини, де переважають ґрунти, які
характеризуються значно нижчою природною родючістю, порівняно із Лісостеповою зоною області [4].
Незважаючи на ряд обмежень, щодо вирощування цілої низки сільськогосподарських культур у
досліджуваному регіоні склалися сприятливі умови для розвитку галузі ріпаківництва. Ріпак – це
харчова і технічна олія, високобілкові корми, біопаливо, мастильні матеріали, зелені корми, джерело
родючості ґрунту та попередник у сівозміні, конкурентоспроможна ринкова культура. Ріпак є однією з
провідних культур світового землеробства, площі його посіву останніми роками значно розширюються.
Серед олійних культур він посідає третє місце у світі, поступаючись лише сої та бавовнику [7].
Всі зазначені чинники на користь цієї культури дають нам впевненість в успішній реалізації
програми розвитку галузі ріпаківництва у Житомирській області, що передбачає подальше
розширення посівних площ під цією культурою [2]. Найбільш сприятливі ґрунтово-кліматичні умови і
особливості поєднання у структурі посівних площ з іншими сільськогосподарськими культурами
дозволяють площі вирощування ріпаку та валове виробництво насіння довести у 2015 р. до 40,0 тис.
га та 95 тис. т. [3].
Забезпечення оптимальних умов при вирощуванні ріпаку дає змогу отримувати 2,5–3,0 т/га
насіння ріпаку, про що свідчить досвід кращих господарств Житомирської області (табл. 1).
Реалізаційна ціна насіння ріпаку у 1,8–2,4 рази перевищує ціну зернових культур. Отже, виробництво
насіння ріпаку при врожайності 2,0–3,0 т/га є цілком конкурентоспроможним, високорентабельним і
прибутковим [5].

296

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Таблиця 1
Валове виробництво ріпаку інтегрованими агроформуваннями Житомирської області

Назва господарства

Рік

ПАФ “Єрчики”

2012
2011
2012
2011
2012
2012
2011
2012
2011
2012

СТОВ “Спілка хмелярів та
пивоварів”
ТОВ “А.Т.К.”
ТОВ АФ “Терещенки”
ПСП “Батьківщина”
ТОВ “Коростишів –
земінвест”

Ріпак озимий
врожай
валовий
площа, га
ність, т/га
збір, т
300
4,60
1383
234
2,83
663
170
3,74
635
300
3,00
900
300
2,07
621
152
2,10
319
230
3,70
852
1820
3,00
5468

площа,
га

Ріпак ярий
врожай
ність, т/га

валовий
збір, т

294
268
260
530

1,91
3,02
2,87
2,61

563
811
746
1404

Джерело : власні дослідження
Останнім часом стрімко розвивається новий напрям використання ріпакової олії, яка цілком
придатна для використання у якості альтернативного джерела паливної енергії для двигунів
внутрішнього згоряння. Відомо, що в Україні щороку використовується близько 60 млн т
нафтопродуктів, з яких лише 10–12 % добувають із власних джерел. Надзвичайно важливим
напрямом диверсифікації джерел енергетичних ресурсів є розвиток альтернативної енергетики через
одержання біопалива [1]. Йдеться про біодизель і біоетанол. Ряд європейських країн взялися за
освоєння ріпаку, як енергосировини, яка щороку росте на полях і самовідновлюється. З 1 т насіння
ріпаку можна отримати 300 кг олії, а з неї – майже 270 кг біодизельного пального. Незаперечна
цінність біодизеля в його екологічній чистоті. У природних умовах біодизель та мастила з ріпаку
знешкоджуються мікроорганізмами на 95% впродовж 7–8 днів, а звичайні нафтопродукти – на 16 %.
Основними завданнями на сучасному етапі є будівництво заводів, які вироблятимуть дизельне
біопаливо; створення зон концентрованого вирощування ріпаку; забезпечення гарантованого збуту
товаровиробниками ріпаку, необхідного для виробництва біопалива; запровадження безвідходного
виробництва (рис 1).

Ріпак

Солома – побічний продукт

Переробка на олію

Шрот
(побічний
продукт )

Олія
(основний
продукт)

Продаж олії

Гліцерол
(побічний
продукт )

Обігрів виробничих і
побутових приміщень

Вироблення
біопалива

Рис. 1. Схема безвідходного виробництва відновної енергії з ріпаку
Джерело : власні дослідження
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Найголовнішим фактором, що стримує практичне використання біодизеля, є те, що енергія
цього пального занадто дорога. Не може бути мови про виробництво біодизеля при нинішній
врожайності насіння ріпаку 0,9–1,8 т/га. Лише за умови підвищення її до 2,5–3,0 т/га цей процес
набере певного розмаху і стане рентабельним. Україна володіє значними обсягами земельних
ресурсів для ведення сільськогосподарського виробництва і здатна не лише забезпечити власні
потреби у продуктах харчування, але й виробляти сировину для біоенергетики. Враховуючи ресурсні
та фінансові можливості інтегрованих підприємств, у них є реальні перспективи для збільшення площ
та налагодження переробки ріпаку.
Висновки з проведеного дослідження. Економічна доцільність вирощування ріпаку не
викликає сумніву. Як свідчить аналіз світових та європейських цін, вирощування його забезпечує
високу рентабельність. Реалізаційна ціна насіння ріпаку у 1,8–2,4 рази перевищує ціну зернових
культур. За переробки ріпаку на біопаливо можна отримати високу додану вартість. Крім того при
переробці отримуємо шрот – цінну кормову добавку у тваринництві. Ріпак позитивно впливає і на
екологічний стан довкілля. Всі зазначені чинники на користь цієї культури дають нам впевненість в
успішній реалізації державної програми розвитку ріпаківництва в України, що передбачає розширення
площ під цією культурою до 2,0–2,5 млн га.
У реалізації програми нарощування виробництва ріпаку в Житомирській області та підвищення
його рентабельності важливими резервами є: виведення конкурентоспроможних сортів вітчизняної
селекції які за рівнем адаптованості до місцевих умов та за стійкістю до несприятливих умов
вирощування переважають іноземні сорти; створення гібридів цієї культури; проведення реконструкції
існуючих та будівництво нових олійноекстракційних заводів з переробки насіння ріпаку на олію, цінні
високобілкові корми та біодизель з метою отримання високої додаткової вартості; використання
посівів ріпаку для фітореабілітації радіаційно забруднених земель та виробництва сировини для
відновлювальних джерел енергії.
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Анотація
Вивчено сучасний стан і тенденції вирощування ріпаку у Житомирській області. Розглянуто
питання інтеграції як форми підвищення ефективності виробництва та переробки
сільськогосподарської
продукції.
Проаналізовано
можливість
будівництва
заводів,
які
вироблятимуть дизельне біопаливо; створення зон концентрованого вирощування ріпаку;
забезпечення гарантованого збуту товаровиробниками ріпаку, необхідного для виробництва
біопалива; запровадження безвідходного виробництва. Досліджено можливості та резерви
нарощування виробництва ріпаку на Поліссі. Окреслено перспективи та стримуючі фактори при
переробці ріпаку інтегрованими підприємствами.
Ключові слова: міжгалузева інтеграція, ріпак, переробка, біодизель, ефективність,
замкнутий цикл виробництва.
Аннотация
Изучено современное состояние и тенденции выращивания рапса в Житомирской области.
Рассмотрены вопросы интеграции как формы повышения эффективности производства и
переработки сельскохозяйственной продукции. Проанализирована возможность строительства
заводов, которые будут производить дизельное биотопливо, создание зон концентрированного
выращивания рапса, обеспечение гарантированного сбыта товаропроизводителями рапса,
необходимого для производства биотоплива; внедрение безотходного производства. Исследованы
возможности и резервы наращивания производства рапса на Полесье. Определены перспективы и
сдерживающие факторы при переработке рапса интегрированными предприятиями.
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Annotation
In this paper we examined the current state and trends of growing canola in the Zhytomyr region. The
question of integration as a form of improving the efficiency of production and processing of agricultural
products. We have analyzed the possibility of building plants that produce biodiesel, creating areas of
concentrated cultivation of rape, providing guaranteed sales canola producers needed for biofuel production,
the introduction of cleaner production. Possibilities and reserves growth of rape alive. We outlined the
prospects and constraints in the processing of rape integrated enterprises.
Key words: Inter-sectoral integration, rape, processing, biodiesel, efficiency, closed loop production.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МОРСЬКИХ ПУНКТАХ
ПРОПУСКУ
Постановка проблеми. Активна інтеграція України в світову економічну систему, що
характеризується посиленням глобалізаційних процесів, актуалізує питання забезпечення економічної
безпеки. Зауважимо, захист економічних інтересів України, що належить до функцій митниць
Міндоходів України, значною мірою залежить від ефективності здійснення митного контролю в пунктах
пропуску. Проте, сучасні інструменти митного контролю мають бути орієнтовані не лише на посилення
безпеки держави, але й створення сприятливих умов для руху товарів через державний кордон
шляхом спрощення та прискорення проведення митних процедур. Саме тому, на зміну тотальному
митному контролю приходить система управління ризиками (СУР), яка направлена на виявлення
порушень митних правил суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з мінімальним втручанням в їх
роботу. За таких умов особливої уваги заслуговує питання впровадження СУР в пунктах пропуску для
різних видів транспорту з врахуванням особливостей руху вантажів, форми співпраці покупців,
продавців та перевізників, а також особливості їх взаємодії з працівниками митниць. Наразі в
Міністерстві доходів і зборів України під час митного контролю та оформлення застосовуються
автоматизовані системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) в автомобільних пунктах пропуску
через [1]. Проте митний контроль в морських пунктах пропуску має ряд особливостей, що зумовлює
актуальність теми статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання порядку застосування форм митного
контролю та особливостей виконання контрольних функцій, покладених на митні органи, розглядались
такими авторами, як Пашко П. В., Терещенко С. С., Войцещук А. Д., Єдинак Т. С., Науменко В. П.,
Морозова В. Г. та ін., але дослідження технологій митного контролю та митного оформлення в
морських пунктах пропуску в контексті застосування системи управління ризиками не здійснювалося в
достатньому обсязі, що й зумовило вибір теми, мету і завдання дослідження.
Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження технологій митного контролю та
митного оформлення в морських пунктах пропуску в контексті застосування СУР.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що в України існує розгалужена
система міжнародних пунктів пропуску морського сполучення. Зокрема, 26.06.2013 р. Кабінетом
Міністрів України було затверджено перелік морських портів відкритих для заходу іноземних суден, а
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саме: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровський, Іллічівськ, Одеса, Южний, Миколаїв,
Херсон, Скадовськ, Севастополь, Євпаторія, Ялта, Феодосія, Керч, Бердянськ, Маріуполь,
Спеціалізований морський порт Октябрськ [2].
Зауважимо, митний контроль у пунктах пропуску здійснюється у відповідності до Технологічних
схем митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України різними видами транспорту, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21
травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних,
залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» [3].
Також порядок переміщення товарів у пунктах пропуску регламентує «Порядок переміщення товарів у
пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під
час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні», затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 320 [4]. Крім того, окремі питання регулюються Митним
кодексом України [5], Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства (1965 р) [6],
Звідами звичаїв окремих морських портів [7].
Слід зазначити, що Постановою № 451 визначена типова технологічна схема здійснення
митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у
пунктах пропуску через державний кордон. Ця схема визначає відповідно до Митного кодексу України
послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю водних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, у
пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення через державний кордон.
Аналіз зазначених документів дозволив систематизувати порядок виконання митних процедур
на морському транспорті, а саме: а) попередні митні операції, яка містить етапи: подання заявки на
здійснення митного контролю прибуття/вибуття судна, перевірка наявних орієнтувань на судно,
подання документів необхідних для митного контролю та оформлення судна; б) митний контроль
судна, який містить етапи: документальний контроль, установлення плану огляду судна,
безпосередній огляд судна, завершення митного огляду й підведення його підсумків; в) завершення
митних процедур і засвідчення поданих документів особистим номерним забезпеченням;
г) формування суднової справи. У визначених законодавством випадках митний огляд судна може не
проводитись. На рис. 1 наведена Схема здійснення митного контролю водних транспортних засобів
перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон. З
інформації рис. 1. можна зробити висновок, що на сьогоднішній день чітко не визначено процедуру
застосування АСАУР в морських пунктах пропуску, оскільки нормативне регулювання передбачене
тільки в частині загального визначення необхідності її застосування при здійсненні митного контролю.
Разом з тим, нормативно-правові акти, які б визначили чіткий порядок застосування АСАУР
безпосередньо у пунктах пропуску для морського сполучення відсутні.
Ситуація ускладнюється постійним реформуванням галузі морських перевезень. Зокрема, 13
червня 2013 р. вступив у силу закон України «Про морські порти» [8], який має забезпечити якісну
модернізацію портового господарства України шляхом залучення необхідних обсягів інвестицій.
Крім того, Міністерство інфраструктури України ініціювало відмову від паперового
документообігу при здійсненні контролю та оформлення вантажів та транспортних засобів у портах
відповідно до міжнародних стандартів. На заміну сьогоднішньої практики пропонується створити у
портах та ввести у дію електронну інформаційну систему – за аналогією тих, що наразі успішно
використовуються у провідних портах Європи. Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451» був
схвалений 3 липня 2013 р. Згідно з документом створюється Єдина інформаційна система портового
співтовариства (ЄІС), до якої підключено адміністрацію та виробничі комплекси порту, стивідорні
компанії, контролюючі органи і служби (митну, санітарну, ветеринарну, карантинну, інші), агентські та
експедиторські організації та інші організації. Усі ці учасники через ЄІС зможуть здійснювати обмін,
перевірку, оформлення, розрахунки та передачу будь-якої інформації, документів, достатніх для
контролю та оформлення вантажів і транспортних засобів при вантажних перевезеннях. Відмітки
контролюючих органів про усі прийняті ними рішення щодо товарів та транспортних засобів також
проставлятиметься в ЄІС. Проте в документі чітко не зазначено процедуру взаємодії ЄІС порту з
АСАУР, що значно обмежує ефективність проведення митного контролю в морських пунктах пропуску.
Крім того, особливістю здійснення процедур митного контролю на морському транспорті є значна
трудомісткість контрольних операцій, що робить можливим лише одиничний огляд вантажів. Для
вирішення цієї проблеми у світовій митній практиці впроваджені в експлуатацію технічні комплекси
митного контролю, функція яких полягає у візуалізації вмісту великогабаритних об’єктів і ототожнення
предметів, зафіксованими в митних деклараціях. Отже, до першочергових завдань щодо проведення
ефективного митного контролю в морських пунктах пропуску є чітка регламентація застосування
АСАУР спільно з ЄІС портів з врахуванням інформації, отриманої шляхом застосування технічних
засобів митного контролю.
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інформація
використовується
митним органом
для визначення
форми та обсягу
контролю,
достатнього для
забезпечення
додержання
митного
законодавства

проведення
процедур
контролю щодо
товарів
здійснюється на
підставі
інформації, що
міститься в АСАУР

митний контроль в зоні митного контролю на території
морських портів здійснюється за погодженням з
органом охорони державного кордону

агентська організація (морський агент) не пізніше ніж
за 1 добу до прибуття судна закордонного плавання
надсилає інформацію в електронному вигляді про
товари, прийняті до перевезення у контейнерах у
порт призначення

митний контроль суден закордонного плавання
здійснюється комісією. За підсумками роботи комісії
складається акт

для здійснення митного контролю капітан судна подає
документи, передбачені Митним кодексом України (ст.
335. п.2) та зобов’язання

митний огляд судна закордонного плавання
здійснюється з метою перевірки відомостей,
зазначених у документах
посадова особа
митного органу
визначає вид
(види) державного
контролю та
форму його
проведення (ПДК
посадовою особою
митного органу
або державний
контроль
посадовою особою
відповідних
контролюючих
органів)

оформлене
митним органом
доручення на
навантаження є
підставою для
завантаження
зазначених у
ньому
транспортних
засобів і товарів
на судно
закордонного
плавання

навантаження та розвантаження суден у період роботи
комісії, допускається за згодою членів комісії з
прославленням відмітки в декларації про вантаж
(допускається без участі комісії у разі застосування для
судна вільної практики)

у разі коли агентською
організацією митному
органу, не подано в
установленому порядку
інформацію про товари,
органи управління портом
не дозволяють капітанові
судна заходити до акваторії
порту

комісія складається з
представників органів
охорони державного
кордону, митних органів,
адміністрації порту та
агентської організації,
може включати
представників органів
державної влади

декларування судна
закордонного плавання,
що використовується
виключно для
перевезення пасажирів і
товарів через митний
кордон України,
здійснюється без подання
митної декларації на
бланку єдиного
адміністративного
документа

митний орган веде облік транспортних засобів і
товарів, що вивантажуються з судна
після розвантаження судна в генеральному акті, який
підписується представниками адміністрації порту,
митного органу і судна, зазначається кількість місць та
маса зданих судном і прийнятих портом товарів

до початку завантаження на судно декларант або
уповноважена ним особа подає митному органу
доручення на навантаження. Підставою для
оформлення такого доручення є митна декларація з
відміткою митного органу про закінчення митного
контролю
після закінчення митного контролю митний орган
проводить реєстрацію документів, у яких відображаються
результати митного контролю та митного оформлення,
веде їх облік
пропуск через кордон транспортних засобів і товарів
здійснюється тільки за умови надання оригіналу митної
декларації з відміткою митного органу про закінчення
митного оформлення

у разі виявлення
розбіжностей між
капітаном або
уповноваженою
перевізником особою
складається акт
повідомлення, який
підписується
представниками
адміністрації порту і
митного органу
після закінчення
завантаження судна
закордонного плавання
декларант або
уповноважена ним особа
подає митному органу
вантажні документи для
пропуску транспортних
засобів і товарів через
митний кордон

Рис. 1. Схема здійснення митного контролю водних транспортних засобів у пунктах
пропуску через державний кордон України
Джерело : складено автором на основі [3,4]
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Вирішення зазначених проблем максимально наблизить функціонування вітчизняних портів до
практики здійснення аналогічної діяльності провідних світових портів, що дозволить не лише краще
контролювати дотримання митного законодавства, але й підвищити їх конкурентоспроможність.
Висновки з проведеного дослідження. Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що особливо
актуальним на сьогоднішній день є питання розвитку СУР в напрямку її застосування в пунктах
пропуску для морського сполучення, зокрема в частині впровадження окремих модулів АСАУР та їх
взаємодії з ЄІС портів. Це дозволить не тільки прискорити переміщення товарів та транспортних
засобів через пункти пропуску для морського сполучення за рахунок реалізації принципу вибірковості
митного контролю за результатами застосування АСАУР, але й підвищити ефективність митного
контролю.
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Анотація
В статті досліджено технологію митного контролю у вітчизняних морських пунктах
пропуску в контексті застосування системи управління ризиками. Відмічено про відсутність
регламентованого застосування системи управління ризиками в морських пунктах пропуску,
зазначено, що її використання передбачено лише в частині загального визначення необхідності
застосування при здійсненні митного контролю, разом з тим, нормативно-правові акти, які б
визначили чіткий порядок застосування системи конкретно у пунктах пропуску для морського
сполучення відсутні. Вирішення зазначених проблем дозволить не лише краще контролювати
дотримання митного законодавства, але й підвищити конкурентоспроможність портів.
Ключові слова: митний контроль, технології митного контролю, пункт пропуску, морський
порт, технологічна схема.
Аннотация
В статье исследованы технологию таможенного контроля в отечественных морских
пунктах пропуска в контексте применения системы управления рисками. Отмечено об
отсутствии регламентированного применения системы управления рисками в морских пунктах
пропуска, а именно указано, что ее использование предусмотрено только в части общего
определения необходимости применения при осуществлении таможенного контроля, вместе с
тем, нормативно-правовые акты, которые бы определили четкий порядок применения системы
конкретно в пунктах пропуска для морского сообщения отсутствуют. Решение рассмотренных в
статье проблем позволит не только лучше контролировать соблюдение таможенного
законодательства, но и повысить конкурентоспособность портов.
Ключевые слова: таможенный контроль, технологии таможенного контроля, пункт
пропуска, морской порт, технологическая схема.
Annotation
In this paper the technology of customs control in the domestic maritime border checkpoints in the
context of the risk management system. It was noted there is no regulated risk management system in sea
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crossings, and it states that its use is provided only in the part of the general definition of the need for the
implementation of customs control at the same time, regulations that would define a clear procedure for
application system specifically for sea crossings no messages. The solution discussed in the article problems
not only better monitor compliance with customs legislation, but also improve the competitiveness of the port.
Key words: customs control, customs control techniques checkpoint, seaport, the flowsheet.
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СВІТОВИЙ РИНОК ЗЕРНОВИХ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. Сьогодні на світовому ринку зерна склалася стійка спеціалізація:
виробництво зерна концентрується в розвинених країнах, а багато країн, що розвиваються, не в змозі
вирішити свої зернові проблеми, і вимушені йти на масштабний імпорт зерна. У результаті росте
світова торгівля зерном.
Стан зернового ринку країни є важливим показником якості економічних реформ, що
проводяться в країні, реалізації агропродовольчої політики. З урахуванням масштабів і повноти
елементів економічних стосунків зерновий ринок може служити в якості своєрідної моделі розвитку
для інших ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ринку зернових культур присвячено
значну кількість досліджень вчених-економістів та дослідників-практиків. Так, проблеми ефективності
виробництва зернових розкриваються у працях Саблука П. Т., Шпичака О. М., Бойка В. І, Лобаса М. Г.,
Волинця В. Л. та інших. Проблемам підвищення ефективності виробництва зерна в
сільськогосподарських підприємствах в умовах формування ринку присвячені роботи К. Макконела,
А. Сміта, О. В. Захарчука, М. В. Калінчика, В. Г. Федька та інших. Відзначаючи цінність результатів
досліджень науковців, необхідно відмітити, що чимало питань стосовно напрямків удосконалення
цього сектора економіки в сучасних умовах залишаються недостатньо дослідженими.
Постановка завдання. Завданням даної статті є аналіз світового виробництва та світової
торгівлі зерновими: визначення місця України у світовому експорті зернових культурами, визначення
світових лідерів з експорту пшениці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині на світовому ринку спостерігається
наступна ситуація: скоротилися посіви в США і Канаді; зменшилися перехідні запаси в найбільших
країнах-експортерах; на ринок вийшли нові країни-експортери, такі як Угорщина, Україна, Казахстан і
Туреччина, які є конкурентами Росії на світовому ринку; спостерігається стабільний ріст цін [1].
Найбільш поширеними у світі є три зернові культури: пшениця, кукурудза і рис. До середини 90-х
років минулого століття пшениця була, так би мовити, «царицею полів», але потім зросло
виробництво кукурудзи. По-перше, через спроби задовольнити зростаючі потреби тваринництва, а подруге, у зв'язку з початком промислового виробництва етанолу [2, с. 24].
За даними Міністерства сільського господарства США, в 2011 році світове виробництво
кукурудзи побило історичний рекорд: у світі було зібрано 865 млн.т. Урожай пшениці склав 695 млн.т.,
рису – 465 млн.т. (табл. 1). Всього ж у 2011 році, за даними міністерства, було зібрано 2 млрд 295т.
зернових – більше, ніж в рекордному 2009 року [3; 4].
Розглядаючи динаміку показників світового виробництва зернових в табл. 1, видно, що питому
вагу в світовому виробництві зерна мають кормові, пшениця, кукурудза і рис. Частка виробництва
кормових в загальному об'ємі за 2010-2012 рр. склала 33,8%, кукурудзи – 25,5%, пшениці – 20 %, рису
– 13,8%, ячменю – 3,8%, сорго – 2,1%, вівса – 0,6%, жита – 0,4%.
Нині світовий ринок зерна контролюють п'ять основних експортерів: США, Канада, Австралія,
Аргентина, країни ЄС. Сумарні експортні пропозиції зерна з боку основної «п'ятірки» експортерів
складають понад 84% усього об'єму світової торгівлі [5].
США є найбільшим експортером зерна. Третина посівних площ Сполучених Штатів засівається
спеціально для продажу за кордон. Серед зернових в США провідне місце займають кукурудза і
пшениця, значна частина яких поступає на експорт [6].
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Таблиця 1
Світове виробництво зернових за 2006-2012, млн. тонн
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування
зернових
Пшениця
Ячмінь
Жито
Кукурудза
Овес
Рис
Кормове зерно
Сорго
ВСЬОГО:

Рік
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

595,7
136,4
12,4
712,4
23,0
420,8
986,1
57,5
2944,3

612,0
133,1
14,4
794,7
25,4
434,4
1080,7
65,9
3160,6

682,8
155,1
17,3
799,4
25,6
449,8
1111,3
64,8
3306,1

685,6
150,8
17,5
819,3
23,3
442,7
1115,5
59,2
3313,9

651,05
122,4
11,6
829,0
19,6
450,1
1099,9
67,0
3250,65

694,3
133,9
12,8
865,0
23,2
463,7
1143,7
59,7
3396,3

Джерело : [3; 4]
В середньому посівна площа по пшениці в Канаді складає 8,6-11,0 млн.га. В середньому
валовий збір по пшениці становить від 16,2 до 28,6 млн.т., причому 9,4-19,4 млн.т. йде на експорт. На
внутрішнє споживання витрачається 6,3-9,0 млн.т.
Найбільше значення серед зернових культур Австралії має також пшениця. На її частку
доводиться понад половини усіх посівних площ. Врожайність пшениці 0,9-2,1т./га. Переважно це
озима пшениця, яка дуже чутлива до посух. Посівна площа для ячменю в Австралії складає 3,5-4,6
млн.га. Експорт – 1,9-6,4 млн.т., залежно від світової кон'юнктури.
Аргентина традиційно є одним з провідних світових виробників і експортерів зерна і борошна,
проте залежна від коливань на найбільшому ринку експорту в сусідній Бразилії. Посівна площа по
пшениці складає від 4,2 до 6,8 млн.га. Врожайність – 2,1-2,9 т./га. Експорт – 4,3-11,8 млн.т.
Посівна площа для пшениці в країнах ЄС складає 24,3-26,8 млн.га. Врожайність – 4,5-5,7 т./га.
Таким чином, в країнах ЄС виробляється 110,6-150,5 млн.т. пшениці. Експортується 9,8-20,1 млн.т.,
перехідні запаси складають 10,4-27,5 млн.т.
За період 2007-2011 рр. експорт пшениці збільшився з 116,4 млн.т (в 2007р.) до 132, 9 млн.т (в
2011р.). Найвищий показник експорту був в 2008-2009р.р., який різко зменшився в 2009-2010р., що
було викликано економічною кризою в світі. США та Канада зберігають свої лідерські позиції на
світовому зерновому ринку, за останні п’ять років поступово збільшився експорт пшениці з Бразилії: з
0,8 млн.т. в 2007-2008 рр. до 2,5 млн.т. в 2010-2011 рр., а також збільшився експорт з Австралії у 2,5
рази (рис. 1).
Інші; 8,2%

Україна;
3,2%
Турция;
2,2%

Аргентина;
5,8%

Австралія;
13,9%
Бразилія;
1,9%
Казахстан;
4,2%

США; 27,1%
Країни ЄС;
17,2%

Росія; 3,0%

Канада;
12,6%
Китай; 0,7%

Рис. 1. Світові країни-експортери пшениці в 2010-11 рр.
Джерело : [4]
Сьогодні рис вирощують більш ніж в ста країнах світу. Проте зони інтенсивного рисосіяння
концентруються в основному в країнах Східної, Південно-східної і Південної Азії. Особливо
виділяються Китай і Індія. До великих виробників рису можна також віднести Таїланд (4,5%), В'єтнам
(5,8%) (табл. 2) [3; 4].
Серед основних експортерів кукурудзи на світовому зерновому ринку можна виділити також
США, Аргентину, Бразилію.
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Таблиця 2
Світові країни-експортери рису в 2007-11р.р., млн.т
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Країна-експортер
В'єтнам
Індія
Пакистан
США
Таїланд
Інші
ВСЬОГО:
Джерело : [3; 4]

Рік
2007/08
4,6
3,4
3,1
3,3
10,0
5,4
29,7

2008/09
6,0
2,1
3,2
3,0
8,6
6,5
29,3

2009/10
6,7
2,2
4,0
3,9
9,0
5,9
31,8

2010/11
7,0
4,6
3,2
3,2
10,6
7,3
36,0

США давно зберігають лідерство як виробник кукурудзи. Кукурудзу там вирощують практично
всюди: посівна площа складає 28,6-35,0 млн.га. Врожайність коливається в межах від 9 до 10 т./га. У
США виробляється 267,5-331,2 млн.т. кукурудзи, що складає половину усього світового збору
кукурудзи. 44,5-61,9 млн.т. експортується, а велика частина йде на внутрішнє споживання, яке
складає 230,7-261,7млн.т. Посівні площі по кукурудзі в Аргентині складають 2,4-3,3 млн.га.
Врожайність – 5,5-8,0 т./га. Виробництво – 14,7-22,5 млн.т., з нього експорт – 9,0-15,3 млн.т.
Споживання усередині країни – 4,1-7,5 млн.т. Перехідні запаси – 0,2-1,7 млн.т. (табл. 3).
Таблиця 3
Світові країни-експортери кукурудзи за 2007-11р.р., млн. т
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Країна - експортер
Аргентина
Бразилія
Індія
Канада
Парагвай
Росія
Країни ЄЕС
США
Сербія
Україна
Південна Африка
Інші
ВСЬОГО:
Джерело : [3; 4]

Рік
2007/08
15,7
7,9
5,1
0,9
1,5
0,0
0,6
60,7
0,1
2,1
1,1
2,6
98,3

2008/09
8,5
7,2
2,6
0,4
1,9
1,3
1,7
47,8
1,5
5,5
2,1
3,6
84,0

2009/10
17,0
8,6
1,9
0,2
1,4
0,4
1,5
49,7
1,3
5,1
1,6
4,2
93,0

2010/11
15,2
11,6
3,4
1,7
1,2
0,0
1,1
45,3
2,0
5,0
2,8
2,7
91,9

Визначаючи місце України у світовій торгівлі зерновими культурами, варто зазначити, що значна
частина зернових йде на експорт. Частка експорту зерновими в зовнішній торгівлі України значно
перевищує імпорт (табл. 4). Частка імпорту зернових в 2011р. склала усього 0,3% в порівнянні з
часткою в 5,3% експорту [7].
Таблиця 4
Зовнішня торгівля зерновими культурами та її значення у зовнішній торгівлі України,
млн. дол. США
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Показники
2
Усього експорт товарів України
в т.ч. експорт зернових культур
Частка експорту зернових культур у
загальному обсязі експорту України, %
Усього імпорт товарів України
в т.ч. імпорт зернових культур

2007
3
49248,1
763,7

2008
4
66954,4
3703,8

Рік
2009
5
39702,9
3556,2

2010
6
51430,5
2467,1

2011
7
68409,8
3617,2

1,6

5,5

9,0

4,8

5,3

60669,9
86,6

85535,4
146,5

45435,6
98,5

60740,0
145,6

82606,9
219,9
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продовження табл. 4
1
6
7
8

2
Частка імпорту зернових культур у
загальному обсязі імпорту України, %
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами
України
Сальдо зовнішньої торгівлі зерновими
культурами

3

4

5

6

7

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

-11421,9

-18580,9

-5732,7

-9309,4

-14197,1

677,1

3557,3

3457,7

2321,5

3397,4

Джерело : [7]
Сільськогосподарське виробництво України формує 16-22% національного доходу країни.
Посівні площі по зернових і зернобобових культурах в Україні в 2011 р. склали 15724 тис.га.,
виробництво зернових і зернобобових склало в 2011 р. 56747 тис.т., крім того має місце щорічне
збільшення як посівних площ, так і виробництва зернових культур [8].
Висновки з проведеного дослідження. Кормове зерно, пшениця, кукурудза та рис посідають
значну роль серед ринку зернових. За період 2007-2011 рр. світове виробництво зернових практично
не зменшилось, а збільшилось на 15% (з 2944,3млн.т. в 2006 р. до 3396,3 млн.т. в 2011 р.).
Говорячи про перспективи розвитку українського зернового ринку, слід зазначити, що серед
основних тенденцій на ринку слід виділити збільшення валового збору зерна за останніх 5 років в
середньому на 30% в порівнянні з попереднім п'ятирічним періодом. Це говорить про наявність
потенціалу розвитку галузі, який розкривається по мірі впровадження нових технологій і підвищення
культури агровиробництва.
З урахуванням світових тенденцій, що склалися, у сфері агровиробництва до 2015 року за
сприятливих агрокліматичних умов Україна зможе вирощувати близько 60 млн. тонн зерна. При цьому
близько 32 млн. тонн урожаю може складати кукурудза, що значно підвищить експортний потенціал
країни, який прогнозується до 2015 року на рівні 32 млн. тонн.
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Анотація
У статті проаналізовано та охарактеризовано світовий ринок зернових культур за останні
6 років. Виявлено та деталізовано тенденції розвитку даного ринку в розрізі трьох
найпоширеніших зернових культур: пшениці, кукурудзи, рису; основних світових експортерів: США,
Канади, Австралії, Аргентини, країн ЄС; посівних площ та валового збору. Охарактеризовано
тенденції зовнішньої торгівлі зерновими культурами та її значення у зовнішній торгівлі України, а
також позицію України у світовій торгівлі зерновими культурами. Зазначено перспективи розвитку
українського зернового ринку до 2015 року з урахуванням світових тенденцій, що склалися, у сфері
аграрного виробництва.
Ключові слова: світовий ринок, зернові культури, посівні площі, виробництво, експорт
зернових.
Аннотация
В статье проанализирован и охарактеризован мировой рынок зерновых культур за
последние 6 лет. Обнаружены и детализированы тенденции развития данного рынка в разрезе
трех самых распространенных зерновых культур: пшеницы, кукурузы, риса; основных мировых
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экспортеров: США, Канады, Австралии, Аргентины, стран ЕС; посевных площадей и валового
сбора. Охарактеризованы тенденции внешней торговли зерновыми культурами и ее значения во
внешней торговле Украины, а также позицию Украины в мировой торговле зерновыми
культурами. Отмечены перспективы развития украинского зернового рынка до 2015 года с
учетом мировых тенденций, которые сложились, в сфере аграрного производства.
Ключевые слова: мировой рынок, зерновые культуры, посевные площади, производство,
экспорт зерновых.
Annotation
In the article the world market of cereals is analysed and described for the last 6 years. Found out
and gone into a detail progress of this market trends in the cut of three most widespread cereals: wheat,
corn, rice; basic world exporters: The USA, Canada, Australia, Argentina, countries of ES; sowing areas and
gross collection. The tendencies of foreign trade and its value cereals are described in foreign trade of
Ukraine, and also position of Ukraine in the world trading in cereals. The prospects of the Ukrainian corn
market development are marked to 2015 year taking into account world tendencies which was folded, in the
field of agrarian production.
Key words: the world market, grain crops, sown area, manufacturing, grain export.
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П'ЯТИЕТАПНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в економіці та наслідки економічної кризи
призвели до того, що підприємству вже не вистачає можливостей існуючих технологій маркетингу.
Актуальним стає питання використання на підприємстві інтегрованих маркетингових комунікацій(ІМК),
які забезпечують гнучкість маркетингової політики, довгострокові орієнтири підприємства, багатократні
продажі, формування лояльності споживачів, зміцнення партнерських стосунків тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток маркетингових комунікацій відбувався і
відбувається не від теоретичних висновків до практичного їх впровадження, а саме на базі аналізу
емпіричних знань, експериментальної інформації й екстраполяції отриманих результатів у різні сфери
господарської діяльності. Вивченню маркетингових комунікацій було присвячено багато праць
зарубіжних та вітчизняних авторів, серед яких – Верещагіна А. В. [1], Зозульов А. В. [2], Котлер Ф. [3],
Павленко А. В. [4], Попов А. [5; 6], Романов А. А. [7], Россітер Дж., Персі Л. [8]. Разом з тим, слід
зауважити, що досі залишаються дискусійними питання підходів до формування ІМК для українських
підприємств.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження:
запропонувати механізм формування ІМК для промислових підприємств України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В цілому ключ до правильного вирішення
проблеми формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій лежить в системному,
комплексному сприйнятті ринкової діяльності підприємства. Для досягнення різних цілей потрібне
використання різних інструментів маркетингових комунікацій, причому вибір інструментарію має бути
здійснений з урахуванням специфіки ринку В2В (на якому функціонують промислові підприємства),
специфіки цільової аудиторії (організаційний покупець), стадії життєвого циклу товару і дій
конкурентів.
Методика формування маркетингових комунікацій має на увазі проходження послідовності
етапів. Ґрунтуючись на власних дослідженнях та джерелах [2; 4; 5; 9], пропонуємо п'ятиетапний
підхід до формування інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) (рис. 1):
1. Аналіз ринку, визначення цілей і бюджету.
2. Постановка завдань PR-агентству або маркетинговому відділу підприємства.
3. Формування ІМК.
4. Відправлення повідомлення.
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5. Аналіз зворотної реакції та, при необхідності, корегування ІМК або їхніх складових.
Пропонується таке наповнення етапів формування інтегрованих маркетингових комунікацій
інноваційно-активних підприємств:
Етап 1. Визначення цілей і бюджету. Значний вплив на постановку завдань робить життєвий
цикл продукції промислового призначення, який представлений чотирма стадіями, на кожній з яких
завдання маркетингових комунікацій відрізнятимуться. Інноваційна продукція знаходиться на першій
його стадії, тобто стадії зростання, яка характеризується непоінформованістю споживачів про
інноваційну продукцію. Переважають високі витрати на маркетинг і низький прибуток від збуту
продукції. До можливих цілей маркетингових комунікацій можна віднести: інформування потенційних
споживачів про інноваційну продукцію і збільшення обсягів збуту. В цілому мета інтегрованих
маркетингових комунікацій визначаються безпосередньо самим підприємством, виходячи з його
фінансових можливостей і цілей маркетингової стратегії. На підстадії цього етапу – визначення
бюджету маркетингових комунікацій, що при реалізації інноваційної продукції промислового
призначення є складним завданням, оскільки немає єдиного підходу, і багато в чому підхід
визначається, виходячи з конкретної ситуації, пов'язаної як з урахуванням цільової аудиторії, так і з
фінансовими можливостями самого підприємства.
Корегування
2
PR агенція або
Підрозділ
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Підприємство
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Посередники
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Споживачі

Реакція

Рис. 1. П'ятиетапний підхід до формування інтегрованих маркетингових комунікацій
Джерело : власна розробка [9]
Запропонований підхід ґрунтується на методі цілей і завдань, а також одночасному врахуванні
певних чинників. Проведений факторний аналіз показників українських підприємств машинобудування
показав, що сильний вплив на бюджет маркетингових комунікацій при реалізації інноваційної
продукції промислового призначення роблять такі чинники, як:
− фінансовий стан підприємства (коефіцієнт кореляції 0,95),
− кількість потенційних споживачів (коефіцієнт кореляції 0,89),
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− міра географічного розсіювання потенційних споживачів (0,86).
Чим вище значення трьох розглянутих чинників, тим більший виділяється бюджет
маркетингових комунікацій. Додаткове використання результатів мікро- і макросегментації дозволяє
підприємству точніше визначити кількість необхідних каналів комунікації і виділити бюджет
маркетингових комунікацій.
Етап 2. Постановка завдань. Завдання щодо розробки ІМК можуть ставитись перед PRагенцією чи відділом маркетингу на підприємстві, чи перед обома для досягнення симбіозу задля
ефективнішої розробки ІМК. Після отримання завдання структура аналізує цільову аудиторію.
Вважаємо за доцільне виконувати сегментацію ринку з метою визначення кола споживачів і
диференціювання їх за відгуками на маркетингову діяльність. Можна застосувати методику авторів
Верещагіна А. В. та Челенко Ю. В. [1], за якою споживачі визначаються на рівні макро- і
мікросегментів. При макросегментації споживачів розділяють за галузями, типами продукції, що
випускається, сферою застосування та ін. При мікросегментації споживачів розрізняють за типом
закупівельного центру, який характеризує споживчі критерії вибору, стиль ухвалення рішень про
купівлю та ін. Проведені дослідження довели, що двоетапний підхід до сегментації є практичним і
ефективним одночасно. В процесі макросегментації реакцію на маркетингові комунікації необхідно
співвідносити з характеристиками споживача: а) тип і б) розмір підприємства, в) географічне
розташування, г) кінцеве використання продукції. Мікросегментація дає можливість виявити
індивідуальні особливості учасників закупівель. Для організації ефективних маркетингових комунікацій
можна обмежитись її результатами, проте застосування мікросегментації створює додаткові переваги,
оскільки дозволяє відобразити індивідуальні потреби кожного мікросегменту.
Далі створюється повідомлення, виходячи з запланованого на етапі 1 бюджету, обираються
інструменти МК, що будуть входити до ІМК та канали їхнього поширення. Бюджет доцільно
розподілити між п'ятьма основними інструментами комунікацій: реклама, зв'язки з громадськістю,
особисті продажі, стимулювання збуту і прямий маркетинг. Проведене дослідження впливу окремих
чинників на розподіл бюджету маркетингових комунікацій показало, що серед них були такі: показник
споживчої задоволеності продукцією і стадія життєвого циклу, яка характеризує інноваційну продукцію.
Виявилось, що при високому рівні споживчої задоволеності на стадії зростання середні
значення відсотка витрат на рекламу складає 18%, на зв'язки з громадськістю – 12%, на
стимулювання збуту – 14%, на прямий маркетинг та особисті продажі – по 28%. Таким чином отримані
середні значення, потрібні для розробки рекомендацій з розподілу бюджету маркетингових
комунікацій.
Етап 3. Створення повідомлення, вибір інструментів МК, вибір каналу розподілу. При
розробці повідомлення необхідно пам'ятати, що його зміст є не просто текстом, а ідеєю, яку треба
донести до цільової аудиторії. Аналіз споживачів промислової продукції, показав, що вони не схильні
до впливу моральних і емоційних мотивів. Отже, структуру повідомлення визначатимуть раціональні
мотиви укладення угоди, яких існує безліч.
Етап 4. Відправлення повідомлення і отримання зворотного зв’язку. Однією з основних
особливостей ІМК є наявність зворотного зв’язку. Зворотний зв'язок може відбуватися у формі
покупки, висловлювання думки, негативного відгуку, відвідування представництва підприємства для
детальнішого ознайомлення з продукцією, тобто, це – будь-яка реакція споживача, окрім байдужості.
Отримані перші негативні реакції дозволяють вчасно відреагувати і зменшити чи ліквідувати можливі
збитки від продажу або погіршення ділового іміджу підприємства.
Етап 5. Аналіз реакції та, при необхідності, корегування ІМК. При чому корегування може
здійснюватися на будь-якому етапі – від формування цілей, переоцінки бюджету, зміни змісту
повідомлення, інструментів МК тощо до аналізу посередників.
Аналіз реакцій та зворотного зв’язку треба проводити періодично, адже цілі інноваційноактивних підприємств змінюються протягом життєвого циклу товару, відповідно змінюється і стратегія
підприємства і цілі інтегрованих маркетингових комунікацій.
Аналізом та коригуванням ІМК завершується лише процес змістового наповнення інтегрованих
маркетингових комунікацій, але не завершується робота щодо їх організаційного закріплення.
Розподіл відповідальності та повноважень управлінського персоналу, залученого до процесу
забезпечення (формування, підтримання або удосконалення) ІМК підприємства, – це, практично,
завершальний етап формування інтегрованих маркетингових комунікацій на певний час.
Висновки з проведеного дослідження. Відтак, методика поетапного формування
інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно-активних підприємств розділяє процес
формування на дві логічні складові: чотири змістовні (функціональні) етапи та один –
організаційний. Це дозволяє:
по-перше, спостерігати за процесом поетапно;
по-друге, результативніше формувати ІМК підприємства;
по-третє, швидше змінювати склад ІМК в залежності від розміру бюджету на маркетинг тощо.
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Анотація
Запропоновано методичні положення до формування інтегрованих маркетингових
комунікацій для інноваційно-активних підприємств з урахуванням специфіки ринку В2В, які
складаються з 5 етапів: чотирьох функціональних і одного організаційного. Розкрито особливості
та функціональне доповнення кожного етапу, які дозволяють визначити цілі і бюджет,
постановити завдання, створити повідомлення, обрати інструменти маркетингових комунікацій і
канал розподілу, відправити повідомлення, отримати зворотній зв’язок, проаналізувати реакцію та
скорегувати ІМК. Представлено наочну схему запропонованого підходу.
Ключові слова: маркетингові комунікації, інтегровані маркетингові комунікації,
мікросегмент, макросегмент.
Аннотация
Предложены методические положения для формирования интегрированных маркетинговых
коммуникаций у инновационно активных предприятий с учетом специфики рынка В2В, которые
состоят из 5 этапов: четырех функциональных и одного организационного. Раскрыты
особенности и функциональное дополнение каждого этапа, которые позволяют определить цели
и бюджет, установить задачи, создать сообщение, выбрать инструменты маркетинговых
коммуникаций и канал распределения, отправить сообщение, получить обратную связь,
проанализировать реакцию и скорректировать ИМК. Представлена наглядная схема
предложенного подхода.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, интегрированные маркетинговые
коммуникации, микросегмент, макросегмент.
Annotation
Methodical provisions for formation of the integrated marketing communications in innovating
enterprises with view of specificity of B2B market are offered and consists of 5 stages: four functional and
one organizational. The features and functionality complement of each phase are revealed, which allows to
determine the goals and budget, determine objectives, create a message, select the tools of marketing
communication and distribution channel, send the message, receive feedback, analyze the response and
correct the IMC. Illustrative scheme of the proposed approach is presented.
Key words: marketing communications, integrated marketing communications, microsegment,
macrosegment.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ
В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ
Постановка проблеми. Великого значення в процесі формування державної політики з
регулювання корпоративних відносин має визначення провідних галузей корпоративного сектору
економіки України з точки зору концентрації корпоративних прав та економічної активності суб‘єктів
господарювання. Такий підхід передбачає диференціацію інструментів та механізмів державного
регулювання корпоративних відносин по відношенню до певних галузей та секторів корпоративного
сектору економіки. Особливо актуальним постає питання визначення оптимального рівня корпоративних
прав держави у акціонерному товаристві, що сприяло б підвищенню ефективності управління ними. Відтак,
питання ефективності управління державними корпоративними правами є актуальним і вимагає наукового
обґрунтування напрямів їх удосконалення. Вони потребують принципово нових шляхів розвитку та
прогресивного економічного мислення, виходячи з умов, що склалися в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління державними корпоративними
правами присвячені праці таких вчених-економістів: І. Даценко [5], І. Жадана [14], Я. Кудря [7], Р. Кучеренка
[8], О. Мишко [10], В. Павлова [10], М. Чечетова [13;14], М. Шкільняка [15]. Значну увагу приділено
формуванню процесу управління державними корпоративними правами, методам оцінювання
ефективності їх управління, розкриттю сутності ефективного корпоративного управління на підприємствах
та розробці методології визначення рівня корпоративного управління на світовому та національному рівні.
Найбільший внесок у розвиток цих напрямків зробили: А. Абдуманапова [1], В. Бандурін [2], І. Бєліков [3],
А. Волошин [4], Н. Орлова [9]. Відкритим залишається питання щодо прийняття рішення про управління
державною часткою власності через визначення її оптимальної величини в акціонерних товариствах для
підвищення ефективності їх діяльності.
Постановка завдання. Основною метою статті є формалізація процесу прийняття рішення
державою стосовно оптимальних розмірів своєї частки та побудова математичної моделі її
формування, залежно від чинників впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення оптимальної величини державної
частки власності в акціонерних товариствах доцільно побудувати економіко-математичну модель
технології прийняття рішення щодо управління державною часткою власності в акціонерних товариствах,
що полягає у врахуванні взаємозв’язків між факторами та індикатором частки державної власності, що
дасть змогу спрогнозувати оптимальний її розмір, для забезпечення ефективності управління
господарськими товариствами. Важливо відзначити те, що дослідження проводиться на підприємствах
комерційного характеру, серед них немає стратегічних об’єктів. Для підприємств, що мають стратегічне
значення для економіки країни, не варто змінювати держану частку в бік її зменшення.
В результаті проведеного аналізу процесів формування державної частки власності на
акціонерних товариствах виділено основні групи факторів, що її визначають, а саме макроекономічні
та мікроекономічні, які деталізовано основними факторами та підфакторами впливу на державну
частку власності, що подані в таблиці 1.
У побудові моделі враховано лише вплив мікроекономічних факторів, оскільки макроекономічні
однаково впливають на підприємства як державного сектору економіки, так і приватної сфери
діяльності. Слід відзначити, що визначені фактори не мають кількісного вираження, що суттєво
ускладнює математичне моделювання. Для їх представлення, запропоновано використати теорію
нечітких множин, зокрема описувати фактори формування процесу управління державною часткою
власності – лінгвістичними змінними, які представлені у вигляді лінгвістичних виразів.
Основними факторами, що відображені як лінгвістичні змінні, є: “Рівень організації та
управління”, “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності” та “Якість соціально-психологічного
середовища”. Ці нечіткі фактори формування процесу управління державною часткою власності в
господарських товариствах також залежать від великої кількості нечітких підфакторів, які обов’язково
слід враховувати.
Числове представлення значень цих факторів неможливе, тому в теорії нечітких множин
застосовують функції належності, а для лінгвістичних змінних – функції відповідності. Ці функції
кількісно характеризують ступінь відповідності лінгвістичного значення певній лінгвістичній змінній.
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Величина функції відповідності може набувати значень від “0” до “1”, внаслідок чого над
лінгвістичними змінними можна здійснювати логічні вирази [6].
Таблиця 1
Фактори впливу на зміну державної частки власності на підприємстві*
№ п/п

Фактори впливу на зміну частки
власності

Підфактори

1) Ефективність впровадження
стратегії держави
1. Макроекономічні

2) Якість інформаційно-правового
поля

1) Рівень організації та управління

2. Мікроекономічні

2) Якість інвестиційно-інноваційної
діяльності

3)Якість соціально-психологічного
середовища

- темпи зростання продуктивності
- темпи зростання рентабельності виробництва
- використання виробничих потужностей до
90%
- збільшення темпів зростання випуску
промислової продукції
- експорт не менше 100% від імпорту
- імпорт не більше 40% випуску машин
- залучення інвестицій
- прозорість, чіткість і досконалість чинного
законодавства
- ступінь розкриття інформації
- якість наявної чіткої стратегії діяльності та
розвитку підприємства
- рівень кваліфікованого менеджменту
- рівень корпоративного управління
- рівень наявної маркетингової стратегії
- диверсифікація виробництва
- диференціація цін
- рівень впровадження нових основних засобів
виробництва
- рівень розробки нових видів продукції
- рівень залучення іноземних інвестицій
- наявність вільних обігових коштів
- рівень кваліфікації персоналу
- рівень оптимальності чисельності персоналу
- якість умов праці
- мотивація та стимулювання праці персоналу
- ефективність керівництва

* - Розроблено автором

У табл. 2 наведено основні фактори та відповідні їх позначення, які будуть використовуватися у
формулах.
Таблиця 2
Основні позначення факторів впливу на державну частку власності*
Назва чинника впливу
Позначення у формулі
* - Розроблено автором

Рівень організації та
управління

Якість інвестиційноінноваційної діяльності

x1

x2

Якість соціальнопсихологічного
середовища
x3

Для розуміння механізму проведення логічних операцій розглянемо приклад: нехай рівень
організації та управління на досліджуваному підприємстві є дуже низьким. Тоді, це відповідатиме
запису: “Рівень організації та управління” = “Низький”, а значення функції відповідності буде
наближатися до “0”.
Для задання дискретних значень функції відповідності використовують таблицю, яка
представлена у вигляді десятьох рівнів. Використовуючи її сформована таблиця значень для
лінгвістичних змінних, які відображають фактори управління державною часткою власності та,
відповідно, дискретні значення функції відповідності.
Дискретні кількісні значення факторів “Рівень організації та управління”, “Якість інвестиційноінноваційної діяльності” та “Якість соціально-психологічного середовища” як лінгвістичних змінних
подані в табл. 3.
Застосовуючи експертне опитування, для конкретизації процесу управління державною часткою
власності у акціонерних товариствах, запропоновано використати правила продукційного типу, які
поширені в теорії нечітких множин [11].
Для лінгвістичної змінної „Рівень організації та управління” це правило можна представити у
такому вигляді: Якщо “якість наявної чіткої стратегії діяльності та розвитку підприємства” = {“висока”,
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“низька”} І “рівень кваліфікованого менеджменту” = {“високий”, “низький”}, І “рівень корпоративного
управління” = {“високий”, “низький”} І “рівень наявної маркетингової стратегії” = {“високий”, “низький”}, І
“рівень диверсифікації виробництва” = {“високий”, “низький”, І “рівень диференціації цін” = {“високий”,
“низький”}, то “Рівень організації та управління на підприємстві” – {“Дуже низький”, “Між дуже низьким
та низьким”, “Низький”, “Між низьким та середнім”, “Середній”, “Між середнім та вище середнього”,
“Вище середнього”, “Між вище середнього і високим”, “Високий”, “Дуже високий”}.
Таблиця 3
Дискретні кількісні значення для факторів впливу*
Лінгвістичні значення

Значення функції відповідності

Дуже низький
Між дуже низьким та низьким
Низький
Між низьким та середнім
Середній
Між середнім та вище середнього
Вище середнього
Між вище середнього і високим
Високий
Дуже високий

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

* - Розроблено автором
Такий же механізм представлений для лінгвістичних змінних „Якість інвестиційно-інноваційної
діяльності” та „Якість соціально-психологічного середовища”.
У результаті дослідження сформовано увесь діапазон можливих нечітких “продукцій” для цих
лінгвістичних змінних. При цьому, для чіткого відображення цих продукцій, введено наступне
позначення: знак “+” характеризується значення лінгвістичної змінної, що відповідає високому
значенню, а знак “-” – низькому.
Для кількісного представлення, нечіткі якісні фактори впливу на державну частку власності,
необхідно перейти від логічних операцій над лінгвістичними змінними, використавши при цьому
таблицю переходу (табл.3). В результаті, отримано кількісне представлення значень якісних нечітких
факторів, що впливають на державну частку власності.
Для побудови кількісної моделі управління держаною часткою власності, у дисертації, на основі
вище описаної методики, було проведено кількісну інтерпретацію нечітких факторів впливу “Рівень
організації та управління”, “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності”, “Якість соціальнопсихологічного середовища” на цю частку власності для ряду акціонерних товариств. Результати
наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Інтегровані фактори впливу на частку державної власності акціонерних товариств
станом на 01.01.2012р.*

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Назва підприємства

2
ВАТ “Львівський локомотиворемонтний завод”
ВАТ “Український інститут автобусотролейбусобудування”
ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”
ВАТ “Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод”
ВАТ “Екватор”
ВАТ “Новороздільський завод “Сигнал”
ВАТ “Дрогобицький машинобудівний завод”

Частка
держави,
%

Рівень
організації
та
управління
“високий”
(х1)

Якість
інвестиційноінноваційної
діяльності
“висока”
(х2)

Якість
соціальнопсихологічно
го
середовища
“висока”
(х3)

3
100

4
0,6

5
0,5

6
0,4

100

0,3

0

0,2

96,1862

0,3

0,5

0,5

100

0,6

0,6

0,8

99,87327
99,99
100

0,7
0,1
0,6

0,5
0
0,5

0,8
0,2
0,6

313

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

продовження табл. 4
1
8
9
10
11
12
13

2
ВАТ по розробці конструкції і виготовленню
партій вантажопідіймальних машин АТ
“Автовантажмаш”
ВАТ “Львівський завод Автонавантажувач”
ВАТ “Червоноградський ремонтно-механічний
завод”
ВАТ “Центральне конструкторське бюро Ритм”
ВАТ “Автоливмаш”
ВАТ “Перемишлянський завод “Модуль”

3

4

5

6

100

0,1

0

0,2

57,389

0,1

0

0,2

51

0,1

0

0,2

25,002
25,9982
24,71

0,9
0,1
0,1

0,6
0,2
0

1
0,2
0,4

* - Розроблено автором
Кількісну модель для аналізу управління державною часткою власності в акціонерних
товариствах побудовано у вигляді регресії:

y i = b0 + b1 ⋅ x1i + b2 ⋅ x 2i + b3 ⋅ x3i
2

2

(1)

При цьому використовуватимемо такі позначення чинників:
x1i – рівень організації та управління i-им акціонерним товариством (набуває значень відповідної
функції належності);
x2i – якість інвестиційно-інноваційної діяльності і-ого акціонерного товариства (набуває значень
відповідної функції належності);
x3i – якість соціально-психологічного середовища і-ого акціонерного товариства (набуває
значень відповідної функції належності);
yі – встановлена частка державної власності для і-го підприємства;
i – конкретне підприємство, для якого проводиться оцінювання чи прогнозування;
b0 , b1 , b2 , b3 – невідомі коефіцієнти регресії для моделі державної частки власності, b0 = 0 .
Для оцінювання невідомих параметрів використовуємо метод найменших квадратів, а для
дослідження їх точності та адекватності моделі управління державною часткою власності –
регресійний аналіз [12].
Формула для оцінювання коефіцієнтів регресії має такий вигляд:

r
b = ( X T ⋅ X ) −1 ⋅ X T ⋅ Y ,

b = (b1,...,bn )T –

де

 x11

X =  x12
x
 1N

x 21
x 22
x2 N

вектор

параметрів

моделі

державної

(2)
частки

власності;



 – матриця значень характеристик факторів впливу на державну частку,
x 3 N 
x31
x32

кожна стрічка якої задає значення характеристик факторів для певного акціонерного товариства;

y 
r  1
Y =  y 2  – вектор значень державної частки власності для різних підприємств i = 1,..., N ; N –
y 
 N
загальна кількість підприємств.
Для оцінки значущості параметрів регресії, наприклад за критерієм Стьюдента, необхідно
розрахувати їхні дисперсії, або коваріаційну матрицю, діагональні елементи якої є дисперсії
параметрів

b . Коваріаційна матриця розраховується так:
D (b ) = s 2 ⋅ ( X T ⋅ X ) − 1 ,

(3)

2

де s – дисперсія відхилень регресії, яка обчислюється за формулою:

N
n
1
s =
⋅ ∑ ( yi − b0 + ∑ b j x ji )2 ,
N − n i =1
j =1
2

де n – кількість коефіцієнтів регресії.

Діагональні елементи матриці позначимо так:
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Адекватність моделі визначення індикатора оптимальної державної частки власності можемо

2

оцінити за допомогою коефіцієнта детермінації або функціональності r . Чим він ближчий до 1,
тим більше вибрана залежність відповідає статистичним даним. Його розрахунок проводиться
за формулою:

2

r = 1−

s2
s 2y

,

(5)

2

де sy – дисперсія випадкових значень державної частки власності у розрізі всіх підприємств,
яка обчислюється так:
N

1 N
⋅ ∑ yi ) 2
N i =1
N −1

∑ ( yi −
s 2y =

i =1

2

(6)

Окрім коефіцієнта детермінації r , якість регресійної моделі необхідно перевірити за
допомогою критерія Стьюдента:

t bj =

bj
s 2 (b j )

(7)

Якщо обчислене значення для bj коефіцієнта менше табличного, то регресію можна спростити
поклавши bj = 0.
В результаті, з використанням зведеної таблиці факторів впливу на частку державної власності
підприємств із застосування програми MS Excel, отримали регресійну модель впливу факторів, які
характеризують “Рівень організації та управління”, “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності”,
“Якість соціально-психологічного середовища”.
Для побудови моделі, ми припустили дві гіпотези.
Гіпотеза №1. Модель у вигляді (1) описує взаємозв’язки між факторами впливу на частку
державної власності.
Гіпотеза №2. Якщо наявна група даних, реальна державна частка власності та значення
факторів впливу, коли в цій групі будуть ефективні підприємства і для них буде задано правильно
частку власності держави, то ці дані узгоджені та придатні для побудови моделі з використанням 1
гіпотези. Тобто, серед даних мають бути підприємства, в яких державна частка власності є
оптимальною при певних умовах функціонування, а на інших – неоптимальною.
Узгодженість даних означає відповідність статистики:
1) коефіцієнтам детермінації або коефіцієнтам групової регресії (кореляції), яка показує на
скільки фактори впливають на 1 показник ( r → 1 );
2) значущість усіх коефіцієнтів регресії за Стьюдентом, тобто жоден коефіцієнт не можна
обнулити.
Однак, інколи виникає ситуація, коли в групі підприємств немає підприємств із оптимально
визначеною державною часткою власності, тоді побудова моделі унеможливлюється, внаслідок
відсутності точки опори у розрахунках.
Проведений аналіз на ряді підприємств, дає можливість спостерігати, що реальні державні
частки, які встановлені на підприємствах, і відповідні їм підфактори – не корельовані (не зв'язані). Ми
2

відмітили великі значення

S 2 (b j ) дисперсії (велика розпорошеність) та малий коефіцієнт

детермінації. Це означає, що на ряді підприємств державна частка є неоптимальною, що підтверджує
низький коефіцієнт детермінації r = 0,708 (нормативне значення цього коефіцієнта наближається
до 1).
Чим більшим є коефіцієнт детермінації, тим більше ця модель реально відображає
взаємозв’язки. Невідповідність коефіцієнта кореляції підтверджує приклад – підприємство ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” із часткою держави 100% має високі показники діяльності,
але, водночас, ВАТ “Український інститут автобусо-тролейбусобудування”, з такою ж часткою
державної власності, функціонує неефективно. Отже, ми встановили неузгодженість даних і певну
невідповідність чинників впливу, що характеризують ефективність управління державною часткою
власності.
Тому, для вирішення цього питання, виникла необхідність залучення експертів, які для
неефективних підприємств встановили іншу частку державної власності. В результаті коефіцієнт
2
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детермінованості підвищився до рівня r = 0,958 . Це означає узгодженість даних із факторами
впливу та можливість побудови ефективної моделі у вигляді регресії. В результаті, можна
стверджувати, що чим вища частка державної власності, тим вищими є показники “Рівень організації
та управління” та “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності”, і тим нижче значення має показник
“Якість соціально-психологічного середовища”.
У результаті проведених розрахунків, отримуємо таку регресійну модель управління
державною часткою власності:
2

y =84,01 ⋅ x

1 +193,82

⋅ x 2 -75,71 ⋅ x 3
2

2

(8)

де

y – прогнозоване значення оптимальної частки державної власності на підприємстві ;
x 1 , x 2 , x 3 – задані чи прогнозовані значення факторів впливу на частку власності,

відповідно: “Рівень організації та управління”, “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності”, “Якість
соціально-психологічного середовища”.
2

Як бачимо з результатів регресійного аналізу, коефіцієнт детермінації регресії r =0,958 та
найменше значення критерію Стьюдента для коефіцієнта регресії b3 складає 3,293, для b1 - 3,370,
та

b2 -3,704, що у сукупності для довірчої ймовірності α =0,01, забезпечує адекватність моделі.

Вказане, дозволяє стверджувати, що побудована модель у достатній мірі відображає
взаємозв’язок між факторами та індикатором – оптимальною часткою державної власності і може бути
використана для прогнозу, за умов не суттєвої зміни основних економічних факторів: “Рівень
організації та управління”, “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності”, “Якість соціальнопсихологічного середовища”.
Проте, отримана регресійна модель не відображає змістовного значення частки державної
власності у випадку зміни основних економічних факторів у широкому діапазоні. Як відомо, частка
державної власності підприємств не може бути меншою від 0 і перевищувати 100%, тобто очевидно,
що отримана регресійна модель не може описувати значення державної частки при довільній зміні
відповідного фактора впливу. З урахуванням вищезазначеного, економіко-математична модель
визначення оптимальної частки власності, що залежить від “Рівня організації та управління”, “Якості
інвестиційно-інноваційної діяльності”, “Якості соціально-психологічного середовища” матиме вигляд
такої неперервно-кускової функції:

84,01 ⋅ x1 + 193,82 ⋅ x22 − 75,71 ⋅ x32 , якщо 0 ≤ y ≤ 100

0, якщо y < 0
y ( x1 , x2 , x3 ) = 

100, якщо y > 100


(9)

Користуючись отриманим виразом для регресійної моделі управління державною часткою
власності, проілюструємо цю залежність графічно для трьох випадків:
1) для фіксованого фактора “Рівень організації та управління” – х1=const=0,5;
2) для фіксованого фактора “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності” – х2=const=0,4;
3) Для фіксованого фактора “Якість соціально-психологічного середовища” – х3=const=0,6.
Повернемося до аналізу першого випадку. Як бачимо із рис. 1 можна простежити таку
залежність: при зростанні фактора х2 “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності” частка державної
власності повинна збільшуватися. При цьому для невисокої “Якості інвестиційно-інноваційної
діяльності” (значення x2 у межах від 0 до 0,3), підприємство повинно бути повністю приватним. Далі
при наближенні до помірної “Якості інвестиційно-інноваційної діяльності” (значення x2 наближається
до 0,5) спостерігається незначне зростання частки державної власності на підприємстві, а значне
зростання цього фактора сприяє значному зростанню оптимальної частки державної власності. На
графіку також бачимо, що при високій “Якості інвестиційно-інноваційної діяльності” підприємства
(значення x2 > 0,6), підприємство слід повністю передати у державну власність, при чому, як бачимо із
рис. 1, це рішення не залежить від іншого фактора x3 – “Якість соціально-психологічного середовища”.
Із графіку також очевидно, що при достатньо високій “Якості соціально-психологічного середовища” та
низькій “Якості інвестиційно-інноваційної діяльності” підприємство повинно бути повністю у приватній
власності. Також, спостерігаємо деяке зростання оптимальної частки власності, при зниженні “Якості
соціально-психологічного середовища”. Проте, ця тенденція спостерігається при відносно низькій
“Якості інвестиційно-інноваційної діяльності”.
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Рис.1. Графік залежності y (x2, x3), при x1=const=0,5.*
*- Розроблено автором

У другому випадку, як бачимо із рис. 2, можна простежити таку залежність: при зростанні
фактора х1 “Якість організації та управління” та зниженні фактора х3 “Якості соціально-психологічного
середовища”, частка державної власності повинна збільшуватися. При цьому для невисокої “Якості
організації та управління” (значення x1 в межах від 0 до 0,4) та високої “Якості соціальнопсихологічного середовища” (значення x3 коливаються в межах від 0,7 до 1) підприємство повинно
бути повністю приватизоване. Також, спостерігаємо рівномірне зростання оптимальної державної
частки при збільшенні показника “Якості організації та управління” та незначне її збільшення при
зниженні “Якості соціально-психологічного середовища”.

Рис. 2. Графік залежності y (x1, x3), при x2=const=0,4.*
*-Розроблено автором
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Аналізуючи графік бачимо, що при високій “Якості організації та управління” підприємства (значення
x1 > 0,9) та відносно низькій “Якості соціально-психологічного середовища” (значення показника x3
перебуває в діапазоні від 0 до 0,4) підприємство слід повністю передати у державну власність.
У третьому випадку (рис. 3) прослідковуємо залежність, при зростанні факторів x1 “Рівень
організації та управління” та x2 “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності” оптимальна частка
державної власності збільшується. Це зростання відбувається більш стрімкими темпами, залежно від
фактора “Якість інвестиційно-інноваційної діяльності” при середньому значенні цього показника (від
0,4 до 0,6). Оптимальна частка державної власності зростає помірними темпами про збільшенні
фактора “Якість організації та управління” в межах середніх значень і вище. При цьому, для невисоких
значень “Рівня організації та управління” (значення x1 в межах від 0 до 0,2) та “Якості інвестиційноінноваційної діяльності” (значення x2 в діапазоні від 0 до 0,3), держава повинна повністю вийти зі
складу власників цього підприємства, тобто приватизувати його.

Рис.3. Графік залежності y (x1, x2), при x3=const=0,6.*
*- Розроблено автором
Аналізуючи графік також бачимо, що при високій “Якості інвестиційно-інноваційної діяльності”
підприємства (x2 > 0,6), підприємство необхідно повністю передати у державну власність, при чому це
рішення не залежить фактора x1 “Якість організації та управління”.
Модель застосовано на двох підприємствах для визначення оптимальної частки та пропозицій
щодо їх зміни (табл. 5).
Таблиця 5
Досліджувані підприємства з різними частками державної власності та факторами
впливу на них станом на 01.01.2012р.*

№
п/п

1
2

Назва підприємства

ВАТ “Горлівський машинобудівний завод
“Універсал”
ВАТ “Завод “Нева”

Частка
держави,
%

Рівень
організації
та
управління
“високий”
(x1)

Якість
інвестиційноінноваційної
діяльності
“висока”
(x2)

Якість
соціальнопсихологічног
о середовища
“висока”
(x3)

6,348

0,9

0,2

1

81,872

0,1

0

0,2

* - Розроблено автором
Застосувавши цю модель (8) на підприємстві ВАТ “Горлівський машинобудівний завод
“Універсал” із державною часткою власності 6% та підставивши дані в рівняння отриманої моделі
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регресії, в результаті розрахунків отримана частка державної власності склала – 39%, отже, бажаним
та ефективним для держави є збільшення її частки у цьому підприємстві.
Застосувавши модель (8) для оцінювання частки власності на підприємстві ВАТ “Завод “Нева”,
для якого частка державної власності складає 82%, та підставивши дані в рівняння регресії,
отримаємо результат, що для цього підприємства державі слід повністю вийти зі складу цього
підприємства, оскільки його робота є неефективною.
Висновки з даного дослідження. Отже, з метою раціоналізації структури державних
корпоративних прав, отримана регресійна економіко-математична модель технології прийняття
рішення стосовно оптимальної частки державної власності, дала можливість спрогнозувати
оптимальну державну частку власності в акціонерних товариствах. Цю модель можна застосовувати
для будь-яких інших акціонерних товариств різних галузей національного господарства.
Економіко-математичну модель можна розробляти та вдосконалювати й надалі. У ній є
можливим змінювати і додавати фактори, що впливають на зміну державної частки власності на
підприємствах. Це може бути об’єктом подальших розробок.
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Анотація
У статті визначено основні фактори впливу на зміну державної частки власності на акціонерних
товариствах, що були об’єднані у три основні групи, зокрема, “Рівень організації та управління”,
“Якість інвестиційно-інноваційної діяльності” та “Якість соціально-психологічного середовища”.
Розроблено економіко-математичну модель процесу прийняття рішення щодо розмірів частки
держави на підприємствах залежно від факторів впливу. Висвітлено процес встановлення
оптимального розміру державної частки для двох досліджуваних акціонерних товариств на основі
використання економіко-математичної моделі прийняття рішення.
Ключові слова: державна частка власності, акціонерні товариства, економіко-математична
модель, фактори впливу, корпоративні права держави.
Аннотация
В статье определены основные факторы влияния на изменение государственной доли
собственности в акционерных обществах, которые были объединены в три основные группы, в
частности, “Уровень организации и управления”, “Качество инвестиционно-инновационной
деятельности” и “Качество социально-психологического среды”. Разработана экономикоматематическая модель процесса принятия решения относительно размеров доли государства
на предприятиях в зависимости от факторов влияния. Освещено процесс установления
оптимального размера государственной доли для двух исследуемых акционерных обществ на
основе использования экономико-математической модели принятия решения.
Ключевые слова: государственная доля собственности, акционерные общества,
экономико-математическая модель, факторы влияния, корпоративные права государства.
Annotation
The article identifies the main factors of influence on the change of the state share of property in joint
stock companies, which have been grouped into three main groups, in particular, “The level of organization
and management”, “Quality of investment-innovative activity” and “Quality of socially-psychological
environment”. Developed economic-mathematical model of process of the decision relative to the size of the
share of state enterprises depending on the factors of influence. The process of establishing the optimal size
of the state share for the two investigated stock companies on the basis of use of economic-mathematical
model of decision making is shown.
Key words: state ownership, joint stock companies, the economic-mathematical model, factors of
influence, the corporate rights of the state.
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ДОВІРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. Дослідження сутності категорії «соціальний капітал» є досить
складним процесом, так як існує дуже багато тверджень даного поняття та відсутня єдина думка
відносно його природи, оскільки «соціальний капітал» є складним і неоднозначним. Зміст цієї категорії
більшість економістів, соціологів, політологів розкривали з точки зору своєї галузі знань, хоча і тісно
пов’язують її з економічним розвитком регіону чи країни в цілому.
Довіра є важливою характеристикою стану суспільства та при відсутності довіри неможливий
нормальний розвиток нації, економіки, не можливе збільшення соціального капіталу та ефективного
державного управління. Низький рівень довіри призводить до сприйняття соціальних взаємодій як
досить небезпечних, а також втрати відчуття надійності в суспільстві або просторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До наукових досліджень, присвячених вивченню
процесу формування соціального капіталу, відносяться праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених:
П. Бурд’є, М. Вебера, Д. Джекобса, Е. Дюркгейма, Дж. Коулмана, Р. Патнема, Ф. Фукуями, В. Сікори,
А. Колодій та інших. В їх дослідженнях довірі належить чи не основна роль.
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Незважаючи на підвищений інтерес науковців до проблематики формування соціального
капіталу, дослідження впливу такого позаекономічного інституту як довіри в даному контексті є
недостатньо вивченим та усвідомленим. Довіра не утворюється раптово, вона існує в усіх
економічних, соціальних, політичних, правових відносинах.
Постановка завдання. Мета статті – дослідити походження та основні теоретичні погляди
вчених-економістів на визначення поняття «соціальний капітал»; простежити вплив довіри як
соціокультурного позаекономічного інституту на формування та відтворення соціального капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наприкінці 90-х років ХХ ст. термін «соціальний
капітал» набув ширшого застосування у науковому обігу.
Соціальний капітал можна визначити як потенціал відносин, заснованих на чесності, довірі,
взаємодопомозі, актуалізація якого призводить до соціального або економічного ефекту [9, с. 177].
Довіра як позаекономічний, соціокультурний інститут знаходиться в структурі соціального
капіталу будь-якого суспільства.
Першими пояснили трансформацію індивідуальної довіри людини в «упредметнену довіру»
окремого співтовариства класики світової соціології – М. Вебер, Т. Веблен, Е. Дюркгейм, Ф. Теніс.
М. Вебер і Е. Дюркгейм заклали основи дослідження концепції соціального капіталу, де довіра,
яка перестає бути індивідуальною якістю, що характеризує особистість, та може розповсюдитися в
цілому на соціальну групу чи суспільство, і є головним компонентом соціального капіталу.
Дж. Коулман оригінально здійснив системний аналіз процесу формування соціального капіталу і
акцентував увагу на ролі соціального капіталу у створенні людського капіталу, зокрема, в досягненні
індивідом певного освітнього рівня. Індивід вносить в практику соціального життя різні нові норми
соціального життя і нові форми взаємних зобов’язань, що мають забезпечити відносини довіри, щоб
створити певні моральні рамки тієї чи іншої групи.
Він зазначає, що «соціальний капітал виникає з таких змін у відносинах людей, які полегшують
їх взаємодію ... Так само як фізичний або людський капітал, соціальний капітал вносить свій внесок у
результати виробничої діяльності. Соціальний капітал – це ресурси соціальних відносин, їх мережі, які
полегшують дії індивідів завдяки формуванню взаємної довіри, визначенню взаємних зобов’язань і
очікувань, формулюванню і встановленню соціальних норм, освіти асоціацій… Тому спільнота людей,
що володіє надійною репутацією і великим потенціалом довіри, може досягти значно більших успіхів,
ніж аналогічна група осіб, що не володіє цими якостями» [5]. Дж. Коулман в якості основної норми, що
представляє собою одну з форм соціального капіталу сучасних суспільств, виділяє норму
колективізму (готовність докласти своїх зусиль для досягнення загального блага). Американський
дослідник робить акцент на ролі соціального капіталу у формуванні людського капіталу. Він
стверджує, що людський капітал складається зі знань, навичок та здатності людей створювати один з
одним певну спільноту.
Дж. Коулман доходить до висновку, що соціальний капітал – це ресурси соціальних відносин і
мереж відносин, які полегшують дії індивідів завдяки формуванню взаємної довіри, визначенню
взаємних обов’язків і очікувань, формулюванню й запровадженню соціальних норм, створенню
асоціацій [5, с. 307].
На його думку, соціальний капітал – це така форма капіталу, що пов’язана з встановленням
зв’язків з іншими господарюючими агентами, а також – це сукупність відносин, що спонукають до дії.
Ці відносини пов’язані з очікуванням того, що інші агенти будуть виконувати свої обов’язки без
застосування санкцій [6, с. 122]. Дану концентрацію очікувань та обов’язків можна узагальнити таким
поняттям як довіра.
Структурні елементи соціального капіталу (тріада) – соціальні мережі, норми та довіра – існують
в різних економічних, політичних, правових, культурологічних умовах.
У працях Р. Патнема використовувалася трьохфакторна модель соціального капіталу (тріада):

–норми взаємності;
–довіра;
–соціальні мережі.

Френсіс Фукуяма прирівнює довіру до соціального капіталу, «довіра – це виникаючі у членів
суспільства очікування того, що інші його члени будуть поводитися більш-менш передбачувано, чесно
і з увагою до потреб оточуючих, у згоді з деякими громадськими нормами» [10, с. 52].
В Енциклопедії сучасної України вчені тлумачать довіру як типовий спосіб скорочення
трансакційних витрат в ринкових умовах. «Довіра займає проміжну позицію між знанням і незнанням,
вона є передумовою відносин обміну в сучасному суспільстві. Довіра виникає у рамках певного
суспільства як очікування того, що його члени будуть поводити себе нормально й чесно, виявляючи
готовність до взаємодопомоги відповідно до визнаних у суспільстві норм» [4, с. 190].
Довіра – це твердження про те, що поки що невідоме, але має якусь вірогідність статися. Повну
довіру часто ототожнюють з вірою, бо механізм такої довіри вже не базується на раціональних
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засадах тобто на досвіді й на передбаченні, та на попередньому знанні однієї сторони другою і
включає ірраціональні мотиви взаємовідносин [2].
Т. О. Кричевська довела, що «найбільший інтерес викликатиме поворотна точка, яка змінює
довгострокові очікування, незважаючи на те, що більш-менш далекого майбутнього ми не знаємо» і
що без довіри не можна описати деякі процеси у динаміці [7, c. 8].
Академік В. М. Геєць вважає, що інститут довіри є важливим рушієм соціально-економічного
розвитку [3, с. 3-4].
Специфіка довіри як позаекономічного, соціокультурного інституту виявляється в тому,
наскільки надійні відносини можуть бути. Тому при високому рівні довіри в економічній сфері
задовольняються майже всі потреби, як окремої людини, так і суспільства в цілому. Як наслідок,
виникає збалансована структура створення та споживання товарів чи послуг.
О. О. Бонецький відмітив, що довіра формується при знанні про об’єкт довіри на основі очікувань,
надії, впевненості щодо властивостей об’єкта на основі прямого і зворотного зв’язку [1, с. 42].
В Україні дослідження рейтингу довіри до соціальних інститутів проводять такі аналітичні
установи, як Український інститут соціальних досліджень, Інститут соціології НАН України, компанія
«СОЦИС». Результати основного дослідження лютого 2012 року подано у табл. 1.
Таблиця 1
Довіра до соціальних інституцій, % опитаних
Соціальні інституції
Церква
Засоби масової iнформацiї
Громадські органiзацiї
Збройні сили України
Опозицiя
Президент України
Мiлiцiя
Уряд України
Верховна Рада України

Довіряю

Не довіряю

61,7
40,5
27,1
34,3
24,0
21,9
15,5
16,1
12,0

17,0
28,3
29,4
36,6
52,6
65,9
62,9
68,8
73,4

Баланс довіра-недовіра
(різниця)
44,7
12,2
–2,4
–2,4
–28,6
–44,0
–47,4
–52,7
–61,4

Джерело : [8]
У стовпчику 2 – відсоток опитаних, які довіряють тій чи іншій соціальній інституції; у стовпчику 3
– відсоток тих, хто не довіряє; у стовпчику 4 – різниця, що показує, наскільки відсоток довіри вищий
(або нижчий) від відсотка недовіри. Як бачимо, баланс позитивний лише для церкви, далі, з великим
відривом, – ЗМІ. Що стосується громадських організацій та збройних сил, то відсоток довіри
приблизно дорівнює відсотку недовіри. Усім іншим соціальним інституціям, включеним в анкету,
населення не довіряє. Опозиції не довіряють приблизно на 29% більше, ніж довіряють; президенту не
довіряють на 44% більше, ніж довіряють; така ж приблизно ситуація з міліцією; ще гірший баланс
довіри й недовіри уряду (53%) і найгірший – Верховній Раді (довіряють лише 12%, не довіряють –
73%, баланс – 61%) [8].
В. Паніотто, Н. Харченко, проаналізувавши дані дослідження, дійшли до висновків, що низька
довіра не тільки до влади, а й до опозиції і до громадських організацій може призвести до соціальної
апатії, зниження задоволеності життям і до різних асоціальних явищ. Невисокий рівень довіри може
призвести до втрати відчуття надійності соціального простору і сприйняття соціальних взаємодій як
потенційно небезпечних.
Висновки з проведеного дослідження. Довіра є вагомою характеристикою стану суспільства,
відсутність довіри заважає процесу піднесення економіки країни. Тому майбутній розвиток суспільства
– це зміцнення довіри.
При високому рівні соціального капіталу є можливість безперешкодно впроваджувати,
наприклад, нові форми організації, так як високий рівень довіри допомагає виникненню нових, вагомих
контактів. Отож, «користування» суб’єктом довірою, соціальними мережами, нормами для досягнення
певних цілей і є соціальним капіталом.
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Анотація
В статті досліджено роль соціального капіталу у розвитку людства, так як він тісно
пов’язаний з піднесенням економіки. Розглянуто походження категорії соціальний капітал та
досліджено основні підходи до визначення поняття довіри й соціального капіталу. Головну увагу
зосереджено на процесі формування соціального капіталу та його структурних елементах.
Визначено, що довіра є важливою характеристикою стану суспільства та при відсутності
якої неможливий нормальний розвиток нації, економіки, процес збільшення соціального капіталу та
ефективного державного управління.
Встановлено, що формування та примноження соціального капіталу в державі допоможе
збільшити ефект від соціально-економічної політики країни.
Ключові слова: соціальний капітал, довіра, формування соціального капітал, тріада
соціального капіталу.
Аннотация
В статье исследована роль социального капитала в развитии человечества, так как он
тесно связан с развитием экономики. Рассмотрены происхождение категории социальный
капитал и исследованы основные подходы к определению понятия доверия и социального
капитала. Главное внимание сосредоточено на процессе формирования социального капитала и
его структурных элементах.
Определено, что доверие является важной характеристикой состояния общества и при
отсутствии которой невозможно нормальное развитие нации, экономики, процесс увеличения
социального капитала и эффективного государственного управления.
Установлено, что формирование и приумножения социального капитала в государстве
поможет увеличить эффект от социально-экономической политики страны.
Ключевые слова: социальный капитал, доверие, формирование социального капитал,
триада социального капитала.
Annotation
In the article role of social capital for human development which is closely connected to the
development of the economy is investigated. The origin of social capital category is observed and basic
approaches to the definition of confidence and social capital notions are studied. Most of the focus is on the
process of social capital forming and his structural elements.
Confidence is the important characteristic of the state of society and normal development of the
nation, the economy, the process of social capital increase and effective public administration are impossible
without it, are worked out.
The forming and growth of state social capital help to increase the effect from socioeconomic
government policy.
Key words: social capital, confidence, the forming of social capital, social capital triad.
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ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ:
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Постановка проблеми. Загальна система маркетингових комунікацій (МК) підприємства (або
комплекс просування) представляє собою сукупність інструментів, які використовуються для
досягнення маркетингових цілей. Умови розвитку комунікаційного середовища вимагають
пристосування комунікаційної політики підприємств до продиктованих змін та спричиняють еволюцію
маркетингових комунікацій: спочатку в концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК), а
потім у принцип TTL-комунікацій.
На структуру комплексу просування впливає безліч факторів, таких як етап життєвого циклу
товару, ступінь готовності покупців, а також тип продукту чи ринку. Останній фактор, зокрема,
заслуговує особливої уваги при формуванні комплексу просування промислового підприємства, де, як
показують дослідження, на перший план виходять особистий продаж та стимулювання збуту, а
реклама має низьку відносну важливість [5; 6]. Ця обставина підтверджує те, що за умов мінливого
зовнішнього середовища підприємства надають перевагу нетрадиційним засобам просування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню еволюції та сутності ІМК присвячена ціла
низка наукових розробок, які й формують сучасне бачення комплексу просування. У роботі
Костюченко А. М. [2] було розглянуто особливості та форми розвитку системи маркетингу та МК;
дослідження Охріменко Г. В [7]. демонструє сучасне бачення використання ІМК у процесі просування
товарів; Сіренко К. В. [15], Янковська Г. В. [18], Пан Л. В. [8], Шестов С. М. [17] та ін. визначали сутність
ІМК; Краузе О. [3] вбачає у концепції ІМК нову філософію маркетингу.
Проте у вказаних дослідженнях еволюції ІМК та запропонованих трактуваннях поняття ІМК не
враховано інтеграції традиційних та нетрадиційних інструментів просування та появи нових
комунікаційних засобів у результаті їх поєднання. Новітні інструменти потребують окремої
систематизації та розгляду, як і питання трактування сутності поняття ІМК, яке постійно еволюціонує
та перетворюється у нові концепції.
Постановка завдання. Мета статті – дослідити еволюцію розвитку концепції ІМК, а також
запропонувати трактування цього поняття у рамках новітньої парадигми. Для цього необхідно
вирішити наступні завдання: проаналізувати підходи до періодизації розвитку концепції ІМК;
систематизувати трактування понять МК та ІМК; сформулювати визначення поняття ІМК згідно з
новітніми трендами розвитку концепції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш, ніж розглянути теоретичні підходи до
трактування ІМК, необхідно прослідкувати еволюцію визначення цього поняття у різні періоди
розвитку ринкових відносин.
Зміни у комунікаційній діяльності підприємств зумовлюють необхідність перегляду теоретичних
підходів до періодизації розвитку ІМК. Так, Костюченко А. М. [2], виокремлюючи хронологічні періоди
еволюції ІМК, виділяє ери в історії маркетингу: виробництва, продажу, маркетингу та ера взаємовідносин
(табл. 1). Саме з початком останньої набуває розквіту концепція ІМК, що було зумовлено ускладненням
просування товарів та послуг на сучасному ринку за допомогою окремих інструментів МК.
Таблиця 1
Етапи еволюції ІМК на основі теорії чотирьох ер маркетингу
Хронологічнийперіод
2-га пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.
1930 – 1950 рр.
1950 – 1960 рр.
60-ті рр. ХХ ст. – теп.час
Джерело : [2]

Ера маркетингу

Етапи еволюції

Виробництва
Продажу
Маркетингу
Взаємовідносин

МК не застосовують
Зародження МК
Розквіт МК
ІМК

На нашу думку, така періодизація МК є недосконалою, оскільки вона не висвітлює етап
подальшого інтегрування інструментів просування, який у результаті поєднання традиційних та
нетрадиційних МК породжує нові види комунікацій. Запропонований підхід до визначення еволюції ІМК
демонструє перехід від комплексу ІМК до TTL-комунікацій (табл. 2).
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Таблиця 2
Еволюція ІМК
Хронологічний
період
30-ті рр.
ХХ ст.
50-х рр.
ХХ ст.
80-ті рр.
ХХ ст.
90-ті рр.
ХХ ст.

Форма інтегрування
комунікацій
«маркетинг-мікс»
«тотальні комунікації»
інтегровані маркетингові
комунікації
модель ІМК

принцип TTL-комунікацій
[7]
Джерело: на основі [2]

ХХІ ст.

Характеристика
введення терміну «маркетинг-мікс» (складові: дистрибуція,
реклама, особистий продаж та ціноутворення).
Компанії починають практикувати інтегрований маркетинг.
Деякі компанії США почали поєднувати всі свої програми
просування у межах даної концепції.
Перехід від розуміння маркетингових комунікацій як сукупності
окремих інструментів до комплексу ІМК.
Еволюція трансформувала ІМК у принцип TTL-комунікацій.

Із поданих підходів до періодизації розвитку ІМК стає очевидним, що, починаючи з 60-х–80-х рр.
ХХ ст., починається перехід від окремого застосування інструментів просування до їх інтегрування. В
цілому дані підходи полегшують розуміння сутності існуючих видів МК та дозволяють прогнозувати їх
подальший розвиток.
Поняття МК набуває різних трактувань у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених (табл. 3).
Таблиця 3
Систематизація трактувань поняття МК (фрагмент)
Підхід

Автор

Визначення

Зв’язки з контактними аудиторіями

Інформаційні зв’язки

Функція маркетингової
діяльності

МК – це найбільш візуальний інструмент маркетинг-міксу, який включає всі
Пелсмакер П.,
інструменти, за допомогою яких компанія підтримує зв’язки з цільовими
Геуенс М.,
групами та зацікавленими сторонами для просування її продуктів або
Ван ден Берг Дж. [1]
компанії як такої.
МК є однією з функцій маркетингової діяльності, що пов’язана з
управлінням комунікаціями, що здійснюється за допомогою комплексу
Янковська Г. В. [18]
засобів передачі навмисних повідомлень між суб’єктами маркетингової
системи з метою стимулювання їх активності.
МК – це основа для тих сфер ринкової діяльності, мета якої задоволення
Синяєва І. М. [14]
сукупних потреб суспільства.
МК – це сукупність сигналів, що виходять від підприємства на адресу
різноманітних
аудиторій:
посередників,
конкурентів,
споживачів,
Норіцина Н. І. [4]
постачальників, акціонерів, органів державного управління, власного
персоналу.
МК – інформаційні зв’язки підприємства з власним оточенням, що повинні
Простова О. І. [10]
забезпечувати успішне рішення задач у сфері маркетингу.
МК – інформаційна взаємодія між виробником і споживачами
(організаційними та споживачами-індивідами), метою якого є підвищення
Романченко О. М. [13]
привабливості продукту підприємства для цільової аудиторії за умов
використання комунікативних складових усіх елементів маркетингового
комплексу.
МК – двобічний процес: з одного боку, передбачається вплив на цільові
Хмарська І. А. [16]
аудиторії, а з іншого – одержання зустрічної інформації про реакцію цих
аудиторій на здійснюваний фірмою вплив.
МК – це зв’язки, утворені фірмою з контактними аудиторіями
(споживачами, постачальниками, партнерами і т. п.) за допомогою різних
Романов А. А.,
засобів впливу, до яких відносяться реклама, паблікрілейшнз,
Панько А. В. [12]
стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж, а також неформальні
джерела інформації у вигляді чуток.
МК – діяльність підприємства, спрямована на інформування, переконання і
нагадування цільовій аудиторії про свої товари, стимулювання їх збуту,
створення позитивного іміджу фірми у суспільстві та налагоджування
Примак Т. О. [9]
тісних взаємовигідних партнерських стосунків між підприємством і
громадськістю, а також оцінювання ринкової ситуації через зворотний
інформаційний потік з метою адаптації цілей фірми до ситуації, яка
склалася.
…
Джерело : на основі [1; 2; 4; 9; 10; 13; 14; 16; 18].
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Зародження принципу TTL-комунікацій потребує окремого пояснення його виникнення. На наш
погляд, розподіл МК на види ATL, BTL та TTL (з англ. «abovetheline» – над лінією, «belowtheline» – під
лінією, «throughtheline» – крізь лінію) відбувається за наступними критеріями:

–напрям та характер впливу;
–рівень розповсюдження;
–термін впливу.

Узагальнення визначень ІМК, які використовуються у міжнародній практиці, а також результати
досліджень вітчизняних науковців демонструє табл. 4.
Таблиця 4
Систематизація трактувань поняття ІМК (фрагмент)

Комплекс

Комунікація

Філософія Вплив

Концепція

Підхід

Автор
Армстронг Г.,
та ін. [5]

Сіренко К. В. [15]

Янковська Г. В. [18]

Краузе О. [3]

Пан Л. В. [8]

Шестов С. М. [17]

Раупов Р. [11]

Визначення
ІМК – це концепція, згідно з якою компанія ретельно інтегрує та координує
роботу своїх чисельних каналів комунікації для розробки чіткого,
послідовного та переконливого послання про себе та свої продукти.
ІМК – це сучасна концепція одночасного та синергічного застосування
реклами, стимулювання збуту, прямого маркетингу та паблікрилейшнз, що
застосовується для досягнення максимальної ефективності комунікаційної
діяльності підприємства
ІМК – це інформаційно-психологічний вплив на суб’єкти зовнішнього та
внутрішнього середовища, який спрямований на досягнення основних
стратегічних цілей та вирішення оперативних завдань підприємства.
ІМК – це не лише технологія просування товару, це нова філософія
маркетингу, яка зводить до єдиного цілого всі складові комунікаційного
процесу, який забезпечує просування товару.
ІМК – це єдина багатоканальна синхронізована комунікація, орієнтована на
встановлення двосторонніх відносин із цільовою аудиторією.
ІМК – це концепція створення системи маркетингових комунікацій, що
координує всю діяльність, пов’язану із просуванням – рекламу, особистий
продаж, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю – для передачі єдиного
повідомлення всім цільовим аудиторіям.
ІМК – комплекс погоджених МК для забезпечення максимально ефективних
комунікацій між компанією і її ринком.
…

Джерело : на основі [3; 5; 8; 11; 15; 17; 18].

Підсумовуючи останні дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, можна виділити наступні
загальні позиції ІМК: поєднання інструментів МК, єдине повідомлення, максимізація ефективності.
На нашу думку, у поданих визначеннях ІМК є певні прогалини, які потребують висвітлення. Так,
на приклад, не враховано еволюцію МК під час поєднання різних інструментів та появу в результаті
новітніх інструментів просування та видів маркетингу. Ці інструменти та види синтезують у собі ознаки
тих МК, під час інтеграції яких вони виникли (ATL-комунікації та BTL-комунікації), та за умови їх
одночасного використання представляють собою новітню парадигму концепції ІМК. Також необхідно
акцентувати на єдності цілей для всіх інструментів МК, що застосовуються підприємством, виробленні
комплексу МК для досягнення поставлених цілей та, як наслідок, досягненні синергетичного ефекту
від одночасного застосування інструментів просування.
З огляду на викладені вище позиції визначення ІМК потребує вдосконалення у бік новітнього
підходу використання інструментів просування, який втілює в собі концепція TTL –комунікацій. Таким
чином, нами запропоновано наступне визначення: ІМК – це комплекс існуючих та новітніх
інструментів МК, (останні виникають у результаті синтезу традиційних та нетрадиційних
інструментів просування), для досягнення єдиних цілей та ефекту синергії.
Висновки з проведеного дослідження. Інтегральним результатом дослідження є такі позиції:

–періодизація ІМК свідчить про динамічність розвитку комунікаційного середовища та дозволяє
прослідкувати еволюцію ІМК від окремого застосування інструментів просування до новітньої
парадигми TTL-комунікацій;
–систематизовано існуючі підходи до визначення МК та ІМК, що полегшує розуміння ІМК з
позицій різних підходів та застосування інтегрованого просування у діяльності підприємств;
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–запропоноване визначення ІМК представляє собою новітній погляд на використання
комунікаційних інструментів, який є результатом інтеграції особливостей ATL- та BTL-комунікацій, а
також акцентує на таких важливих ознаках комунікаційної діяльності підприємств, як комплексність,
єдність цілей та досягнення ефекту синергії.
Результати дослідження можуть бути використані у подальших наукових розробках та
маркетинговій діяльності промислових підприємств.
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Анотація
У статті досліджено підходи до періодизації розвитку концепції інтегрованих маркетингових
комунікацій від початку зародження до її еволюції у TTL-комунікації. Визначено основні етапи
еволюції інтегрованих маркетингових комунікацій на основі досліджень зарубіжних та вітчизняних
науковців. Систематизовано існуючі трактування понять маркетингові комунікації та інтегровані
маркетингові комунікації, а також запропоновано авторське бачення сутності поняття
інтегрованих маркетингових комунікацій, яке втілює у собі новітній підхід використання
інструментів просування.
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Аннотация
В статье исследованы подходы к периодизации развития концепции интегрированных
маркетинговых коммуникаций с начала зарождения до ее эволюции в TTL-коммуникации.
Определены основные этапы эволюции интегрированных маркетинговых коммуникаций на основе
исследований зарубежных и отечественных учених. Систематизированы существующие
трактовки понятий маркетинговые коммуникации и интегрированные маркетинговые
коммуникации, а также предложено авторское видение сущности понятия интегрированных
маркетинговых коммуникаций, которое воплощает в себе новейший подход использования
инструментов продвижения.
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, эволюция, синтез,
классификация, ATL-коммуникации, BTL-коммуникации, TTL-коммуникации, концепция, определение
понятия.
Annotation
The article examines approaches to concept periodization of integrated marketing communications
from the early begining to its evolution in TTL-communication. Determines main stages of the integrated
marketing communications evolution based on studies of foreign and domestic scientists. Systematizes the
existing interpretation of the concept of marketing communications and integrated marketing
communications, and suggestes the author's vision of the essence of the concept of integrated marketing
communications, which embodies the new approach of using tools to promote.
Key words: integrated marketing communications, evolution, synthesis, classification, ATLcommunication, BTL-communication, TTL-communication, concept, definition.
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СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Ринок овочевої продукції виконує соціальну функцію, що полягає у
забезпеченні громадян у необхідному обсязі та відповідної якості продуктами харчування. Проте,
незважаючи на значний природний і ресурсний потенціал України для формування повноцінного ринку
овочевої продукції, його сучасний стан характеризується нестабільністю, порушенням ринкової
рівноваги. Це зумовлено недостатньою ефективністю ринкових механізмів та відсутністю державної
стратегії розвитку аналізованого сектору економіки. Тому для забезпечення стабільного
функціонування ринку овочевої продукції постає гостра необхідність у вдосконаленні його
організаційно-економічного механізму та розробці моделей розвитку з урахування його особливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань організаційного-економічного
механізму функціонування та розвитку аграрного ринку присвячені роботи В. Г. Андрійчука,
Ю. Д. Білика, О. В. Захарчука, І. І. Лукінова, Л. Ю. Мельника, О. М. Онищенка, Б. Й. Пасхавера,
В. К. Савчука, П. Т. Саблука, Л. М. Худолій, О. М. Шестопаля, О. М. Шпичака та ін. Зокрема ринку
овочевої продукції присвячені наукові праці В. І. Бойка, В. І. Криворучка, П. М. Макаренка,
В. Я. Амбросова,
В. О. Муковоза,
Р. В. Левкіної,
А. І. Шумейка,
В. В. Лазні,
О. В. Федька,
І. М. Брюховецького, Н. І. Строченко, О. І. Лебединської та ін.
Подальше дослідження організаційно-економічного механізму функціонування ринку овочевої
продукції зумовлюється, насамперед, необхідністю підвищення ефективності діяльності
господарюючих суб’єктів в умовах перманентних змін зовнішнього середовища та задоволенням
потреб суспільства у продукції овочівництва.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка та обґрунтування теоретичних та
методичних засад організаційно-економічного механізму функціонування ринку овочевої продукції,
визначення та аналіз його елементів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективне функціонування будь-якого
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галузевого ринку, зокрема ринку овочевої продукції, неможливе без розробки і впровадження його
дієвого механізму.
Короткий економічний словник висвітлює механізм як послідовність станів процесів, які
визначають собою які-небудь дії, явища; систему, пристрій, який визначає порядок якого-небудь виду
діяльності [4]. Дане поняття є досить багатоаспектним і є не лише технічним терміном, а й
використовується у інших сферах життєдіяльності, в тому числі і економічній.
У науковій літературі немає єдиного підходу до тлумачення організаційно-економічного
механізму, що свідчить про недостатню вивченість даного питання. Серед сучасних вченихекономістів неодностайною є думка щодо розмежування категорій «господарський механізм» та
«організаційно-економічний механізм».
Зокрема, М. Круглов та його співавтори вважають, що господарський механізм є основним, а
його функціональну структуру складають механізми нижчого порядку: економічний, організаційний та
соціально-політичний [8].
У наукових працях вчених наводиться думка, що центральним елементом, який впливає на
ефективність діяльності господарського механізму в цілому, є економічний механізм.
Економічний механізм, за визначенням академіка І. І. Лукінова, є досить складною сукупністю
регуляторів, за допомогою яких реалізуються складові загальнодержавної та ринкової політики –
монетарної, валютної, цінової, фінансової, банківсько-кредитної, платіжної, податкової, митної,
страхової тощо [5].
А. Д. Діброва відмічає, що механізм є цілісною діалектичною сукупністю взаємопов’язаних,
взаємообумовлених і цілеспрямованих принципів, функцій, методів, форм та інструментів (важелів)
державного регулювання економіки, спрямована на узгодження інтересів економічних суб’єктів
держави [2].
Т. Л. Мостенська під економічним механізмом розуміє механізм реалізації економічної політики
держави, який за допомогою використання державних важелів регулювання спрямовує дію ринкових
законів у необхідному для держави напрямі, або механізмом впливу державного регулювання на дії
ринкових законів з метою досягнення поставлених цілей [7].
Організаційний механізм, за визначенням Ф. В. Зінов’єва, є сукупністю організаційнотехнологічних засобів ведення господарства, які спираються на його потенціал із використанням
ринкових принципів господарювання (самостійність, договірні відносини, комерційний інтерес, правове
обслуговування діяльності тощо) [3].
Таким чином, організаційний механізм розуміється як система заходів по організації та
координації діяльності суб'єктів ринку та встановлення між ними інтеграційних зв'язків. Економічний
механізм включає елементи державного впливу на результативність функціонування господарюючих
суб'єктів ринку, основними з яких є: ціноутворення, фінансово-кредитний механізм, податковий
механізм, страхування сільськогосподарських ризиків, інвестиційне забезпечення, забезпечення
прозорості ринку, захист конкурентного середовища.
В умовах становлення ринкової економіки в економічній літературі все частіше вживається
поняття «організаційно-економічний механізм», що застосовується, як правило, для окреслення
організаційних елементів економічного механізму [9].
Організаційно-економічний механізм ринку овочевої продукції є сукупністю організаційних та
економічних важелів, які формують і регулюють порядок здійснення діяльності суб'єктів
господарювання, а також сприяють забезпеченню збалансованих відносин між ними. Оптимальне
поєднання організаційної та економічної підсистем визначає результативність організаційноекономічного механізму в цілому.
Суб'єктами господарських відносин ринку овочевої продукції виступають виробники, заготівельні
організації, переробні підприємства, оптові бази, проміжні організації та споживачі. Тісний
взаємозв'язок перерахованих учасників ринку та встановлення між ними взаємовигідних економічних
відносин відображає організаційно-економічний механізм.
Організаційно-економічний механізм в залежності від середовища його формування доцільно
розглядати на трьох рівнях: макро-, мезо- та мікро. На макрорівні формується загальнодержавний
ринок овочевої продукції. Особливістю організаційно-економічного механізму такого рівня є активний
вплив держави за допомогою наступних інструментів регулювання економічних відносин:

– розробка та реалізація державної аграрної політики, спрямованої на створення умов для
ефективної діяльності господарюючих суб'єктів на ринку продукції овочівництва;
– створення відповідної законодавчої бази для регулювання господарської діяльності суб'єктів
ринку, налагодження механізму взаємозв'язків між ними та забезпечення прозорих ринкових відносин.
Законодавче регулювання ринку овочевої продукції проводиться через акти загальної дії, які
визначають діяльність сільського господарства в цілому, та спеціальної дії, які регламентують
діяльність на овочевому ринку. Важливими нормативними документами є Закони України «Про
329

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», «Про державну підтримку
сільського господарства України», Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою
продукцією, Концепція розвитку овочівництва та переробної галузі;

– інформаційне забезпечення розвитку овочевого ринку. Існуюча в Україні система збору і
обробки інформації про стан ринку, обсяги реалізації продукції та ціни не відповідає запитам
товаровиробників і зацікавлених споживачів, а спрямована головним чином на забезпечення цією
інформацією державних органів. Одним із шляхів вирішення цих питань є створення різних дорадчих
органів. На думку О. М. Бородіної, система дорадництва спрямована на спонукання виробника до
прийняття та самостійної реалізації економічно обґрунтованих рішень, підвищення рівня знань та
набуття практичних навичок шляхом активних методів навчання; забезпечення суб’єктів
господарювання найновішою інтегрованою інформацією з різних сфер буття, індивідуальними
практичними консультаціями, демонстраційними показами, порадами тощо [1];
–
–

формування політики державної підтримки виробників овочевої продукції;

формування цінової політики, метою якої є державне регулювання цін та встановлення її в
межах, які задовольняли б інтереси як виробників, так і споживачів;

– вдосконалення фінансово-кредитного механізму для стимулювання виробництва продукції
шляхом кредитного забезпечення (з метою модернізації, оновлення технічного обладнання, закупівлі
нових сортів та гібридів овочевих культур тощо) та пільгового режиму оподаткування
товаровиробників;
– забезпечення оптимальних умов для формування прозорого ринкового середовища. За
даними фахівця з розвитку бізнесу проекту «Розвиток овочівництва на півдні України» Міжнародної
фінансової корпорації Федора Рибалка, ринок овочів в Україні перебуває в тіні: «Все, що стосується
поставок у супермаркети, звичайно, це легальні постачання, а решта – в тіні, а це – близько 85%» [6].
Непрозорі «правила гри» стримують формування такого конкурентного середовища, яке б
протистояло монополізації і спекулятивним діям з боку посередників, наслідком чого є зростання цін
на овочі та втрата частини прибутку виробниками;
– здійснення зваженої експортно-імпортної політики. Протягом 2008-2011 рр. імпорт овочевої
продукції зменшився на 20 %, натомість експорт збільшився на 20 %. Цьому сприяло поступове
формування інфраструктури для зберігання і реалізації овочевої продукції в Україні. Експорт
залишається досить перспективним каналом збуту продукції, передусім, для крупнотоварних
сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. В той же час для особистих
селянських господарств, де сконцентровано майже 90 % виробництва, просування вирощеної ними
овочевої продукції на зовнішній ринок є проблемним через наступні причини: неможливість
формування великих обсягів реалізації товарної продукції, що є привабливим для закордонних
оптових покупців; відсутність належного товарного вигляду, що пов'язане з недосконалістю зберігання,
сортування та пакування; невідповідність світовим стандартам якості та сертифікації продукції.
До мезорівня належить сукупність механізмів, які застосовуються для ефективного
функціонування продуктового під комплексу АПК. Це передбачає:
– розробку та впровадження регіональних програм, концепцій і стратегій розвитку регіону та
інше нормативно-правове забезпечення;
– формування розвиненої ринкової інфраструктури заготівлі та збуту овочевої продукції, тобто
системи підприємств, установ, що обслуговують овочевий ринок (підприємства оптової та роздрібної
торгівлі, товарні біржі, обслуговуючі кооперативи, овочесховища тощо). Це зумовить зменшення втрат
продукції під час зберігання і транспортування та збільшення доходів від реалізації виробникам
овочів;
– наявність відповідних природно-кліматичних та ресурсних умов регіону, які здійснюють вплив
на діяльність господарюючого суб'єкта, а саме вибір організаційно-правової форми, продуктивність
праці і в загальному на результативність його функціонування.
На мікрорівні організаційно-економічний механізм ринку овочевої продукції виступає як механізм
окремого суб'єкта господарювання. Даний механізм створюється самими суб'єктами, однак його
функціонування та розвиток також залежить від зв'язків з державою та регіональними особливостями,
за допомогою застосування заходів організаційно-управлінського та маркетингового характеру. До
таких відносять:
–формування економічної політики окремого суб'єкта господарювання, в якій визначені
стратегічні цілі та довгострокові перспективи;
–розробка дієвого механізму для досягнення встановлених цілей;
–запровадження маркетингового механізму, що сприятиме дослідженню

потреб ринку, ринків
збуту, аналіз конкурентів, шляхів виходу на ринок, кон'юнктури ринку, можливостей зберігання
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продукції, транспортування тощо;

–впровадження досягнень науки та передового досвіду та інвестиційне забезпечення.
Висновки з проведеного дослідження. Організаційно-економічний механізм функціонування
ринку овочевої продукції пов'язаний з діяльністю конкретних суб'єктів господарювання, які визначають
своє місце на ринку, активно взаємодіючи із зовнішнім середовищем у спробі адаптуватися до його
змін. У ході цього процесу відбувається формування певної системи відносин з іншими суб'єктами
ринку, тобто відбувається формування деякого проміжного середовища, у якому здійснює свою
діяльність конкретний суб'єкт господарювання.
Таким чином, організаційно-економічний механізм функціонування ринку овочевої продукції є
багаторівневою ієрархічною системою, що включає макрорівень (загальнодержавний рівень),
мезорівень (рівень регіону чи галузі) та мікрорівень (рівень окремого господарюючого суб’єкта).
Досягнення цілей у такому механізмі може бути лише при узгодженій взаємодії всіх його складових, а
також при забезпеченні їх органічної цілісності.
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Анотація
У статті наведено погляди вчених щодо сутності організаційно-економічного механізму
функціонування ринку овочевої продукції. Розглянуто економічну та організаційну складові даного
механізму, які формують і регулюють порядок здійснення діяльності суб'єктів господарювання та
організацію відносин між ними. Визначено три рівні формування організаційно-економічного
механізму, охарактеризовано складові елементи кожного з них. Виявлено необхідність взаємодії
всіх рівнів організаційно-економічного механізму для забезпечення найбільш ефективного
функціонування ринку овочевої продукції.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, ринок овочевої продукції, економічний
механізм, організаційний механізм.
Аннотация
В статье приведены взгляды ученых относительно сущности организационноэкономического механизма функционирования рынка овощной продукции. Рассмотрена
экономическая и организационная составляющие данного механизма, которые формируют и
регулируют порядок осуществления деятельности субъектов хозяйствования и организации
отношений между ними. Определены три уровня формирования организационно-экономического
механизма, охарактеризованы составляющие элементы каждого из них. Выявлено необходимость
взаимодействия всех уровней организационно-экономического механизма для обеспечения
наиболее эффективного функционирования рынка овощной продукции.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, рынок овощной продукции,
экономический механизм, организационный механизм.
Annotation
The article presents the views of scientists about the theoretical nature of organizational and economic
mechanism of vegetable market functioning. The economic and organizational components of the
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mechanism that shape and regulate the activities of business entities and organization relations are
considered. The three levels of the formation of organizational and economic mechanism are defined,
components of each are described. The need for cooperation at all levels of organizational and economic
mechanism to ensure the most efficient functioning of vegetable market are identified.
Key words: organizational and economic mechanism, vegetable market, economic mechanism,
organizational mechanism.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання аграрних підприємств ставлять
підвищені вимоги до розвитку економічних відносин при формуванні фіксованого ринку праці.
Тривалість економічних кризових явищ і розширення границь кризи праці стали основною причиною
спаду сільськогосподарського виробництва практично в усіх його галузях. Під час проведення
економічних реформ найбільш вразливою частиною сільського населення виявилися жінки. В
результаті з виробництва була вивільнена значна частина працівниць, які поповнили число
безробітних на ринку робочої сили.
Актуальність існуючої проблеми спонукає до проведення більш поглибленого дослідження і
розробки системи дієвих заходів, які б враховували всі конкурентні переваги вивільнених жінок і
забезпечили підвищення їх конкурентоспроможності на фіксованому і стихійному ринках праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження різних аспектів формування і
використання жіночих трудових ресурсів та їх становища на ринку праці ґрунтуються на положеннях,
викладених у працях відомих вчених-економістів: І. К. Бондар, Д. П. Богині, О. А. Бугуцького,
Т. І. Зіновчук, Ю. М. Краснова, Г. І. Купалової, В. І. Лишиленка, Е. М. Лібанової, М. К. Орлатого,
П. Т. Саблука, К. І. Якуби та ін. Разом з цим, ряд теоретичних і практичних аспектів цієї багатогранної
проблеми залишаються ще недостатньо вивченими і потребують більш поглибленого дослідження.
Постановка завдання. Основною метою дослідження є обґрунтування структури і динаміки
зайнятості жінок в сільськогосподарському виробництві та визначення шляхів підвищення їх
конкурентоспроможності на ринку праці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-економічні перетворення в аграрному
секторі економіки Хмельницької області, розвиток глобалізаційних та інтеграційних процесів змінили
відносини зайнятості сільського населення, інтенсифікували процес руху робочої сили, посилили
диспропорції на ринку праці. Місце жінки на ринку праці є однією з найболючіших проблем, з якою
вони зіткнулися в період реформування сільськогосподарських підприємств.
У даний час в області спостерігається ситуація, коли зменшується число працездатного
сільського населення (табл.1), а обсяги виробництва сільськогосподарської продукції зростають дещо
швидше, ніж чисельність робочих місць для жінок.
Все це є основою одного із головних принципів науково-технічного прогресу, який полягає у
прискоренні економічного зростання виробництва за рахунок впровадження засобів новітніх
технологій з одночасним позбавленням багатьох жінок робочих місць. У цей же час, при значному
зменшенні чисельності сільського жіночого населення, збільшується розрив між сукупним попитом на
працю жінок і сукупною пропозицією робочих місць.
Проведені дослідження показали, що до цих пір існує протиріччя, яке склалося в ринкових
умовах господарювання у сфері використання праці жінок. Воно полягає в тому, що ринкова модель і
конституційний принцип трудового права дозволяє вільно розвиватися жіночій ініціативі, самостійності
і незалежності у виборі форм зайнятості, але в складних умовах ринкових відносин жінки виявляються
менш конкурентоспроможними і мало захищеними на ринку праці. Конкурентоспроможність
характеризує здатність робочої сили, зокрема жінок, бути більш привабливішою для роботодавця,
мати кращі якісні характеристики, що відповідають вимогам ринку і аграрному виробництву.
Вивчення питань функціонування ринку праці протягом останніх років показує, що в даний час
гостро постала потреба побудови нової стратегії його розвитку. При цьому однією з найбільш
важливих проблем на ринку праці є високий рівень безробіття жінок. Зокрема, спостерігається чітка
тенденція відокремлення двох ринків праці з витісненням жінок у другий, який є хаотичним і менш
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престижним. В результаті спостерігається стійка тенденція значного переважання жінок серед числа
безробітних громадян.
Таблиця 1
Динаміка чисельності працездатного сільського населення
Рік

Показник
Сільське населення, тис. осіб
Частка сільського населення у загальному числі
населення, %
Сільське населення у працездатному віці, тис. осіб
Частка працездатного населення у загальному числі
сільського населення, %:
чоловіки
жінки
Чисельність найманих працівників, зайнятих у
сільському господарстві, тис. осіб
Середньомісячна номінальна заробітна плата
найманого працівника, грн.
Джерело : [5, с. 116 ; 7, с. 229-282 ]

2011р. у %
до 2009р.

2009
607,8

2010
599,3

2011
592,0

45,6

45,2

44,8

-0,8 в.п.

249,9

250,6

236,7

94,7

41,1

41,8

40,1

-1 в.п.

51,3
43,4

51,4
43,9

51,3
44,4

0 в.п.
1 в.п.

20,9

18,6

19,7

94,3

1048,42

1317,31

1763,06

168,16

97,4

Жіноче безробіття є одним з найбільш поширених видів безробіття, яке виникає за рахунок меншої
конкурентоздатності жінок на ринку праці. У цей же час жінки несуть на собі більший, ніж чоловіки,
соціальний вантаж (декретні відпустки, лікарняні по догляду за дітьми, відвідування дітей дошкільних
закладів, навчання і виховання дітей та ін.), хоча за принципом справедливості чоловіки і жінки повинні
мати рівний доступ до виконуваної роботи за наймом і при веденні домашнього господарства.
Становище жінок на ринку праці визначається такими чинниками: значними витратами часу, що
пов'язано з веденням особистого і домашнього господарства; доглядом за дітьми; прискореними
темпами вивільнення жінок з виробництва; набагато більшим, порівняно з чоловіками, навантаженням
на одне вільне робоче місце; ускладненням процесу працевлаштування; обмеженими можливостями
кар'єрного росту. А тому поліпшення становища жінок на ринку праці є важливою загальнодержавною
проблемою, яка потребує розробки і реалізації активної соціальної політики в цій сфері,
вдосконалення правових і нормативних актів, які в повній мірі враховували б роль жінки в суспільстві
та ефективний розвиток системи її соціального захисту. Всі ці питання знайшли своє відображення у
рекомендаціях парламентських слухань «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи», в яких
окреслюється становище жінок в Україні і зазначається, що тут протягом останніх років однією з
гострих проблем залишається безробіття серед працездатного населення, серед якого переважну
більшість становлять жінки [6].
В основному зосередження жінок на фіксованому ринку праці зумовлено їх низьким рівнем
конкурентоспроможності. Слід зазначити, що рівень освіченості працюючих жінок дещо вищий в
порівнянні з чоловіками. Так, серед загального числа зайнятих, що мають вищу освіту, 52,8%
становлять жінки. Частка жінок, які мають середню спеціальну освіту серед усіх зайнятих складає
57,5%, однак це не має впливу на їхню конкурентоздатність на ринку праці, оскільки вони, зазвичай,
отримують менш престижні й нижче оплачувані посади. Про певну нерівноправність свідчить і
незначне залучення жінок з вищою освітою та лідерськими якостями на керівні посади [8, с. 12-13].
Високий освітній рівень жінок обумовлює наявність «жіночого сектора» у сфері суспільного
виробництва, до якого відносяться системи охорони здоров'я, освіти і виховання, сфера культури і
соціального обслуговування населення.
Зайнятість жінок представляє собою систему соціально-економічних відносин, пов'язаних із
забезпеченням їх робочими місцями та участю в суспільно-корисній діяльності [2]. Спостереження
показують, що часто жінок витісняють з роботи з причини «повернення в сім'ю», а звільнення з роботи
називають «вивільненням». В результаті, сферою жіночої зайнятості стають переважно другорядні,
підсобні види праці. Порівняно високий рівень залучення жінок до трудової діяльності обумовлює
серед них значний рівень безробіття. Відокремлення проблеми жіночого безробіття викликане тим, що
його рівень серед жінок, як правило, вищий в порівнянні з чоловіками і його середнім значенням по
області. Зокрема, рівень безробіття жінок в області в 2011р. на 5,1 відсоткових пункти був менший, ніж
у 2005р. Але в останні роки більшість безробітних жінок, як правило, не звертається до центрів
зайнятості через труднощі працевлаштування, низьку заробітну плату на запропонованих робочих
місцях, непрестижні види праці в існуючому тут переліку робіт [5; 7].
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Важливим показником, що характеризує стан жінок на ринку праці, є тривалість безробіття. За
результатами вибіркового опитування, проведеного у сільськогосподарських підприємствах області у
весняно-літній період 2012р., 23,4% сільських жінок відмітили, що тривалість їх безробіття триває
майже рік, 31,5% – не працюють два роки, тоді як у 42,7% жінок тривалість безробіття складає до
трьох років і більше, а 2,4% селянок не працюють за сімейними обставинами. Такий період є занадто
довгим, а тому жінка, яка залишається без роботи тривалий період, втрачає трудові навички,
ускладнюється процес її адаптації до нових умов зайнятості, що в кінцевому підсумку призводить до
зниження рівня конкурентоспроможності.
Не викликає сумніву той факт, що рівень конкурентоспроможності жінок на ринку праці набагато
нижчий, ніж у чоловіків. В зв’язку з цим для сучасного суспільства важливо не тільки виявити причини
такого стану речей, але й вирішити питання про доцільність і форми підтримки жінок на ринку праці.
Загальновідомо, що державні заходи по зміцненню становища жінок на ринку часто роблять їх
непривабливими для роботодавця. Виникає ситуація, коли держава, намагаючись підвищити рівень
захисту жінки на ринку праці, занижує реальні можливості її працевлаштування. Найбільш вдалим є
такий підхід держави у вирішенні проблем жіночого безробіття, при якому відбувається реальне
зростання рівня конкурентоспроможності жінок на ринку праці. Особливо важливими є заходи по
підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня жінок, надання їм допомоги в оволодінні тими
професіями і спеціальностями, які користуються стійким попитом.
Важливо, щоб жінка в сфері праці мала високу самооцінку, усвідомлювала свою значимість для
конкретного підприємства, була психологічно готова до виконання тієї трудової діяльності, яка їй
найбільше подобається. Вказані та ряд інших заходів подібного роду сприяють зростанню
конкурентоспроможності жінок на ринку праці, спонукають роботодавців в першу чергу враховувати
такі позитивні якості жіночої робочої сили, як стабільність у виконанні роботи, високий рівень
відповідальності і трудової дисципліни, акуратність і точність.
Слід відмітити, що жінка, яка раніше мала високий соціальний статус у суспільстві, в трудовому
колективі і вносила вагому частку до сімейного бюджету, виявляється сьогодні у складній економічній,
духовно-моральній, психологічній ситуації, відчуваючи сильний стрес наразі втрати роботи. Окрім
цього, вона втрачає авторитет як дружина, мати, стає більш залежною, обмежується ступінь і
можливість реалізації нею своїх прав і обов’язків.
Жінкам набагато складніше влаштуватись на будь-яку роботу, адже, маючи більш високий
освітній рівень в порівнянні з чоловіками, вони в більшості випадків бажають працевлаштуватись
відповідно до цього рівня [3]. Дуже часто заперечується той факт, що сьогодні дискримінація жінок на
ринку праці не є проблемою. Насправді дискримінація за статевою ознакою характерна як для
державного, так і приватного секторів економіки [4]. І це зовсім не означає, що немає робочих місць,
або жінки не хочуть працювати. Навпаки, сучасні жінки прагнуть реалізувати свої можливості і
здібності на виробництві.
Однак ще до проведення співбесіди з потенційним роботодавцем вони вже зазнають дискримінації,
що випливає зі змісту оголошень у засобах масової інформації. Мова йде про безліч оголошень у газетах
про прийом на роботу, які одночасно ставлять вимоги щодо віку, статі і навіть зовнішнього вигляду
претендента на пропоноване робоче місце. Дуже часто застосовується відбір кадрового складу за
статевою ознакою, особливо коли йдеться про високооплачувані та престижні посади.
Слід зазначити, що такі оголошення можна побачити в агенціях працевлаштування або ж у
державних центрах зайнятості. Надзвичайно поширеною є практика відмови в прийомі на роботу на
підставі сімейного стану та вікових категорій жінки. Зокрема, найбільшої дискримінації при прийомі на
роботу зазнають жінки з малими дітьми, незаміжні жінки, і ті, що старше 40 років. При цьому освіта,
досвід роботи та професійні якості до уваги практично не беруться.
Дослідження показали, що 51,6% жінок виконують в основному малокваліфіковану і важку фізичну
роботу в основних галузях сільськогосподарського виробництва. Окрім цього, роботодавці сприймають
жінок, як менш привабливу робочу силу. Вони виходять з міркувань про те, що жінці потрібно поєднувати
трудову діяльність з сімейними обов’язками, а тому від неї не варто очікувати зверх трудових зусиль і
орієнтацій на кар’єрний ріст. Така поведінка роботодавців, без сумніву, є дискримінаційною. У цей же час
жінки, знаючи, що не можуть змагатися з чоловіками, праця яких ціниться значно вище, обирають ті види
діяльності, які менш кваліфіковані, а тому вимагають менших трудових затрат.
Отже, на ринку праці діють одночасно дискримінація і механізм самовідбору жінок, які не
дозволяють їм займати однакове положення з чоловіками [1]. У зв’язку з цим державна політика має
бути спрямована на створення для жінок таких умов життєдіяльності, за яких вони могли б
забезпечити собі оптимальні і рівні можливості з чоловіками для реалізації власного потенціалу і
розвитку особистості.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідивши окремі напрями механізму державного
регулювання ринку праці можна, зробити висновок, що зайнятість жінок повинна регулюватися
державою шляхом проведення активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення
їх потреб у добровільному виборі виду трудової діяльності, стимулюванні створення нових робочих
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місць і розвитку підприємництва. Для забезпечення раціональної і продуктивної зайнятості жінок та
вдосконалення її структури необхідно постійно боротися з жіночим безробіттям; забезпечити
подолання дискримінації на ринку праці; надавати допомогу безробітним жінкам, які не мають роботи
протягом тривалого періоду часу; покращити систему трудових відносин; усувати кризовий стан у
сфері трудової діяльності жінок, сприяти зростанню рівня реальних доходів сільського населення.
Вважаємо, що на сучасному етапі необхідно перейти від пасивної політики, направленої на
допомогу держави з безробіття жінок, до активної інвестиційно-інноваційної, що спрямовується на
створення престижних робочих місць, їх модернізацію, перепідготовку незайнятого сільського
населення за новими навчальними програмами, інтенсивний розвиток аграрного виробництва.
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Анотація
Досліджується аграрна праця жінок, яка, на відміну від праці взагалі, має свої особливості,
пов’язані з політичною і економічною кризами, нестабільністю розвитку аграрного сектору,
складною демографічною ситуацією, звуженням сфер прикладання праці і виникненням на цій основі
безробіття, різними організаційними причинами на виробництві, що з’явилися з появою різних форм
власності і господарювання. Розроблено практичні рекомендації по покращенню становища жінок
на фіксованому ринку аграрної праці. Вважається, що зайнятість жінок повинна регулюватися
державою шляхом проведення активної соціально-економічної політики.
Ключові слова: конкурентоспроможність, жінка, праця, безробіття, ринок праці,
дискримінація, робоча сила.
Аннотация
Исследуется аграрный труд женщин, который, в отличие от труда вообще, имеет свои
особенности, связанные с политическим и экономическим кризисами, нестабильностью развития
аграрного сектора, сложной демографической ситуацией, сужением сфер приложения труда и
возникновением на этой основе безработицы, различными организационными причинами на
производстве, появившиеся с появлением различных форм собственности и хозяйствования.
Разработаны практические рекомендации по улучшению положения женщин на фиксированном
рынке аграрного труда. Считается, что занятость женщин должна регулироваться
государством путем проведения активной социально-экономической политики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, женщина, работа, безработица, рынок труда,
дискриминация, рабочая сила.
Аnnotation
We study the agricultural labor of women is unlike working in general, has its own characteristics
related to political and economic crises, instability of the agricultural sector, challenging demographics,
narrowing the scope of employment and the emergence of unemployment, on this basis, various
organizational factors at work that appeared with the emergence of various forms of ownership and
management. Practical recommendations for improving the situation of women in the agricultural labor
market fixed. It is believed that women's employment should be regulated by the state through active social
and economic policy.
Key words: competitiveness, woman, work, unemployment, labor market discrimination, labor.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Проблема утворення сприятливого клімату в підприємницькому
середовищі щодо економічної безпеки підприємств набуває сьогодні особливого значення, стає
вирішальним чинником, що визначає перспективи розвитку підприємства та економічного розвитку в
цілому. Економічна безпека – це характеристика, що будується на взаємовідношеннях системи і
середовища як зовнішнього, так і внутрішнього.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи оцінки рівня економічної безпеки
підприємства знайшли своє відображення в наукових працях багатьох вітчизняних та зарубіжних
вчених, таких як: А. Ткаченко, В. Прохорова, С. Ілляшенко, Н. Реверчук, Г. Швиданенко, Е. Олейнікова,
Д. Ковальова, О. Барановський, М. Бендиков, Д. Задорожній, В. Духов, Т. Сухорукова та інші. Згадані
праці мають високу науково-теоретичну й практичну цінність, оскільки надають категоріальний і
методологічний апарат та окреслюють основні напрями подальших наукових досліджень у цій сфері з
метою поглиблення та всебічного розвитку розуміння економічної безпеки як однієї з
фундаментальних категорій економічної науки.
На сьогодні немає досліджень, спрямованих на вирішення засобів та підходів щодо
забезпечення економічної безпеки, з урахуванням особливостей діяльності сільськогосподарських
підприємств. Це й зумовило актуальність та потребу в оцінюванні економічної безпеки підприємств та
створенні механізму їх розвитку у жорстких умовах існування.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методики оцінки рівня економічної
безпеки сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема оцінки економічної безпеки різних
рівнів економіки в останній час набула актуальності. Однак, не дивлячись на велику зацікавленість
вітчизняних і закордонних вчених щодо вирішення цієї проблеми, слід зазначити, що більшість
розробок присвячених державному або регіональному рівню, тоді як питання оцінки економічної
безпеки підприємств є досить відкритим. Так, тривають дискусії у спектрі функціональних складових
економічної безпеки підприємства та складі оціночних критеріїв складових економічної безпеки.
Для розробки методики оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
використаємо сучасний концепційний підхід та проведемо її за алгоритмом, який представлено на рис. 1.
1. Визначення джерел небезпеки та інформаційної бази для оцінки рівня економічної безпеки
сільськогосподарського підприємства

2. Вибір і систематизація показників діяльності сільськогосподарського підприємства за
функціональними складовими безпеки

3. Зіставлення фактичних і граничних значень показників безпеки і розподіл їх за зонами безпеки

4. Розробка бальної системи оцінок для обчислення показника економічної безпеки
сільськогосподарського підприємства

5. Визначення середнього бального значення по кожній функціональній складовій економічної безпеки
сільськогосподарського підприємства

6. Розрахунок комплексного показника економічної безпеки сільськогосподарського підприємства на
основі середнього бального значення

Рис. 1. Алгоритм оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
Джерело : на основі [1]
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Із рис. 1. видно, що запропонований алгоритм має шість етапів і дозволяє всебічно оцінити
економічну безпеку сільськогосподарських підприємств за допомогою комплексного показника.
На першому етапі визначаються джерела небезпеки та інформаційна база для проведення
дослідження.
На другому етапі серед показників, які характеризують господарську діяльність підприємства,
визначаються індикатори, які стосуються безпеки підприємства, а також порядок їх обчислення. Дані
показники систематизуються за функціональними складовими економічної безпеки підприємства.
На третьому етапі граничні значення показників економічної безпеки сільськогосподарських
підприємств порівнюються з фактичними значеннями. Для економічної безпеки підприємства дуже
важливі не стільки самі показники, як їхні граничні значення. За допомогою граничних значень
визначаються рівні безпеки. В економічній літературі [2] пропонується розподіл на рівні абсолютно
безпечної, безпечної, достатньо безпечної, небезпечної. Від правильності встановлених порогових
значень показників залежить значення комплексного показника безпеки.
На четвертому етапі створюється бальна система, що дозволяє привести значення різних
показників до порівняльної форми.
Прийнято, що оцінки показників, що характеризують економічну безпеку, коливаються в
діапазоні від 0 до 1, залежно від відхилення від граничної величини. Виходячи із цього, країна, регіон
або підприємство з погляду економічної безпеки можуть класифікуватися за 4-ма групами: 1)
абсолютно безпечні, коли головна характеристика дорівнює 1; 2) безпечні - 0,7 - 0,9; 3) достатньо
безпечні - 0,5-0,6; 4) небезпечні - 0-0,4.
Якщо розмір відхилення фактичного значення від граничного більше 100%, то даному показнику
дається оцінка в 0 балів. У випадку коливання розміру відхилення від 0 до 100% для кожних 10%
відхилення від граничної величини бальна оцінка знижується на 0,1 бала [8].
На п’ятому етапі визначається середнє бальне значення функціональних показників безпеки
підприємства (ПБсер.).
Середнє бальне значення функціональних складових безпеки підприємства (ПБсер.)
визначається за формулою:

ПБк .сер. =

1 n
∑ БЗк.і. ,
n і =1

(1)

де ПБк.сер. – середнє бальне значення показника к-ї функціональної складової економічної
безпеки;
БЗк.і. – бальне значення показника к-ї функціональної складової економічної безпеки;
n – кількість використовуваних показників функціональних складових безпеки.
На шостому етапі враховується значущість функціональних складових безпеки і розраховується
комплексний показник економічної безпеки підприємства.

КПБ =

m

∑ ПБ
к =1

к . сер .

× dк ,

(2)

де dк. – питома вага значущості к-ї функціональної складової економічної безпеки підприємства,
причому Σdk = 1;
m – кількість функціональних складових економічної безпеки підприємства [8].
При дослідженні проблем забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
необхідно використовувати такі основні складові, як фінансова, техніко-технологічна, кадрова,
екологічна, інформаційна, силова, правова, ринкова.
Кожна із наведених складових економічної безпеки підприємства характеризується власним
змістом, набором функціональних критеріїв і способами забезпечення.
Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств у ринковій економіці обумовлюється
багато в чому станом його фінансів, що і приводить до необхідності розгляду проблем забезпечення
фінансової безпеки підприємства. Навіть за досить високої прибутковості бізнесу недостатня увага до
проблем фінансової безпеки підприємства може призвести до того, що суб’єкт господарювання стане
об’єктом ворожого поглинання. Під час оцінки рівня забезпечення фінансової складової економічної
безпеки аналізують:
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–фінансову звітність і результати роботи підприємства (платоспроможність, фінансову
незалежність, структуру й використання капіталу та прибутку);
–конкурентний стан підприємства на ринку (частку ринку, якою володіє суб’єкт господарювання,
рівень застосовуваних технологій і менеджменту);
–ринок цінних паперів (підприємства-оператори та інвестори цінних).

Індикаторами фінансової безпеки підприємства є граничні значення таких показників:
коефіцієнта покриття, коефіцієнта автономії, фінансового левериджа, коефіцієнта забезпеченості
відсотків до сплати, рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, середньозваженої
вартості капіталу, показника розвитку компанії, показників диверсифікованості, темпів зростання
прибутку, обсяг продажів, активів, співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості тощо.
За допомогою перерахованих коефіцієнтів можна одержати об’єктивну інформацію про
фінансову діяльність підприємства.
Так, на думку С. Н. Ілляшенка оцінку фінансової безпеки підприємства необхідно здійснювати на
основі аналізу його фінансової стійкості [5]. При даній методиці оціночними показниками будуть
наступні:
± Ε с – надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів, необхідних для формування
запасів та покриття витрат, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства;
± Ε т – надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів, а також середньо- та
довгострокових кредитів і позик;
± Ε п – надлишок (+) або нестача (-) загальної кількості оборотних коштів.
Показники фінансової стійкості розраховуються за формулами:

± Εс = Εс − Ζ ,
± Ε т = (Ε c + Κ n ) − Ζ ,
± Ε n − (Ε c + Κ n + Κ t ) − Ζ ,

(3)
(4)
(5)

де Z – сума запасів;
Ε С – сума власних оборотних коштів підприємства;

Κ т – середньо- і довгострокові кредити та позики;
Κ t – короткострокові кредити і позики.
За допомогою значень оціночних показників можна виділити області фінансової стійкості та
визначити рівні фінансової безпеки підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка фінансової складової економічної безпеки
Області фінансової стійкості / Рівні фінансової безпеки

Значення оціночних показників

Абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека

± EC ≥ 0, ± E т ≥ 0, ± E n ≥ 0

Нормальна фінансова стійкість і абсолютна безпека

± E C ≈ 0, ± E т ≈ 0, ± E n ≈ 0

Хиткий фінансовий стан і нестабільний рівень безпеки

± E C p 0, ± E т ≥ 0, ± E n ≥ 0

Критичний фінансовий стан і критичний рівень безпеки

± E C p 0, ± E т p 0, ± E n ≥ 0

Кризовий фінансовий стан і кризовий рівень безпеки

± E C p 0, ± E т p 0, ± E n p 0

Джерело : на основі [5]
Аналізуючи різні напрями фінансової діяльності підприємства, можна спрогнозувати загрози
економічній безпеці підприємства на довгостроковий період.
Техніко-технологічна складова є пріоритетною для сільськогосподарських підприємств і
безпосередньо пов’язана із формуванням конкурентоспроможності продукції.
На рівень техніко-технологічної безпеки впливають різноманітні чинники. Дослідники цієї
проблеми Ф. Євдокімов та В. Белозубенко вважають, що індикатори техніко-технологічної безпеки
можна розподілити за такими напрямами: реновація та відтворення основних виробничих фондів;
ефективність використання основних виробничих фондів; ступінь зносу основних виробничих фондів;
інтенсивність оновлення технології; науково-виробнича новизна застосовуваної техніки і технології;
конкурентоспроможність продукції [3].
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Для характеристики цих індикаторів пропонується використовувати нижченаведені показники,
які характеризують технічний і технологічний потенціал підприємства [6]:

–частка продукції підприємства, що відповідає кращим світовим аналогам або перевершує їх
(Кп. прод);
–частка технологічного устаткування, що відповідає світовим аналогам (Кп.т);
–частка продукції підприємств, яка захищена патентами (Кпат.прод).

Чим вищі значення цих показників, тим вищим є рівень техніко-технологічної безпеки
підприємства. Техніко-технологічну безпеку можна оцінювати за чотирма рівнями: абсолютним,
задовільним, незадовільним та критичним. Якщо показник має абсолютний рівень, то йому
присвоюється значення 4, задовільний – 3, незадовільний – 2, критичний – 1 (табл. 2).
Таблиця 2
Зведена таблиця показників за рівнями техніко-технологічної безпеки
Показник
Кп. прод.
Кп.т.
Кпат.прод.

Рівень техніко-технологічної безпеки
абсолютний

задовільний

незадовільний

≥ 0,23
≥
Кп.т. 0,23
Кпат.прод. ≥ 0,3

0,15 ≤ Кп. прод< 0,23

≤ Кп.прод< 0,15
0,07 ≤ Кп.т < 0,15
0,1 ≤ Кпат.прод. < 0,15

Кп. прод

0,15 ≤ К.п.т< 0,23
0,2 ≤ К пат.прод. < 0,3

0,07

критичний
Кп.прод < 0,07
К.п.т <0,07
Кпат.прод.< 0,1

Джерело : на основі [9]
Показники, які визначають рівень техніко-технологічної бази, а, відповідно, й забезпечення
економічної безпеки, на нашу думку, повинні бути спрямовані: по-перше, на визначення рівня
досконалості застосованих машин та устаткування; по-друге, на оцінювання рівня прогресивності
технології виробництва.
Кадрова (інтелектуальна) складова економічної безпеки характеризує кадровий та
інтелектуальний потенціал підприємства.
Рівень цієї функціональної складової економічної безпеки можна визначити на основі наступних
коефіцієнтів:

–плинність робітників високої кваліфікації, яку можна розрахувати як відношення кількості
робітників, що звільнилися, до загальної кількості робітників даної кваліфікації;
–питома вага інженерно-технічних та наукових працівників, яка розраховується як відношення їх
кількості до загальної кількості працівників підприємства;
–показники винахідницької (раціоналізаторської) активності – відношення кількості винаходів
(вдосконалень) у перерахунку до кількості інженерно-технічних працівників або до загальної кількості
працівників підприємства;
–показник освітнього рівня визначається як відношення кількості осіб, які мають вищу (або
спеціальну) освіту, яка відповідає профілю діяльності підприємства, до загальної кількості працівників.
Ці та інші показники (яких теорія та практика менеджменту персоналу накопичила достатньо)
аналізують в динаміці, природно, що при цього обов’язково ураховуються економічні показники
діяльності підприємства [8].
Екологічна складова безпеки підприємства характеризує стан захищеності від реальних і
потенційних екологічних загроз, що обумовлені техногенною діяльністю суб’єктів господарювання за
умови мінімізації негативного впливу виробничої діяльності самого підприємства на навколишнє
природне середовище та персонал підприємства [2].
Рівень екологічної безпеки підприємства визначається як середня величина окремих показників [7]:
S
S
Z
Z
S
1
Π екол =  k л × л + k ен × е + k зв × зв + k вд × вод + k пов × пов
5
S
S
S
Z г р.вод
Z гр.пов
де S – площа території, яку використовує;
Sл – площа ушкоджень ландшафту;
Sен – площа енергетично забрудненої території;
Sзв – площа, зайнята під звалища;
Zвод – фактична концентрація забруднюючих речовин у воді;
Zгр. вод. – гранично допустима концентрація забруднюючих речовин у воді;
Zгр. пов – гранично допустима концентрація забруднюючих речовин у повітрі;
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kл – коефіцієнт, що враховує ступінь ушкодження ландшафту;
kен – коефіцієнт, що враховує інтенсивність енергетичного забруднення;
kвд – коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у відходах;
kвод – коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у воді;
kпов – коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у повітрі.
Якісна інтерпретація рівня екологічної безпеки підприємства здійснюється в такий спосіб:

– якщо Пекол = 0 – абсолютна екологічна безпека (коли у супроводжуючих діяльність
підприємства викидах немає речовин, які забруднюють повітря, воду або землю);
– якщо 0 < Пекол ≤ 0,25 – нормальна екологічна безпека (коли фактична концентрація
забруднюючих речовин в викидах знаходиться в межах гранично дозволених концентрацій (ГДК));

– якщо 0,25 < Пекол ≤ 0,50 – нестійкий екологічний стан (коли фактична концентрація
забруднюючих речовин по більшості забруднювачів перевищує ГДК не більше ніж на 50%);

– якщо 0,50 < Пекол ≤ 0,75 – критичний рівень екологічної безпеки (коли фактична концентрація

забруднюючих речовин по більшості забруднювачів перевищує ГДК не більше ніж вдвічі);

– якщо Пекол > 0,75 – екологічна криза [2; 4].

Оцінка рівня інформаційної складової економічної безпеки здійснюється на основі аналізу
показників використання інформаційних ресурсів підприємства: продуктивності інформації,
інформаційної озброєності, захищеності інформаційних ресурсів [8].
В якості показників рівня інформаційної безпеки пропонується використовувати наступні
коефіцієнти:

–коефіцієнт повноти інформації (Кпл), який розраховується як відношення обсягу інформації, яка
є у наявності особи, що приймає управлінське рішення (ОПР), і обсягу інформації, яка необхідна для
прийняття обґрунтованого рішення;
–коефіцієнт точності інформації (Кт), розраховується як відношення релевантної інформації до
загального обсягу інформації, яка є в розпорядженні ОПР;
–коефіцієнт суперечливості інформації (Ксуп), який розраховується як відношення кількості
незалежних свідчень на користь прийняття рішення до загальної кількості незалежних свідчень
сумарному обсязі релевантної інформації.
Загальний рівень інформаційної безпеки може бути визначено шляхом перемноження всіх вище
наведених коефіцієнтів:
Κ i = Κ пл × Κ т ×Κ суп ,

(7)

При цьому розроблено наступну шкалу: Кі > 0,7 – рівень безпеки високий; 0,3 Кі < 0,7 – рівень
безпеки середній; Кі < 0,3 – рівень безпеки низький.
Рівень правової безпеки (П) визначається залежно від співвідношення втрат, понесених
підприємством (як реальної, так і упущеної вигоди) (В) внаслідок порушення правових норм і
загального розміру втрат (З), уникнення яких обумовлені діяльністю юридичної служби.

П=

В
,
З

(8)

Для оцінки рівня правової безпеки може бути запропоновано використання наступної шкали [5]:
0% втрат – абсолютна правова безпека, 0-25% – нормальна правова безпека, 25-50 % – нестабільний
стан, 50-75% – критичний стан, 75-100% - кризовий стан.
Рівень силової складової Ілляшенко С. пропонує визначати на основі оцінки ймовірності
реалізації загроз такого типу. Ця ймовірність може бути розрахована як частота негативних впливів у
минулому і поточному періодах діяльності підприємства або методом експертних оцінок [5].
Дослідження ринкової складової, автор [5] методики, пропонує проводити аналогічно до SWOTаналізу: зовнішнє середовище – можливості і загрози; внутрішнє середовище – сильні і слабкі сторони
діяльності підприємства. Вплив кожного із визначених факторів на ринкову безпеку оцінюється за
допомогою коефіцієнтів впевненості (від-1 до +1). Кожний з факторів розглядається як свідчення про
наявність або відсутність загроз ринковій безпеці підприємства. При цьому можливості і сильні
сторони оцінюються від 0 до +1, а загрози та слабкі сторони від – 1 до 0. Значення коефіцієнта
впевненості відображає ступінь впевненості в тому, що вплив вимірюваного фактора збільшує або
зменшує ступінь ринкової безпеки підприємства.
Значення коефіцієнтів впевненості визначається на підставі минулого досвіду діяльності або
експертним методом. У якості експертів можуть виступати керівники й провідні фахівці підприємства.
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Отримані оцінки послідовно комбінують (до отриманої підсумкової оцінки двох факторів додають
оцінку наступного фактора і т.д.) за формулою:

К =I−X,
де: Х – загрози і слабкі сторони, що може проймати значення від - 1 до 0;
І – можливості і сильні сторони, який може дорівнювати від 0 до 1 [5].

(9)

Отже для розробки методичних підходів і алгоритму оцінки рівня економічної безпеки
сільськогосподарських підприємств варто використовувати сучасний концептуальний підхід,
проводячи його у шість етапів: 1) визначення джерел та інформаційної бази для оцінки рівня
економічної безпеки сільськогосподарського підприємства; 2) вибір і систематизація показників
діяльності сільськогосподарського підприємства за функціональними складовими безпеки 3)
зіставлення фактичних і граничних значень показників і розподіл за зонами безпеки; 4) розробка
бальної системи оцінок для обчислення показника економічної безпеки сільськогосподарського
підприємства; 5) визначення середнього бального значення по кожній функціональній складовій
економічної безпеки сільськогосподарського підприємства; 6) розрахунок комплексного показника
економічної безпеки сільськогосподарського підприємства на основі середнього бального значення.
Висновки з проведеного дослідження. Розглянута методика надає найбільшу кількість
рекомендацій з визначення критеріїв ЕБП та їх інтерпретації. В цій методиці подаються основи
формування системи оціночних показників на підприємстві, представлений алгоритм оцінки рівня
економічної безпеки на сільськогосподарському підприємстві.
Вищенаведені методичні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів
господарювання дозволять сільськогосподарським підприємствам України ефективно та менш
збитково працювати.
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Анотація
У статті розглянуто методику оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарського
підприємства. Запропоновано проводити діагностику рівня економічної безпеки суб’єкта
господарювання на основі функціональних складових. Проведено аналіз існуючих методів
оцінювання економічної безпеки підприємства, які базуються на розрахунку основних показників
фінансового стану та економічної ефективності функціонування підприємства, що
характеризують забезпеченість підприємства власними коштами, раціональність розміщення
власного капіталу, а також ефективність використання власного, обігового та сукупного
капіталу, фондовіддачу активів підприємства. Теоретико-методичні основи оцінки ЕБП та її
складові рекомендуються для практичного застосування на підприємствах.
Ключові слова: економічна безпека підприємства (ЕБП), індикатори, оцінка, складова.
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Аннотация
В статье рассмотрена методика оценки уровня экономической безопасности
сельскохозяйственного предприятия. Предложено проводить диагностику уровня экономической
безопасности предприятия на основе функциональных составляющих. Проведен анализ
существующих методов оценки экономической безопасности предприятия, основанные на
расчете основных показателей финансового состояния и экономической эффективности
функционирования предприятия, характеризующие обеспеченность предприятия собственными
средствами, рациональность размещения собственного капитала, а также эффективность
использования собственного, оборотного и совокупного капитала, фондоотдачу активов.
Теоретико-методические основы оценки экономической безопасности и ее составляющих могут
быть рекомендованы для практического применения на предприятиях.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия (ЭБП), индикаторы, оценка,
составляющая.
Annotation
In the article a methodology of the level valuation of the agricultural enterprise economic safety is
considered. Diagnostic test of the level of economic safety of business entity according to functional
components is recommended to conduct. Conducted analysis of existing methods for assessing of economic
securitythat are based on calculation of key of indicators financial condition and of economic efficiency of
functioning enterprises that characterize the enterprise’s provision by own funds, rationality of allocation of
own capital and efficiency of application own, floating and overall capital, return on enterprises’ assets are
noted on the basis of conducted analysis. Theoretical and methodological basis of the enterprise economic
security valuation and its components can be recommended for practical application on enterprises.
Key words: economic security of organization (ESO), indicators, estimation, component.
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ДОХОДИ І ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В СИСТЕМІ
ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку українського суспільства одним із
найважливіших завдань соціальної політики держави є підвищення рівня та якості життя широких
верств населення і забезпечення належних умов для подальшого їх зростання в майбутньому.
Досягти цієї мети можливо завдяки удосконаленню державної політики щодо максимізації доходів та
оптимізації витрат вітчизняних домогосподарств.
Сьогодні інтерес до ґрунтовного дослідження структури доходів та витрат домогосподарств у
системі показників рівня життя населення в Україні зростає, оскільки поступово підвищується їх роль в
економічній системі держави. Вагоме значення доходів і витрат домашніх господарств полягає у тому,
що вони є відображенням участі домогосподарств в розподілі і перерозподілі валового внутрішнього
продукту і національного доходу, забезпечують економічну основу відтворення сучасної людини,
формують рівень життя населення, створюють передумови для розвитку людського капіталу,
сприяють формуванню стійкого попиту на товари і послуги, виступають джерелом інвестиційних
ресурсів у національній економіці.
Сучасні трансформаційні процеси в економічній системі України посилюють значимість
фінансового благополуччя домашніх господарств для сталого розвитку вітчизняної економіки.
Сьогодні значно актуалізується необхідність ефективного використання доходів і витрат
домогосподарств при формуванні бюджетних, кредитних, страхових ресурсів, а також доцільність їх
масштабного залучення до інвестиційних процесів.
У теперішніх вітчизняних реаліях проблеми регулювання доходів та витрат домогосподарств
мають особливе значення, оскільки, по-перше, джерела формування доходів домогосподарств,
зазнавши серйозних зміну ході ринкових перетворень, характеризуються структурними
диспропорціями, що, у свою чергу, обумовлює певне трансформування економічних функцій сучасних
домогосподарств. По-друге, глибока диференціація доходів населення, яка спричиняє вагомі
економічні та соціальні наслідки, вимагає вдосконалення форм і методів регулювання таких
доходів. По-третє, необхідним є подальший розвиток механізмів, що стимулюватимуть споживчу й
інвестиційну активність населення.
Ці обставини, а також відсутність ефективної політики стосовно доходів та витрат населення в
Україні зумовлюють необхідність дослідження особливостей формування і використання грошових
доходів вітчизняних домогосподарств та обґрунтування необхідності підвищення їх ролі у формуванні
гідного рівня життя в сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями методології дослідження рівня життя
населення займалися зарубіжні та українські вчені: Л. Абалкін, В. Бобков, В. Жеребін, Є. Капустін,
В. Майєр, Н. Римашевська. Значний внесок до вирішення теоретичних та практичних аспектів
проблеми підвищення життєвого рівня населення у перехідний період в Україні зробили Д. Богиня,
І. Бондар, Б. Кваснюк, Т. Кір’ян, А. Колот, Е. Лібанова, А.Ревенко. Найважливіші аспекти формування
доходів і здійснення витрат вивчали зарубіжні та вітчизняні науковці: С. Бєлозьоров, Н. Героніна,
О. Свірідонов, Л. Окунєва, Ю. Русанов. Проблеми формування та диференціації доходів
домогосподарств висвітленні у працях А. Гвелесіані, К. Губіна, Н. Холода.
Проведений аналіз результатів дослідження засвідчує доцільність подальшого вивчення
проблеми доходів і витрат домогосподарств в системі показників рівня життя населення.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретико-прагматичних засад
формування доходів і витрат домогосподарств України в системі показників рівня життя населення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень життя населення здійснює вагомий вплив
на процеси, що опосередковують соціально-економічну діяльність сучасних домогосподарств.
Матеріальне становище населення слугує однією із складових даного показника і формує такі важливі
аспекти життєдіяльності домогосподарства, як споживання, освіта, культура та дозвілля, економічна
активність і мобільність на ринку праці, територіальна мобільність, громадянська активність,
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можливості самозабезпечення та потреба у державній підтримці, інвестиційна та доброчинна
діяльність, екологічно відповідальна поведінка тощо.
У системі дослідження рівня життя населення показники доходів посідають одне з центральних
місць. Доходи домогосподарств є тією частиною національного доходу країни, яка надходить у
розпорядження домашнього господарства в результаті розподілу і перерозподілу виробленого
валового внутрішнього продукту та призначена для задоволення матеріальних і духовних потреб
членів даного утворення [1, с. 249].
Економічною наукою розроблено низку класифікацій доходів домогосподарств за різними
критеріями (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація доходів домогосподарств за критеріями їх походження і формування [2]
Критерії

Ресурсний
За способом одержання
За правом власності
За відношенням до процесу
праці
Натурально-речовинний

За ступенем ризику

Розподільчий
Методико-методологічний
За споживчою спроможністю
За рівнем споживання
За ступенем мобільності

Складові системи сукупних доходів
- доходи від найманої праці
- доходи від підприємницької діяльності
- доходи від власності(на капітал, нерухомість тощо)
- трансферти
- законні (від діяльності, яка не суперечить чинному законодавству)
- незаконні (контрабанда, продаж зброїтощо)
- власні (отримані від праці, власності та у вигляді трансфертів)
- залучені (позика, кредит)
- трудові (підприємницький дохід, заробітна плата)
- нетрудові (спадщина, проценти на вклади тощо)
- матеріальні (грошові, натуральні)
- нематеріальні (покращення умов життя та праці, доступності соціальних
послуг)
- пов’язані з ризиком (дохід від підприємницької
діяльності, дивіденди, проценти тощо)
- відносно непов’язані з ризиком (заробітна плата, пенсії, стипендії,
допомоги,орендний дохід)
- первинні (заробітна плата, прибуток)
- вторинні (пенсії, соціальні виплати)
- нараховані (до сплати податків та обов’язкових платежів)
- наявні (після сплати податків та обов’язкових платежів)
- номінальні (фактичні у поточнихцінах)
- реальні (скореговані на величину податків та індекс споживчих цін)
- індивідуальні
- родинні
- колективні
- мобільні (якими населення розпоряджається без жодних обмежень)
- іммобільні (пільги, безкоштовні послуги)

Структуру доходів населення України за джерелами походження подано у табл. 2.
Таблиця 2
Динаміка структури доходів населення України у 2007 - 2011 рр., млн. грн.*
Рік
2007
2008
2009
2010
2011
2011 до
2010, %

278968
366387
365300
449553
521066

Прибуток та
змішаний
дохід
95203
131139
129760
160025
198512

Доходи від
власності
одержані
20078
28432
34654
67856
68059

Соціальні допомоги
та інші одержані
поточні трансферти
229040
319683
364572
423741
463368

115,9

124,1

100,3

109,4

Доходи
населення,всього

Заробітна
плата

623289
845641
894286
1101175
1251005
113,6

*складено за матеріалами Державної служби статистики України [3]
У структурі доходів населення України найбільшу питому вагу займає заробітна плата, яка у
2011 році становила 41,7%. За цим показником Україна помітно відстає від економічно розвинутих
країн світу, адже, скажімо, в структурі доходів населення Великої Британії заробітна плата становить
65%, Німеччини – 64%, Франції – 58%[4, с. 38]. Друге місце в структурі доходів вітчизняних
домогосподарств посідають соціальні трансферти – 37,0%. Прибуток та змішаний дохід підприємців
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займає третю позицію – 15,9%. Найменша частка в структурі доходів належить доходам від власності
– 5,4 % (рис. 1).
5,4%

заробітна плата

соціальні допомоги та інші
одержані поточні
трансферти
прибуток та змішаний
доход

15,9 %
41,7 %

доходи від власності
(одержані)

37 %

Рис. 1. Структура доходів населення України у 2011 році*
*складено за матеріалами Державної служби статистики України [3]

Оскільки найбільш вагомим джерелом доходів населення є заробітна плата, детальніше зупинимося
на аналізі саме цього показника. За даними Державної служби статистики України, у 2012 році відбулося
реальне зростання заробітної плати на 14,4 %, що є найвищим показником за останні роки (табл. 3). Таке
збільшення фахівці пояснюють підвищенням номінальної заробітної плати працівників та суттєвим
уповільненням темпів інфляції. Однак необхідно зазначити, що незважаючи на позитивну динаміку росту
заробітної плати в Україні, наші співвітчизники за одну годину праці отримують в 16 разів менше, ніж
європейці, оплата праці котрих складає близько 23 євро (240 грн.) за годину [5].
Таблиця 3
Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати
*
працівників в Україні у 2010-2012 роках

Роки

Номінальна заробітна
плата, грн.

2010
2239
2011
2633
2012
3026
*
Складено за матеріалами [3]

Відсотків до попереднього року
номінальна заробітна
реальна заробітна
плати (%)
плата (%)
120,0
110,2
117,6
108,7
114,9
114,4

Важливим соціальним чинником, який впливає на рівень життя населення, є стан вітчизняного
ринку праці. Рівень безробіття, розрахований за методикою Міжнародної організації праці, в Україні у
2011 році становив 7,9% від кількості економічно активного населення та зменшився у порівнянні із
2009 роком на 0,9%. Певні зміни відбулися і у структурі безробіття. Так, якщо у 2009 році рівень
безробіття серед жінок становив 7,3% економічно активного населення, а серед чоловіків – 10,3%, то
у 2011 році спостерігалося його суттєве зменшення (відповідно до 6,8% та 8,8%) (рис. 2).
Позитивною є також тенденція щодо скорочення середньої тривалості пошуку роботи.
Наприклад, якщо у 2000 році кількість місяців тривалості пошуку роботи дорівнювала 10, то у 2011
році – лише 6.
Державна політика, спрямована на забезпечення соціальних стандартів для населення, передусім
полягає у визначенні оптимального розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
Мінімальна заробітна плата в Україні у 2012 році становила 1134 грн., зрісши у порівнянні із
2011 роком на 130 грн. Динаміку зростання мінімальної заробітної плати у порівнянні з середньою
заробітною платою в Україні відображено на рис. 3.
З 2009 по 2012 рік співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати зберігалося на
рівні 2,5-2,6. Зазначимо, що чим вищим є цей показник, тим більшим буде вплив економічних чинників,
які стимулюють найманих працівників до реалізації своїх здібностей до праці, і навпаки. Проте
необхідно пам’ятати про те, що при високому рівні цього співвідношення може порушуватися
соціальна справедливість і соціальна гармонія в суспільстві.
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Рис. 2. Динаміка рівня безробіття в Україні у 2009-2011 рр.*
*складено за матеріалами Державної служби статистики України [3]
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Рис. 3. Динаміка мінімальної і середньої заробітної плати в Україні у 2009-2012 рр.*
*складено за матеріалами Державної служби статистики України [3]
Безумовно, рівень номінальної середньомісячної заробітної плати значно різниться за регіонами
України (табл. 4). Так, у 2012 році найбільший приріст середньомісячної заробітної плати
спостерігався у Донецькій області (тут заробітна плата зросла у порівнянні з 2011 роком на 433 грн.)
та містах Києві і Севастополі (відповідно на 595 грн. і 415 грн.). Найменшу середньомісячну заробітну
плату у 2012 році отримали жителі Тернопільської (2185 грн.), Херсонської (2269 грн.) та Волинської
(2339 грн.) областей. Така диференціація у заробітній платі обумовлена передусім зайнятістю
населення. Так, у регіонах де переважає сільське населення, заробітна плата традиційно не є
високою. І навпаки, промислово розвинуті регіони стабільно демонструють підвищення даного
показника.
Таблиця 4
Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами України
у 2010-2012 роках, грн. [3]
Регіони
1
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська

2010
2
1991
1782
1692
2369
2549
1785
1846
2187
1927
2295
1815

Рік
2011
3
2295
2074
1994
2790
3063
2071
2069
2607
2213
2761
2114

346

2012
4
2654
2432
2339
3138
3496
2369
2351
2927
2539
3157
2428

Відхилення
до 2011 р
5
359
358
345
348
433
298
282
365
326
369
314
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продовження табл. 4
1
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ
м.Севастополь

2
2271
1941
2122
2046
2102
1960
1866
1659
2060
1733
1786
1835
1772
1711
3431
2167

3
2742
2244
2448
2387
2481
2211
2177
1871
2407
1970
2075
2155
1985
1974
4012
2476

4
3090
2578
2822
2700
2850
2575
2503
2185
2753
2269
2425
2508
2329
2308
4607
2891

5
348
334
374
313
369
364
326
314
346
299
350
353
344
334
595
415

Базовим державним стандартом у сфері доходів населення є прожитковий мінімум – вартісна оцінка
мінімального, науково обґрунтованого набору продовольчих і непродовольчих товарів та послуг, які
необхідні людині для збереження її здоров’я та забезпечення життєдіяльності. За оцінками фахівців,
розмір реального прожиткового мінімуму, який враховує ціни на продукти харчування, одяг, житло,
побутову техніку, електроенергію, побутовий газ, рідке і тверде паливо, транспорт і зв'язок, комунальнопобутові, лікувально-оздоровчі послуги, ліки, інформаційні продукти і духовні цінності, замість 1108 грн. (з 1
грудня 2013 року – 1176 грн.) на сьогодні має становити 2356-2400 грн., що фактично дорівнює
середньомісячній заробітній платі далеко не всіх працівників у різних сферах зайнятості.
Враховуючи вищенаведені факти, можемо стверджувати, що за межею бідності в Україні живе
значна частина населення. З метою дослідження самооцінки населенням України рівня своїх доходів
Державною службою статистики України проводиться щорічне опитування домашніх господарств, які
беруть участь у вибірковому обстеженні умов їх життя. За даними цього опитування, 39% із 17022
респондентів зазначили, що відмовляють собі в необхідних речах для забезпечення мінімальних
потреб. Бідними себе вважають близько 63% з числа опитаних. До категорії «не бідних, але ще не
середній клас» себе віднесли 35% респондентів. Щоб не відчувати себе бідними, люди вважають, що
повинні отримувати не менше 2700 грн. щомісяця, а для створення в Україні потужного середнього
класу дохід повинен становити, на думку українців, не менше 5000 грн. [6].
Відтак, нещодавно урядовці пообіцяли запровадити новий стандарт розрахунку прожиткового
мінімуму, який буде зреалізовано вже у бюджеті 2014 року. Сьогодні Україна – одна з небагатьох країн
світу, яка розраховує розмір прожиткового мінімуму за старою технологією. В Європі уже давно
використовують новий підхід, згідно якого спершу закладається необхідний продуктовий кошик,
множиться на відповідний коефіцієнт і, виходячи з цього, розраховується прожитковий мінімум. Тому,
за словами міністра соціальної політики України Н. Королевської, міністерство розробило проект
нового розрахунку прожиткового мінімуму. Водночас посадовець зазначила, що розмір прожиткового
мінімуму визначатиметься можливостями бюджету [7].
Дослідження самооцінки домогосподарствами України рівня своїх доходів засвідчило, що у 2011
році 10,1% респондентів дали високу оцінку своїм річним доходам (грошей вистачало навіть на
заощадження), але даний показник зменшився порівняно з 2010 роком на 1,5%. Зросла питома вага (із
47,8% у 2010 році до 48,7% у 2011 році) тих респондентів, які оцінили рівень своїх доходів як
достатній, проте заощаджень робити їм не вдавалось. Спостерігалася тенденція до збільшення частки
домогосподарств, які постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування (39%
домогосподарств у 2011 році на противагу 37,5% у 2010 році). Разом із тим, 2,5% вітчизняних
домогосподарств не змогли забезпечити навіть достатнє харчування, хоча такий результат є дещо
кращим порівняно з 2010 роком (рис. 4).
Підсумки щорічних опитувань домогосподарств відносно очікувань щодо зміни їх економічного
становища на наступні 12 місяців засвідчили, що частка домогосподарств, які оптимістично дивляться
у майбутнє та сподіваються на покращення свого матеріального стану, зросла з 8,8% у 2010 році до
9,5% в 2011 році. Водночас, 27% домогосподарств вважали, що їхнє становище у 2012 році
погіршиться. Зросла також частка українських родин, які були впевнені у стабільності свого
матеріального стану в наступні 12 місяців (з 54,8%% у 2011 році до 62,1% у 2012році) (рис. 5).
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2010 рік
2011 рік

11,6%

10,1%

3,1%

2,5%

39,0%

47,8%

48,4%

37,5%
Було достатньо і робили заощадження
Було достатньо але заощаджень не
робили
Постійно відмовляли в найнеобхі днішому,
крім харчування
Не вдавалося забезпечити навіть достатнє
харчування

Рис. 4. Розподіл домогосподарств України за самооцінкою рівня їхніх доходів
у 2010-2011роках*
*складено за матеріалами Державної служби статистики України [6]

2010 рік

2011
2011рік
рік

8,8%

9,5%

1,7%

1,3%

9,5%

1,3%

54,8%
34,7%

27,1%

27,1%

62,1%

62,1%

Залишиться без змін
Погіршиться
Не змогли відповісти
Покращиться

Рис. 5. Економічні очікування домогосподарств України щодо зміни їхнього
матеріального становища на наступні 12 місяців*
*складено за матеріалами Державної служби статистики України [6]
Отже, об’єктивні показники і самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів свідчать про
загалом низький рівень життя населення в Україні, який характеризують невеликі доходи, значна їх
диференціація та регіональні диспропорції.
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Окрім доходів, на рівень життя населення впливає також кількість та якість благ, які воно має
змогу придбати за отримувані ним доходи. Йдеться, передусім, про витрати домогосподарств, які
можна охарактеризувати як фактичні затрати грошових і матеріальних ресурсів, які спрямовуються на
задоволення матеріальних і духовних потреб їхніх членів та є необхідними для забезпечення
життєдіяльності і розвитку домогосподарства. Структура витрат населення України відображена в
таблиці 5.
Таблиця 5
Динаміка структури витрат населення України у 2009-2012 рр.[8]
Рік
Витрати
Придбання товарів та
послуг
Доходи від власності
сплачені
Поточні податки на
доходи, майно та інші
сплачені поточні
трансферти
в тому числі:
- поточні податки на
доходи, майно тощо
- внески на соціальне
страхування
- інші поточні
трансферти
Нагромадження
нефінансових активів
Приріст фінансових
активів
Всього

2009

2010

2011

2012

млн.грн

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

712679

79,4

838220

76,13

1024249

81,89

1179071

83,79

36496

4,06

30182

2,74

29053

2,32

28017

1,99

66028

7,35

76255

6,92

83778

6,69

95549

6,79

45491

5,07

52329

4,75

60686

4,85

68716

4,88

11626

1,29

13788

1,25

13820

1,1

14956

1,06

8911

0,99

10138

0,92

9272

0,74

11877

0,84

11678

1,30

23054

2,09

30856

2,47

18525

1,32

70788

7,88

133304

12,11

83069

6,64

86035

6,11

897669

100

1101015

100

1251005

100

1407197

100

Наведені в таблиці 5 дані свідчать про те, що в структурі витрат вітчизняних домогосподарств
найбільшу частку становлять витрати на придбання товарів та послуг – 83,79% у 2012 році. Частка
витрат на сплату поточних податків на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти поступово
зменшується – від 7,35% у 2009 році до 6,79% у 2012 році. У понад два рази зменшилися також і
сплачені населенням доходи від власності – від 4,06% у 2009 році до 1,99% у 2012 році.
Нагромадження нефінансових активів у 2012 році повернулося до рівня 2009 року, скоротившись у
порівнянні з двома попередніми роками вдвоє. Приріст фінансових активів, починаючи з 2011 року,
теж демонструє стрімку тенденцію до зменшення (майже у два рази в порівнянні з 2010 роком), що
свідчить про зменшення схильності українців до заощаджень.
Відтак, наведені дані вкотре підтверджують тезу про те, що в сучасних економічних реаліях
вітчизняні домогосподарства левову частку своїх витрат спрямовують на споживання, зменшуючи,
відповідно, спрямування коштів на інвестування у фінансові та нефінансові активи, які могли б у
майбутньому сприяли зростанню доходів населення.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, серед найважливіших проблем, пов’язаних із
реалізацією політики доходів та витрат населення в Україні, виокремимо такі: загалом низький рівень
доходів переважної частини населення;не суттєва роль заробітної плати у формуванні доходів
громадян; значна диференціація оплати праці за регіонами України; невисокі соціальні стандарти і, як
наслідок, значна частка бідного населення в Україні як за офіційними даними, так і за самооцінкою
домогосподарствами рівня своїх доходів; велика частка споживчих витрат в загальній структурі витрат
та низький рівень участі населення в інвестиційному процесі.
Важливим напрямом макроекономічної політики в Україні, спрямованої на підвищення
добробуту населення, має стати встановлення оптимального співвідношення між рівнем мінімальної
заробітної плати і прожиткового мінімуму. Особливо важливо це для працівників державного сектору,
які становлять вагому частку робочої сили в Україні. Однак зростання заробітної плати мусить бути
паралельним процесом із підвищенням продуктивності праці, що є можливим завдяки інноваційному
розвитку та найновішим досягненням науково-технічного прогресу.
Потребує перегляду механізм формування прожиткового мінімуму у контексті його уточнення
для основних соціально-демографічних груп населення з урахуванням регіональної диференціації і
забезпечення його функціонування як державного соціального стандарту.
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Відтак, у сучасних умовах при розробці політики доходів і витрат потрібно враховувати
ранжирування засобів її реалізації залежно від об’єкта регулювання, розмежовуючи власне доходи і
витрати населення та чинники їх формування. Для сучасного інтеграційно-адаптаційного етапу
державного регулювання доходів і витрат населення пріоритетами мають стати: розвиток приватного
підприємництва; підвищення питомої ваги оплати праці в структурі собівартості продукції та валового
внутрішнього продукту; нарощування купівельної спроможності громадян;випереджальне зростання
первинних доходів громадян порівняно із вторинними; узгодження динаміки оплати праці з її
продуктивністю; формування передумов для здійснення вчасних виплат заробітної плати; створення
передумов для збільшення питомої ваги довгострокових інвестиційних вкладень населення.
Дотримання вищезазначених механізмів удосконалення політики стосовно максимізації доходів
та оптимізації витрат населення сприятиме підвищенню реальних доходів та економічної активності
громадян, зменшенню диференціації населення за рівнем доходу та конкурентоспроможності
вітчизняної економіки загалом.
Бібліографічний список
1. Коцюрубенко Г.М. Джерела формування доходної частини бюджету домогосподарства /
Г.М. Коцюрубенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 249–252.
2. Штокало Я. Доходи домогосподарств – показник рівня життя населення / Я. Штокало //
Економічна та соціальна географія. – 2010. – № 2. – С. 11–17.
3. Статистичний
щорічник
України
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу://http://www.ukrstat.gov.ua
4. Крищенко К. Формування доходів населення в умовах економічного зростання / К. Крищенко
// Україна: аспекти праці. – 2006. – № 8. – C. 38–44.
5. Звіт про світове багатство 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://columbiaeconreview.com/index.php/en/viewissuesonline/80-fall2011/71-householdsavings
6. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: //http://www.ukrstat.gov.ua
7. Королевська обіцяє, що прожитковий мінімум розраховуватимуть по-новому [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.newsru.ua/finance/28feb2013/halo.html
8. Доходи та витрати населення України за 2009-2012 роки [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
Анотація
У статті проаналізовано структуру, динаміку та основні тенденції формування доходів і
витрат домогосподарств як важливих показників рівня життя населення в Україні. Основну увагу
приділено результативності державної політики, спрямованої на забезпечення соціальних
стандартів, передусім прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Виявлено причини,
які стримують зростання реальних доходів населення в Україні. Визначено основні напрями
удосконалення державної політики у сфері доходів і витрат населення у контексті підвищення
рівня життя громадян.
Ключові слова: рівень життя населення, доходи домогосподарств, витрати
домогосподарств, соціальні стандарти, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, рівень
бідності
Аннотация
В статье проанализированы структура, динамика и основные тенденции формирования
доходов и расходов домохозяйств как важных показателей уровня жизни населения в Украине.
Основное внимание уделено результативности государственной политики, направленной на
обеспечение социальных стандартов, прежде всего прожиточного минимума и минимальной
заработной платы. Выявлены причины, которые сдерживают рост реальных доходов населения в
Украине. Определены основные направления совершенствования государственной политики в
области доходов и расходов населения в контексте повышения уровня жизни граждан.
Ключевые слова: уровень жизни населения, доходы домохозяйств, расходы домохозяйств,
социальные стандарты, прожиточный минимум, минимальная заработная плата, уровень
бедности
Annotation
This article analyzes the structure, dynamics and key trends of income and expenses as important
indicators of living standards in Ukraine. Special attention is paid to the impact of state policies on social
standards, especially living wage and minimum wage. The reasons that hinder the growth of real incomes in
Ukraine are founded. The main ways of state policy improvement on income and spending in the context of
improving citizens lives.
Key words: standard of living, household incomes, household expenses, social standards, living
wage, minimum wage, poverty level
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
ПОЗИЧАЛЬНИКА З УРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання банківські установи є важливим
інфраструктурним елементом, який сприяє укріпленню та всебічного розвитку економіки. За
допомогою банків здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів між різними галузями економіки,
активізуються потенційні джерела залучення ресурсної бази, надається можливість розвитку
пріоритетних напрямків ведення бізнесу.
Однак, на сьогодні економіка країни й досі перебуває в тому стані, коли її розвиток гальмується
відсутністю чітко визначених, пріоритетних програм розвитку підприємництва та галузей економіки, у
тому числі програм розвитку за допомогою кредиту. Тому посилення ролі кредитних відносин як
засобу стимулювання розвитку економіки є обов’язковою умовою розширеного відтворення, важливою
складовою діяльності державних, акціонерних та приватних підприємств, надійним інструментом, який
опосередковує процес виробництва та реалізації продукції підприємств різних галузей. Також кредит
сприяє науково-технічному прогресу, є джерелом капітальних вкладень, виступає інструментом
стимулювання виробництва.
На сьогодні у кредитному портфелі банківських установ спостерігаються значні обсяги неповернутих
позик. Відсутність швидкої реакції на зміни в економічних процесах та неврахування їх впливу на
діяльність суб’єктів господарювання значно збільшує кредитний ризик. Тому, за сучасних економічних
умов, особливого значення набуває створення якісної та зрозумілої процедури кредитування.
Оцінка фінансового стану позичальника та його кредитоспроможності є основним чинником
визначення спроможності суб’єкта до кредитування. Кредитоспроможність підприємств-позичальників
формується під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, найбільш вагомим із яких є галузева
приналежність. Все це обумовлює значимість врахування галузевих особливостей діяльності
позичальника при проведенні банківського кредитування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо розвитку та функціонування
кредитних відносин активно досліджуються у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Це свідчить
про багатогранність та глибину окресленої проблеми. Зокрема, теоретико-методологічні основи
банківського кредитування досліджуються у наукових працях таких учених, як: Г. Азаренкова,
А. Ачкасов, А. Єпіфанов, В. Ковальов, О. Лаврушин, В. Лагутін, А. Поддєрьогін, С. Салига, І. Сало,
Е. Стоянова. Дослідженню окремих питань запобігання негативному впливу результатів кредитних
операцій на сталість функціонування банку присвячено роботи О. Васюренка, С. Козьменка,
А. Мещерякова, Р. Павлова. Питання оцінки кредитоспроможності позичальників банків висвітлені у
наукових працях В. Вітлінського, О. Дзюблюка, Т. Карапетяна, А. Мороза, О. Терещенка,
Я. Чайковського та ін. Суттєвий внесок у дослідження проблеми заставного забезпечення по кредиту
зробили такі вчені, як В. Галасюк, В. Галасюк (мол.), Д. Петров, М. Помазанов, В. Рослов,
Б. Семененко, Г. Харрісон та ін. Високо оцінюючи їх внесок у вирішення теоретико-практичних
проблем банківського кредитування, зауважимо, що на сьогоднішній день недостатньо розкритим
залишається питання врахування галузевих особливостей діяльності позичальника саме при
проведенні банківського кредитування. Усе вищевикладене й обумовило вибір теми дослідження.
Постановка завдання. Метою написання статті є дослідження проблеми організації
банківського кредитування на основі врахування галузевих особливостей позичальника при оцінці
кредитоспроможності та визначенні розміру кредитного ризику.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах дефіциту фінансових ресурсів
банківське кредитування є вагомим аспектом розвитку суб’єктів підприємницької діяльності та
економіки в цілому. Банки в умовах посткризового періоду, виступаючи головними кредиторами,
поступово нарощують обсяги кредитування юридичних та фізичних осіб (табл. 1).
Наведені дані свідчить, що після глибокої фінансової кризи спостерігається поступове
відновлення кредитної діяльності банків, що проявляється у зростанні активних операцій, особливо у
2011 році. У кредитному портфелі банків переважають кредити, надані суб’єктам господарювання, які
протягом періоду дослідження мали тільки позитивну динаміку. Кредити, надані фізичним особам,
навпаки мають тенденцію до скорочення. Однак, через недосконале управління ризиками у
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банківських установах України значно погіршилась якість кредитного портфелю, що пов’язано із
значними обсягами проблемної заборгованості. Так, якщо за 2008-2012 рр. обсяг наданих кредитів
збільшився приблизно у три рази, то прострочена заборгованість за кредитами в абсолютному виразі
збільшилась у 18, а у відносному – 6 разів. Якщо у 2008 р. прострочена заборгованість знаходилась у
межах 2,2 %, то у 2009 р. вона склала 9,4 %, у 2010 р. – 11,2 %, в 2011 р. – 9,5 %, у 2012 – 8,8 %, а на
1.05.2013 становила 9,3 %. А отже, в цілому прострочена заборгованість за кредитами у посткризовий
період в середньому збільшилась більше ніж у чотири рази.
Таблиця 1
Динаміка кредитів, наданих в економіку України
Показник
Загальний обсяг кредитів, тис. грн., у т.ч.
- кредити, надані суб’єктам господарювання, тис.
грн.
- кредити, надані фізичним особам, тис. грн.
Довгострокові кредити, тис. грн.
З них, суб’єктам господарювання, тис. грн.

2009

Станом на 1.01
2010
2011
2012

2013

1.05.2013

792244

747348

755030

825907

815327

821543

472584

474991

508288

580907

609202

621804

268857

222538

186540

174650

161775

163193

507715

441778

420061

426430

394246

393652

266204

244412

262199

290348

276683

280261

Загальний обсяг прострочених кредитів, тис. грн.
18015
69935
Прострочена заборгованість, % до наданих
2,2
9,4
кредитів
Джерело : складено автором за офіційними даними НБУ [8]

84851

79292

72520

76307

11,2

9,5

8,8

9,3

В цілому події останніх років у вітчизняному банківському бізнесі демонструють наскільки
значними можуть бути ризики, які в одну мить призводять багатомільйонні, колись процвітаючі банки
до банкрутства. Найбільш гучні випадки помилкового управління кредитним ризиком є свідченням, що
розміри банку абсолютно не запобігають банкрутству та втраті бізнесу. Тому саме кредитний ризик
займає домінуюче місце в системі банківських ризиків і є невід’ємною складовою сукупного
банківського ризику.
Основним інструментом, що дозволяє знизити ризик та врахувати всі фактори, які впливають на
стабільність бізнесу позичальника, – є аналіз його кредитоспроможності. Достовірність такого аналізу
істотно впливає як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної
діяльності банку загалом. Точність оцінки важлива й для позичальника, адже від цього залежить
рішення про надання позики та про її можливий обсяг [4, с. 224].
На сьогодні не існує єдиного підходу до оцінки кредитоспроможності позичальника, оскільки в
банках використовуються різні прийоми та методики, які передбачають використання сукупності
різноманітних методів збору та обробки різноманітної інформації, що характеризує різні аспекти
діяльності позичальника та рівень припустимого ризику.
Наслідком систематичних помилок в оцінці кредитоспроможності позичальників є погіршення
якості кредитного портфелю та, як наслідок, збільшення витрат банку на додаткове резервування та
погіршення фінансового стану банку. Це пояснюється тим, що в процесі своєї діяльності суб’єкт
господарювання зустрічається зі значною кількістю ризиків, які впливають на рівновагу його бізнесу та
збільшують кредитні ризики.
Як свідчить дані, наведені у табл. 2, на сьогодні питома вага підприємств, які одержали збиток,
протягом останніх років не зменшується.
Таке погіршення стану підприємств реального сектору економіки пов’язане з недостатністю
власних коштів та високою ціною кредитних ресурсів. Досить значна питома вага збиткових
підприємств за всіма видами економічної діяльності свідчать про необхідність упровадження
банківськими установами більш ефективних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників та
контролю за рівноважним фінансово-економічним станом суб’єктів господарювання. Тому, на момент
прийняття рішення щодо кредитування необхідно адекватно оцінювати всі ризики, притаманні
діяльності суб’єкта господарювання та виявляти найбільш уразливих та приречених.
Базуючись на класифікаціях, що надаються науковцями, наведемо основні види кредитного
ризику позичальника (рис. 2).
Так, об’єктивний ризик визначається станом фінансових можливостей позичальника, гаранта,
страховика; галузевий ризик – попитом на продукцію даної галузі та переорієнтацією економіки;
системний ризик – змінами в економічній системі, що можуть негативно вплинути на фінансовий стан
позичальника, гаранта, страховика; суб’єктивний ризик – репутацією позичальника, гаранта,
страховика в діловому світі, їх відповідальністю і готовністю виконати взяті на себе зобов'язання;
юридичний ризик – недоліками у складанні та оформленні кредитного договору, гарантійного листа,
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договору страхування; форс-мажорний ризик – виникненням надзвичайних подій (землетруси, повені,
катастрофи, смерчі, страйки, військові дії).
Таблиця 2
Підприємства, які одержали збиток у % до загальної кількості,
2009-2012 рр.
Рік

Вид економічної діяльності
Усього
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
Промисловість
Будівництво
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів, та предметів
особистого вжитку
Діяльність готелів та ресторанів
Діяльність транспорту та зв’язку
Фінансова діяльність
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Колективні, громадські та особисті послуги

2009
37,2
28,3
38,9
37,2

2010
39,9
30,1
40,7
43,3

2011
41,0
29,8
41,3
44,0

2012
41,2
30,0
41,1
42,3

34,1

36,4

37,7

37,8

38,1
40,5
38,2

40,2
43,1
39,5

42,9
44,1
40,3

41,4
44,2
40,2

41,8

44,1

45,4

45,6

29,6
34,5
40,1

32,8
36,8
43,2

25,4
38,8
45,4

25,2
38,6
45,5

Джерело : складено автором за даними Державної служби статистики України [7]
Об’єктивний

Галузевий

Юридичний

Види кредитних ризиків

Системний

Суб’єктивний

Форс-мажорний

Рис. 2. Види кредитних ризиків
Джерело : складено автором

Важливим джерелом інформації про ризики позичальника є приналежність його до певної галузі.
Поняття «галузь» є загальновідомим та визначається як діяльність сукупності виробничих
(статистичних) одиниць, які беруть участь у переважно однакових або подібних видах економічної
діяльності (ВЕД) [3].
Галузеві особливості діяльності суб’єктів господарювання зумовлюються специфічними рисами
фінансово-господарської діяльності, такими як використання ресурсів, виробничий процес та
специфіка готової продукції. Спеціалізація підприємства накладає свої особливості на завдання та
результати аналізу його кредитоспроможності. Тому галузевий ризик завжди пов'язаний із циклічними
коливаннями, стадіями життєвого циклу, іншими особливостями галузей.
На нашу думку, галузевий ризик напряму пов'язаний зі ступенем мінливості стану галузі в
економічному та фінансовому аспектах, в абсолютному розумінні у порівнянні з іншими галузями. Чим
вищою є мінливість галузі, тим більшим є ступінь ризику. В якості факторів, пов’язаних із певною
галуззю, ми пропонуємо враховувати наявну стадію життєвого циклу галузі та структуру конкуренції в
ній (ступінь жорсткості наявної цінової та нецінової конкуренції; складність входження/виходу з галузі;
існування або нестача конкурентоспроможних замінників; ринкова сила покупців; ринкова потужність
постачальників; політичне та соціальне оточення).
Проаналізувавши погляди науковців [1; 2] щодо визначення галузевого ризику в процесі банківського
кредитування, можна зробити висновок, що існуючі підходи потребують розширення та уточнення переліку
факторів його визначення, шляхом урахування галузевих особливостей діяльності позичальника. На нашу
думку, перелік цих факторів доцільно розширити за рахунок включення наступних:
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– специфіка предметів забезпечення, що можуть пропонуватися позичальниками, належними до
певної галузі, що у кінцевому рахунку впливає на концентрацію ризиків банку;
– значні коливання у ліквідності, строках експозиції у разі реалізації забезпечення, що перейшло
у власність банку;
– різний рівень «тінізації» галузі, що впливає на показники фінансової звітності.
Отже, для адекватної оцінки кредитоспроможності позичальника необхідно враховувати, що існують
особливості функціонування та розвитку різних галузей економіки. Це впливає на обрання методів
проведення оцінки фінансового стану позичальника, які дозволяють враховувати стан розвитку галузі.
Вважаємо, що одним із напрямків розвитку підходів до оцінки кредитоспроможності, як складового
елемента кредитування, є визначення рівня розвитку галузі, до якої належить позичальник.
На сьогодні існують різні точки зору щодо підходів оцінки впливу галузевого фактору на
діяльність підприємства. По-перше, законодавством України передбачено рейтингову оцінку галузей
національної економіки, яка проводиться у формі розрахунку інвестиційного рейтингу за допомогою
комплексного аналізу статистичної інформації про показники розвитку галузей [5] та розрахунку
індексів ділової активності [6].
По-друге, можливість врахування галузевого фактору визначає «Порядок проведення оцінки
фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення
позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій», згідно якого висновок про
фінансовий стан бенефіціара робиться на основі економічної інтерпретації отриманих значень
інтегрального показника та коефіцієнта покриття боргу.
По-третє, питання оцінки фінансового стану позичальників розглядаються у «Положенні про порядок
формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
банків» [9]. У відповідності до цього Положення під час здійснення оцінки фінансового стану позичальника
– юридичної особи банк зобов'язаний враховувати основні показники: коефіцієнт миттєвої ліквідності,
коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт маневреності власних коштів,
коефіцієнт незалежності, рентабельність активів, рентабельність продажу. Але, рекомендовані значення
щодо цих показників у Положенні відсутні. Тобто, такою конкретизацією повинен займатися сам банк на
основі власної бази даних. Якщо банк вирішить враховувати галузеву специфіку при оцінці фінансового
стану, то він повинен, безумовно, використовувати наявні дані по підприємствах, що згруповані за видами
діяльності. Однак, виникає проблема: кількість підприємств, що належать до певного виду діяльності, не
завжди дає змогу побудувати репрезентативну вибірку (для формування рекомендованих значень
фінансових показників).
Ми вважаємо, що метою аналізу галузевих характеристик є визначення ступеня галузевих
ризиків у діяльності підприємства, що аналізуються, за допомогою вивчення перспектив розвитку
галузі, а також факторів конкурентоздатності, що впливають на галузь. До факторів, що підлягають
аналізу належать: перспективи економічного зростання; цикли ділової активності; вразливість до
державного регулювання. Складові аналізу галузевої належності позичальника наведені на рис. 3.
Складові аналізу галузевої належності позичальника

1

Аналіз ринку і покупців

2

Аналіз структури галузі

3

Аналіз впливу виробництва на позичальника

4

Аналіз державного регулювання заснування та функціонування
підприємства, його продукції

Рис. 3. Складові аналізу галузевої належності позичальника
Джерело : складено автором
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Аналіз галузевих факторів розпочинається з аналізу ринку і конкуренції. При проведенні аналізу
дається характеристика таким основним параметрам важливих сегментів ринку, як:
– кількість споживачів, їх платоспроможність;
– динаміка реальної купівельної спроможності і чутливість споживачів до зміни цін на продукцію;
– вимоги до продукції;
– прихильність споживачів до товарів і послуг конкретного постачальника;
– характер і амплітуда сезонних, циклічних та інших коливань попиту.
Істотне значення для розуміння середовища, в якому працює підприємство, а також для
виявлення основних факторів успіху в цьому середовищі має аналіз структури галузі, який включає
аналіз таких основних параметрів:
– фактична кількість підприємств-конкурентів у галузі;
– частка декількох (п’яти-шести) найбільших підприємств даної галузі на ринку;
– механізми ціноутворення у галузі;
– динаміка цін на ринку і загальна тенденція їх зміни;
– диференціація продукції;
– експортний потенціал галузі.
Обов’язковим етапом аналізу є визначення впливу виробництва на кредитоспроможність
підприємств галузі, при цьому найбільш важливе значення мають такі параметри:
– капіталомісткість бізнесу, наявність основних вимог до матеріальних, енергетичних, трудових,
інформаційних та ін. ресурсів;
– гнучкість використання основних і обігових коштів підприємства, можливості переходу на нові
типи продукції за наявних потужностей;
– можливість використання активів в інших галузях, термін фізичного і морального старіння
активів, можливість швидкого їх продажу;
– дискретність технологічного процесу, екологічна безпека бізнесу.
Фактор регулювання галузі має особливе значення для галузей із великим ступенем державного
регламентування діяльності (електроенергетика, машинобудування). У той же час такі сфери
законодавства, як Цивільний кодекс, корпоративне законодавство, законодавство про банкрутство,
антимонопольне, митне, податкове законодавство стосуються підприємств всіх галузей. Тому аналіз
державного регулювання заснування та функціонування підприємства повинен містити такі основні
параметри:
– прозорість процедури видачі і відкликання ліцензії;
– наявність державних стандартів на продукцію галузі, можливість і порядок їх зміни;
– наявність документального оформлення методики формування регульованих цін (тарифів) і її
дотримання;
– відповідність структури ціни собівартості товару, який продається, можливість перегляду ціни
(тарифу) при зміні собівартості в межах існуючої системи регулювання.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз впливу галузевої приналежності на рівень
перспективної платоспроможності позичальника за формування банками своєї кредитної політики
може базуватися на використанні:
– макроекономічних індикаторів (показників) для прогнозування структурних коливань та
циклічних змін у розвитку відповідних галузей;
– рейтингових оцінок, що характеризують економічний розвиток галузі та рівень її інвестиційної
привабливості для потенційних інвесторів і кредиторів;
– системи відповідних показників, які віддзеркалюють фінансово-економічний стан підприємств
певної галузі та можуть використовуватися для інтегральної оцінки платоспроможності позичальників;
– порівняльного аналізу (benchmarking) параметрів діяльності підприємств певної галузі
відносно підприємств інших галузей і провідних закордонних фірм;
– портфельного аналізу, що базується на фондових характеристиках цінних паперів підприємств
відповідної галузі та трендових параметрах галузевих фондових індексів.
Бібліографічний список
1. Бєлова І. В. Врахування галузевого фактору при проведенні банківського кредитування /
І. В. Бєлова, О. О. Дутченко // Економічний простір : [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ : ПДАБА,
2011. – № 48/1. – С. 137-143.
2. Дутченко О. О. Розробка підходу до врахування галузевого фактора діяльності позичальника
при проведенні банківського кредитування / О. О. Дутченко // Вісник Тернопільського національного
економічного університету. – 2011. – Випуск 1. – С. 86-92.
3. Класифікація
видів
економічної
діяльності
(КВЕД)
:
Затверджено
наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/FIN19567.html

355

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

4. Кредитний
ризик
комерційного
банку
:
[навч.
посібник]
/
[Вітлінський В. В.,
Пернарівський О. В., Наконечний Я. С., Великоіваненко Г. І.] / За ред. В. В. Вітлінського. – К. : Т-во
«Знання», КОО, 2000. – 251 с.
5. Методика
проведення
поглибленого
аналізу
фінансово-господарського
стану
неплатоспроможних підприємств та організацій : Затв. наказом Агентства з питань банкрутства
підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-97
6. Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку : Наказ № 114
від
15
квітня
2003
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: http://www.ukrstat.gov.ua.
8. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.bank.gov.ua.
9. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями банків : Затв. Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
Анотація
У статті розглянуто проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної
особи із врахуванням його галузевих особливостей. Визначено, що галузеві особливості діяльності
суб’єкта господарювання впливають на перспективну платоспроможність позичальника та
ефективність кредитної діяльності банку загалом. Обґрунтовано, що для мінімізації кредитного
ризику необхідно враховувати галузевий ризик у діяльності позичальника за допомогою аналізу
структури галузі, ринку та покупців, впливу виробництва на позичальника, державного
регулювання заснування та функціонування підприємства
Ключові слова: позичальник, галузі економіки, галузеві особливості, кредитування,
галузевий ризик. управління кредитним ризиком, кредитоспроможність.
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы оценки кредитоспособности заемщика - юридического
лица с учетом его отраслевых особенностей. Определено, что отраслевые особенности
деятельности субъекта хозяйствования влияют на перспективную платежеспособность
заемщика и эффективность кредитной деятельности банка в целом. Обосновано, что для
минимизации кредитного риска необходимо учитывать отраслевой риск в деятельности
заемщика при помощи анализа структуры отрасли, рынка и покупателей, влияния производства
на заемщика, государственного регулирования основания и функционирования предприятия.
Ключевые слова: заемщик, отрасли экономики, отраслевые особенности, кредитование,
отраслевой риск, управление кредитным риском, кредитоспособность.
Annotation
The article describes the problems of assessing the creditworthiness of the borrower – legal entity
considering of their branch features. Determined that the industrial specifics of business entity affect the
long-term creditworthiness of the borrower and significantly affects the efficiency of the bank credit in
general. It is proved, that for minimization of credit risk must take into account sectoral risk of borrower by
analyzing the structure of the industry, the market and buyers, the impact of production on the borrower,
management and state regulation of operation of the enterprise.
Key words: borrower, industry economy, industry peculiarities, lending, industry risk, credit risk
management, credit standing.
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ПОДАТКОВИЙ ТА МИТНИЙ АУДИТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА
ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ: ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ
Постановка проблеми. Досягнення соціально-економічних, фінансових ефектів від здійснення
господарської діяльності, підвищення кредитного рейтингу, інвестиційної привабливості суб’єктів
господарювання, розвиток підприємництва в Україні є пріоритетними завданнями економічної політики
держави. Через нестабільну податкову та митну політику, недосконалий механізм адміністрування
податків і зборів зменшується обсяг надходжень до бюджету від підприємств.
Основним інструментам, який дозволяють відстежувати своєчасність та прозорість виконання
зобов’язань за податками і зборами, є аудит. Із створенням у грудні 2012 року нового Міністерства
доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової та Державної митної служб
України, назріла необхідність перегляду теоретико-методичних засад податкового і митного аудиту,
моніторингу його нормативно-правового й інформаційного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням актуальних питань аудиту розрахунків
з бюджетом займалося багато вчених та аудиторів-практиків в Україні та світі. Вагомий вклад у вітчизняну
наукову думку зробили такі фахівці з аудиту: М. Т. Білуха [1], Ф. Ф. Бутинець [2], Н. І. Дорош [3],
І. І. Пилипенко [6], К. І. Редченко [8], Б. Ф. Усач [10] та ін. Питання здійснення посадовими особами
уповноважених підрозділів митниць постаудиту безпосередньо досліджує О. Вакульчик, Т. Єдинак [4],
Н. Єсипчук, Л. Івашова, Є. Корнієнко. Ці вчені зробили значний внесок у розвиток аудиту як науки,
сформулювавши основні концепції та постулати, розробили організаційні та методичні основи аудиту
розрахунків за податками та зборами. Не дивлячись на це, залишається ще багато питань, які потребують
подальшого дослідження та уточнення. Зокрема, це стосується вивчення сутності аудиту операцій з
оподаткування підприємств, обґрунтування необхідності представлення в програмі аудиторської перевірки
такого об’єкта як зобов’язання за податками та зборами, визначення основних завдань перевірки. Крім
того, прийняття змін у Податковому кодексі України (далі – ПКУ) та Митному кодексі України (далі – МКУ)
передбачає зміни у методології обліку та звітності заборгованості за податками та зборами. Це зумовлює
необхідність перегляду існуючих підходів до організації й методики податкового та митного аудиту
заборгованості за податками і зборами.
Постановка завдання. Метою і завданнями статті є з’ясування сутності, мети та завдань
аудиту заборгованості за податками і зборами при уніфікації податкового та митного аудиту
підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У ПКУ та МКУ відсутнє тлумачення зобов’язань
за податками і зборами. ПКУ визначає лише податкові зобов’язання у контексті особливостей
регулювання податку на додану вартість [7, п. 14.1], а МКУ – митні платежі [5, розділ IX]. Оскільки ПКУ
є основним нормативно-правовим документом, який регулює розрахунки підприємства з бюджетом,
тому рекомендовано до п. 14.1 ПКУ додати поняття зобов’язань за податками і зборами.
Під зобов’язаннями за податками і зборами слід розуміти систему виробничо-господарських та
організаційно-управлінських відносин між економічними суб’єктами, в яких одна сторона –
підприємство - повинна вчинити господарську дію на користь іншої сторони через систему податкових
і митних розрахунків або утриматися від такої дії, а інша сторона – орган доходів і зборів – має право
вимагати від боржника погашення його заборгованості перед бюджетом. Таке тлумачення
заборгованості є доцільним, оскільки дозволяє характеризувати її як складову зобов’язань
підприємства та через призму економічних відносин, що виникають в результаті взаємодії
підприємства із контролюючими органами Міністерства доходів і зборів України щодо сплати податків
та зборів до Державного бюджету України.
У МКУ [5, ст. 4 пп. 1.27] подається визначення митних платежів, які включають: мито; акцизний
податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції); податок на додану
вартість із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції). При цьому ПКУ [7,
ст. 8–10] визначено перелік 17 загальнодержавних (в тому числі мито, акцизний податок, податок на
додану вартість) і 5 місцевих податків та зборів. У свою чергу МКУ визначає мито як
загальнодержавний податок, порядок нарахування та сплата якого визначається гл. 42 [5] і включає
такі види мита: ввізне, вивізне, сезонне та особливі види мита (спеціальне, антидемпінгове,
компенсаційне). ПКУ не передбачає порядок оподаткування митом, але регулює порядок нарахування
і сплату податку на додану вартість [7, розділ 5] та акцизного податку [5, розділ 6].
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Податки характеризуються як нецільові обов’язкові платежі, які безповоротно необхідно
сплатити до бюджету у встановлені терміни та у визначених податковим і митним законодавством
обсягах (акцизний податок, мито). На відміну від податків, збори мають цільове призначення, тобто
сплачуються з метою фінансування певних операцій або підтримки розвитку окремих видів
економічної діяльності (збір за першу реєстрацію транспортного засобу). Тому при характеристиці
зобов’язань за податками і зборами необхідно враховувати цільове призначення та економічну
сутність обов’язкових платежів, за якими виникає заборгованість перед бюджетом.
Таким чином, зобов’язання за податками і зборами є системою виробничо-комерційних та
організаційно-управлінських взаємовідносин між економічними суб’єктами. Проте потрібно
враховувати не тільки системні принципи, суб’єкти та об’єкти зобов’язань, а й особливості їх
виникнення та погашення підприємствами. Для цього розглянемо процес виникнення зобов’язань у
підприємства. В першу чергу, необхідно розуміти, що у розрахункових відносинах взаємодіють два
суб’єкти – боржник (підприємство) і контролюючий орган (територіальний орган Міндоходів). Тому при
поясненні природи зобов’язань за податками і зборами необхідно враховувати те, що взаємодія
боржника та контролюючого органу відбувається через систему розрахунків, а їх невиконання
призводить до виникнення у підприємства зобов’язань перед бюджетом (рис. 1).
Розрахунки за податками і зборами
Господарська дія

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН
МІНДОХОДІВ

ПІДПРИЄМСТВО

Утримання від господарської дії

Розрахунки за
податками і
зборами

Виконання

Зобов’язання
за податками
і зборами

Невиконання

Заборгованість перед
бюджетом

Рис. 1. Схема виникнення зобов’язань за податками і зборами на підприємстві
Джерело : власна розробка

Для розуміння сутності зобов’язань за податками і зборами перед бюджетом необхідно
враховувати такі їхні характеристики: системність, динамічність, платність, строковість та доцільність.
Це сприятиме правильному розумінню природи зобов’язань за податками та зборами підприємства,
що призведе до уникнення помилок при їх відображенні на рахунках бухгалтерського обліку й у
звітності, а також при проведенні як зовнішнього незалежного, так і податкового або митного аудиту.
Детальний аналіз існуючих розробок з проблем аудиту свідчить про те, що дедалі частіше в
науковій літературі, методичних вказівках та робочій документації аудиторів застосовуються терміни
«податковий аудит» і «митний аудит» щодо документальної перевірки розрахунків за податками і
зборами з бюджетом.
Розглянемо детальніше існуючі підходи до розуміння «податкового аудиту» як категорії, об’єднавши
їх у дві групи. Перша група науковців характеризує податковий аудит як один із видів незалежного аудиту
(О. І. Малишкін, В. П. Суйц, А. Д. Шеремет). Представники другого напряму відносять його до форм
державного фінансового контрою (Т. В. Василькова, А. Г. Загородній, Е. В. Кондукова). Ми вважаємо, що
податковий аудит варто розглядати як одну із форм фінансового контролю.
Питання організації та здійснення митного контролю в Україні регламентуються XI розділом
МКУ. Статтею 336 МКУ визначено форми здійснення митного контролю посадовими особами
територіальних органів Міндоходів (рис. 2). Отже, митний аудит слід розглядати як форму митного
контролю, що передбачає проведення документальних перевірок суб’єктів ЗЕД.
Згідно зі ст. 345 МКУ, документальна перевірка – це сукупність заходів, за допомогою яких митні
органи переконуються у правильності заповнення митних декларацій, декларацій митної вартості та в
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достовірності зазначених у них даних, законності ввезення (пересилання) товарів на митну територію
України або на територію вільної митної зони, вивезення (пересилання) товарів за межі митної
території України або за межі території вільної митної зони, а також своєчасності, достовірності,
повноти нарахування та сплати митних платежів [5].
Такі контрольні заходи можуть проводитись шляхом проведення документальних виїзних та
невиїзних перевірок. У свою чергу статтею 346 МКУ документальні виїзні перевірки поділяють на
планові та позапланові. Документальною плановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка
передбачена в плані-графіку та проводиться за місцезнаходженням підприємства, що перевіряється
не частіше одного разу на 12 місяців, а для підприємства, яке отримало статус уповноваженого
економічного оператора, – не частіше одного разу на 30 місяців.
Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон,
магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного
призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до
МКУ та інших законів України покладено на митні органи

Облік товарів, транспортних
комерційного
призначення,
переміщуються через митний
України

Перевірка документів та відомостей,
які надаються митним органам під час
переміщення товарів, транспорт-них
засобів комерційного призначення через
митний кордон України
Форми
митного
контролю
Митний огляд (огляд та переогляд товарів,
транспортних засобів, огляд та переогляд
ручної поклажі та багажу, особистий огляд
громадян)

засобів
що
кордон

Усне опитування громадян
посадових осіб підприємства

та

Перевірка обліку товарів, що переміщуються
через
митний
кордон
України
та/або
перебувають під митним контролем

Направлення запитів до інших державних
органів, установ та організацій, уповноважених
органів іноземних держав для встановлення
автентичності документів, поданих митному
органу

Проведення
документальних
перевірок
дотримання вимог законодавства України з питань
державної митної справи, у тому числі
своєчасності, достовірності, повноти нарахування
та сплати митних платежів

Рис. 2. Форми митного контролю, визначені Митним кодексом України
Джерело : узагальнено згідно [5]

Під час проведення документальних виїзних перевірок посадові особи територіальних органів
Міндоходів можуть проводити зустрічні звірки –комплекс заходів, який полягає у зіставленні та
дослідженні інформації, яка міститься у митних деклараціях, деклараціях митної вартості, доданих до
них комерційних, інших документах підприємства з інформацією інших осіб (безпосередньо або
опосередковано залученої до операцій із задекларованими підприємством товарами), та здійснюється
митницею з метою підтвердження виду, обсягу операцій з товарами (транспортними засобами
комерційного призначення) та з’ясування їх реальності і достовірності.
Зазначимо, що через обмеженість фінансових, трудових та матеріальних ресурсів
територіальних органів Міндоходів, а у деяких випадках – недоцільністю виїзних документальних
перевірок, митний аудит може проводитись у формі документальних невиїзних перевірок. Предметом
таких перевірок є дані про своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати митних
платежів при переміщенні товарів через митний кордон України підприємствами, а також при
переміщенні товарів через митний кордон України громадянами з поданням митної декларації.
Оскільки ПКУ документальну перевірку визначає як перевірку своєчасності, достовірності,
повноти нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого

359

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

законодавства, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору,
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та таку, що проводиться на
підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів
податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів, які використовуються в
бухгалтерському обліку та пов’язані з нарахуванням податків і зборів, виконанням вимог іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на територіальні органи Міндоходів,
документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків
[7], то в порівняні з митними є суттєві розбіжності у предметі документальних перевірок. Узагальнену
класифікацію документальних перевірок визначених ПКУ [7, ст. 75-78] та МКУ [5, ст. 345-348] можна
представити наступним чином (рис. 3).
Отже, для митників не передбачено камеральні та фактичні перевірки. Крім того, згідно ПКУ
різновидом документальної невиїзної позапланової перевірки є електронна, що проводиться на
підставі заяви платника податків, яка подається за 10 календарних днів до очікуваного початку її
проведення. Виходячи з визначення електронної перевірки тільки платник податків з незначним
ступенем ризику має право на її проведення [11, с. 448].
Документальні перевірки

Визначені Митним
кодексом України

Визначені Податковим
кодексом України

Камеральна
(ст. 75.1.1)

Документальна
(ст. 345-351)

Фактична
(ст. 75.1.3)

Документальна
(ст. 75.1.2)

Планова
(ст. 77)
Позапланова (ст.
78)

Виїзна (ст. 346)
Планова
(ст. 346)

Виїзна (ст. 75.1.2)
Невиїзна (ст. 79)
Невиїзна позапланова електро-нна
(ст. 75.1.2)

Невиїзна (ст. 351)

Зустрічні
звірки
(ст. 348)

Позапланова (ст.
346)

Рис. 3. Узагальнена класифікація перевірок, визначених Податковим і Митним кодексами
України
Джерело : узагальнено згідно [5; 7]

Розглядаючи сутність податкового та митного аудиту зобов’язань за податками і зборами
підприємства доцільно визначити мету та її основі завдання, сформувати методичне та інформаційне
забезпечення документальної перевірки посадовими особами територіальних органів Міндоходів.
Принциповим питанням в ході документальної перевірки заборгованості за податками і зборами
є визначення мети аудиту, оскільки на її основі формулюють основні завдання, складається програма
документальної перевірки, визначаються аудиторські процедури [9, с. 22], а також організовується
весь аудиторський процес на підприємстві. Процес аудиту операцій з оподаткування забезпечується
дотриманням основних принципів його проведення: наявність чи існування, завершеність і повнота,
права і зобов’язання, оцінювання чи розподіл, відображення та розкриття. Відповідно до них можна
сформулювати основні завдання документальної перевірки заборгованості за податками і зборами
підприємства (рис. 4).
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Податковий та митний аудит зобов’язань за податками і зборами
Мета
надання посадовій особі територіального органу Міндоходів можливості переконатися у правильності та
достовірності даних податкової звітності, митних декларацій, декларацій митної вартості щодо
нарахування та сплати податків і зборів згідно вимог податкового та митного законодавства України
Завдання
- перевірка реальності існування зобов’язань за податками і зборами;
- підтвердження повноти відображення операцій з оподаткування в бухгалтерському обліку,
податковій та фінансовій звітності, митних деклараціях і деклараціях митної вартості;
- віднесення заборгованості за податками і зборами до складу зобов’язань;
- перевірка правильності оцінювання зобов’язань перед бюджетом;
- визнання зобов’язань у відповідних звітних періодах;
- перевірка розрахунку суми податків і зборів;
- встановлення відповідності відображення розрахунків з бюджетом на рахунках бухгалтерського
обліку та у звітності
Нормативно-правове регулювання
-

Конституція України;
міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування;
Податковий, Митний, Господарський, Цивільний кодекси, Закони України;
Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України;
Міжнародні стандарти аудиту, П(С)БО, НСБО 1, ПБО «Податкові різниці»;
нормативно-правові акти та методичні вказівки міністерств і відомств.
Інформаційне забезпечення

- первинні документи: податкові накладні, виписки банку, платіжні доручення, митні декларації,
декларації митної вартості, розрахунки та ін.;
- облікові регістри: Журнал 3, Розділ ІІ; Відомість 3.6;
- податкова звітність: податкові декларації, розрахунки, довідки, звіти, відомості за окремими видами
податків і зборів;
- фінансова звітність: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів;
- аудиторські висновки, акти (довідки) документальних перевірок, наказ про облікову політику.

Рис. 4. Інформаційно-методологічне забезпечення податкового та митного аудиту
зобов’язань за податками і зборами
Джерело : власна розробка
Висновки з проведеного дослідження. Провівши системне дослідження існуючих наукових
розробок та уніфікувавши податкове та митне законодавство, ми дійшли висновку, що податковий та
митний аудит зобов’язань за податками і зборами – це документальна перевірка, уповноваженими
посадовими особами територіальних органів Міндоходів, даних бухгалтерського обліку операцій з
оподаткування, показників податкової та фінансової звітності, митних декларацій та декларацій митної
вартості з метою дотримання облікової, податкової та митних політик підприємства щодо
своєчасності, достовірності, повноти нарахування й сплати податків і зборів.
Під час уніфікації податкового та митного аудиту необхідно враховувати, що нормативноправова база, яка регулює порядок нарахування та сплати податкових платежів включає лише
національне законодавство, а митних – базується також на багатьох Міжнародних договорах, які
ратифіковані Верховною радою України. Крім цього, залишаються неузгодженими види перевірок,
строки проведення документальних перевірок, об’єднання митних та податкових автоматизованих
інформаційних модулів, нормативно-правова та матеріальна незахищеність перевіряючих.
Для вирішення зазначених проблем необхідно уніфікувати положення ПКУ (глава 8) і МКУ
(статті 345-355) та розробити Методичні рекомендації щодо порядку організації, проведення та
оформлення результатів документальних перевірок, якими будуть керуватись уповноважені посадові
особи територіальних органів Міндоходів під час проведення таких перевірок.
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Анотація
У статті визначено проблеми уніфікації податкового та митного законодавства під час
проведення документальних перевірок посадовими особами територіальних органів Міністерства
доходів і зборів України та запропоновані шляхи їх вирішення. Визначено сутність термінів
«зобов’язання за податками і зборами», «податковий аудит», «митний аудит». Досліджено форми
митного контролю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Узагальнено класифікацію перевірок
визначених Податковим і Митним кодексами України. Відображено інформаційно-методологічне
забезпечення, складові елементи програми й етапи податкового та митного аудиту зобов’язань
за податками і зборами.
Ключові слова: митний аудит, податковий аудит, зобов’язання за податками і зборами,
уніфікація.
Аннотация
В статье определены проблемы унификации налогового и таможенного законодательства
при проведении документальных проверок должностными лицами территориальных органов
Министерства доходов и сборов Украины и предложены пути их решения. Определена сущность
терминов «обязательства по налогам и сборам», «налоговый аудит», «таможенный аудит».
Исследованы формы таможенного контроля субъектов внешнеэкономической деятельности.
Обобщенно классификацию проверок определенных Налоговым и Таможенным кодексами Украины.
Отражено информационно-методологическое обеспечение, составные элементы программы и
этапы налогового и таможенного аудита обязательств по налогам и сборам.
Ключевые слова: таможенный аудит, налоговый аудит, обязательства по налогам и
сборам, унификация.
Annotation
The article defines the problems of harmonization of tax and customs legislation during the
documentary checks by officials of the territorial bodies of the Ministry of Ukraine of income and fees and
proposed solutions. The essence of the terms «liability for taxes and fees», «tax audit», «audit of customs».
Studied forms of customs bodies of foreign economic activities. Generalized classification of certain
inspections Tax and Customs Code of Ukraine. Displaying information and methodological support, software
components and stages of the tax and customs audit obligations for taxes and fees.
Key words: customs audit, tax audit, liabilities for taxes and fees, unification.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Постановка проблеми. Для впорядкування бюджетного процесу, особливо в частині
планування та виконання видаткової частини бюджетів усіх рівнів, передусім необхідно удосконалити
державний фінансовий контроль, що здійснюється як на рівні держави, так і на рівні відповідних
регіонів. Однак чинний нині інститут фінансового контролю не може повною мірою запобігти
нецільовому використанню бюджетних коштів, зловживанням та маніпуляціям із фінансовими і
матеріальними ресурсами держави та окремих регіонів, а, отже, сприяти оптимізації бюджетного
процесу та поступальному розвитку соціально-економічних відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі сформовано доволі достатньо
підходів досконалої системи органів державного фінансового контролю. На сьогоднішній день ці
проблеми досліджуються такими вченими-економістами, як Білуха М. Т. [2], Бутинець Ф. Ф. [1],
Калюга Є. В. [3], Мельник М. В. [4], Нападовська Л. В. [5], Сопко В. В. [8] та інші. Не зважаючи на
різностороннє вивчення цієї проблеми, дослідження наукових праць та проблеми системи органів
державного фінансового контролю є дискусійними і потребують подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз існуючих проблем системи органів державного
фінансового контролю та розробки низки заходів щодо більш ефективної співпраці органів
Державного казначейства та Державної контрольно-ревізійної служби України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Функції органів державного фінансового
контролю полягають у забезпеченні раціонального застосування державою економічних методів
регулювання суспільних процесів, які в умовах існування різних форм і видів власності, вільного
підприємництва, економічної самостійності виробників, поширення ринкових відносин на всі сфери
суспільного життя є найбільш виправданими, динамічними і ефективними. Необхідною умовою
підвищення ефективності державного фінансового контролю є скоординована і упорядкована
діяльність зазначених органів у здійсненні контрольних функцій, уникнення дублювання за тими
напрямками контролю, які входять до компетенції кількох органів. Відокремлені дії кожного не
відтворюють цілісного стану справ чи то окремого підприємства, чи то галузі в цілому, і, як наслідок,
не забезпечують застосування повного переліку відповідних заходів на виконання управлінських
рішень для подальшого розвитку економічних відносин.
Незважаючи на посилення окремих етапів фінансового контролю, слід констатувати, що
кількість фінансових порушень з року в рік не зменшується. Результати діяльності Державної
контрольно-ревізійної служби свідчать про динаміку зростання сум виявлених збитків і фінансових
порушень в цілому [7]. Ефективність фінансового контролю за економним і цільовим витрачанням
бюджетних коштів, станом збереження державного і комунального майна залежить від комплексності
його здійснення, своєчасності й повноти реалізації заходів для відшкодування завданих державі
збитків, усунення причин, що призвели до фінансових втрат [1, с. 78]. Більшість із цих функцій
покладено на Державну контрольно-ревізійну службу (ДКРС). Однак, у своїй діяльності органи
державної контрольно-ревізійної служби стикаються з низкою проблем щодо ефективної організації
фінансового контролю. Так, однією із важливих проблем можна вважати дублювання контрольноревізійних дій між органами, на які покладено здійснення контрольних функцій. До цих органів
належать: Державна контрольно-ревізійна служба, Рахункова палата, органи державної податкової
служби, Державного казначейства України, фінансові управління при Державних адміністраціях,
контролюючі підрозділи Пенсійного фонду тощо.
Для вирішення цієї групи проблем доцільно провести низку заходів, а саме:

– чітко регламентувати функції, права і відповідальність фінансових органів при погодженні
кошторисів витрат і штатних розписів, внесенні змін до них;
– запровадити нові та вдосконалити чинні нормативи щодо планування видатків і використання
бюджетних коштів та матеріальних цінностей;
– визначити предмет і обсяг фінансового контролю, який стосовно бюджетних коштів мають
здійснювати головні розпорядники бюджетних коштів, підрозділи відомчого контролю, фінансові
органи та органи Державного казначейства;
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– встановити відповідальність посадових осіб за невиконання або неналежне виконання цих
функцій;
– відновити та взаємозв'язати систему попереднього, поточного та наступного контролю.

Нині фінансовий контроль з боку органів державної контрольно-ревізійної служби носить
каральний і виховний характер, але не має превентивного характеру щодо попередження порушень
бюджетної дисципліни та запобігання зловживань у фінансово-бюджетній сфері. Таким чином, одним
із напрямів удосконалення фінансового контролю є підвищення дієвості поточного контролю з боку
органів казначейства в координації з органами виконавчої влади та державної податкової
адміністрації. Найбільш ефективними та економічно вигідними є вживання превентивних, а не
подальших заходів.
Також доцільно було б залучати органи ДКРС до здійснення попереднього контролю на стадії
формування кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, або уповноважити фінансові органи та
органи Державного казначейства здійснювати, крім поточного, ще й попередній контроль за
формуванням фінансових ресурсів бюджетних установ та організацій.
У здійсненні своїх контрольних функцій перед органами ДКРС постає проблема відсутності
єдиної інформаційної системи контролю, тобто доступу до баз даних інших фінансових контролюючих
органів. Для встановлення дієвого контролю за всіма напрямами витрачання бюджетних коштів від
витрат на утримання установ і організацій до їх витрачання на соціальне важливі цілі вкрай
необхідним є встановлення систематичного обміну інформацією між усіма фінансовими і
контролюючими органами, які забезпечують виконання бюджету. Тобто необхідна єдина інформаційна
база з доступом до локальних і глобальних мереж передачі інформації, що дасть змогу зекономити
робочий час і не турбувати зазначені органи постійними письмовими запитами.
Нинішні умови економічного розвитку держави потребують упровадження в життя нових
напрямів і методів здійснення контрольних функцій, однією з яких є аналітична робота щодо
проведення аналізу ефективності використання бюджетних коштів на предмет виявлення основних
чинників, що призводять до неефективного використання фінансових ресурсів. Низьким залишається
рівень аналітичної роботи в низових ланках державної контрольно-ревізійної служби, внаслідок чого
не повністю визначаються причини порушень і, відповідно, не вживаються заходи щодо їх усунення.
Серйозною перешкодою для здійснення аналізу матеріалів ревізій та перевірок є відсутність єдиної
методологічної бази. Тому потрібно розробити обґрунтовану методологію аналізу матеріалів ревізій та
перевірок, яка б дала змогу працівникам ДКРС проводити узагальнення та аналіз матеріалів ревізій за
останні 2-3 роки. Це дозволило б визначати основні причини порушень та запобігати їм у
майбутньому. В подальшому дані аналізу нижчестоящих ланок контрольно-ревізійної служби доцільно
використовувати вищестоящим (контрольно-ревізійними управліннями) та групувати й узагальнювати
їх на рівні Головного КРУ.
Державне казначейство України (ДКУ) у своїй діяльності взаємодіє з органами законодавчої і
виконавчої влади, національним і комерційними банками України, іншими учасниками бюджетного
процесу та фінансовими інституціями [6]. Воно виступає з'єднувальним ланцюгом у бюджетному
процесі між органами виконавчої влади та установами банківської системи. Цей процес
розпочинається з контролю за плановими показниками, що надходять від Міністерства фінансів та
розпорядників бюджетних коштів (розпис доходів та видатків державного бюджету, кошториси та
плани асигнувань), та закінчується складанням звітності після проведення процедур попереднього
контролю перед здійсненням платежу [3, с. 28].
Суть діяльності Державного казначейства полягає в тому, що воно забезпечує виконання
державного бюджету шляхом обліку надходжень, податків, зборів та інших обов'язкових платежів та
проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків об'єктів господарської діяльності, які
виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів. Невід'ємною ділянкою роботи
органів казначейства є контрольна діяльність. Метою фінансового контролю, що здійснюється
органами Державного казначейства, є зменшення кількості та обсягів порушень бюджетного
законодавства, а саме використання бюджетних коштів не за призначенням [2, с. 246].
Отже, Державне казначейство організовує виконання державного бюджету та здійснює контроль
за цим процесом, а також контролює надходження і використання державних позабюджетних фондів.
Можна сказати, що Державне казначейство здійснює контроль за виконанням бюджету на усіх етапах
використання коштів, тобто на етапі прийняття зобов'язань, попередньої перевірки та оплати рахунків
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів. Поетапний контроль Державним казначейством
використання державних коштів представлено на рис. 1.
Попередній контроль передує здійсненню операцій надходження та витрачання коштів і
являється найважливішою етапом роботи органів Державного казначейства. Ефективність цієї форми
контролю полягає в тому, що вона надає можливість запобігти порушенню законів, нецільовому
використанню коштів. У випадку виявлення спроб нецільового використання коштів органи
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Державного казначейства оформляють відмови в оплаті рахунків розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів.
Етапи використання державних
коштів
1
Прийняття зобов’язань

Встановлюється призначення бюджетних коштів для покриття
конкретних витрат, затверджених бюджетом.
Необхідний для контролю фактичної наявності бюджетних
коштів.
2
Попередня перевірка

Перевіряється й підтверджується виконання всіх вимог щодо
сплати конкретних видатків.
Необхідний для відстеження взятих, але ще не сплачених
зобов’язань.
3
Оплата рахунків розпорядників бюджетних коштів

Перевіряється законність підстави для здійснення платежів,
відповідність платежів вимогам обліку та контролю за
зобов’язаннями,
а
також
правильність
оформлення
розрахункових документів.

Рис. 1. Контроль ДКУ використання державних коштів
Джерело : розроблено автором за даними [6; 7]
Контроль після здійснення видатків, проведення операцій дає змогу впевнитись у законності
здійснених операцій, використанні коштів за цільовим призначенням. У процесі цього контролю
виявляються позитивні і негативні аспекти виконання бюджету. Контроль здійснюється шляхом
перевірок і ревізій безпосередньо на місцях, в установах, організаціях.
Особливість фінансового контролю, що здійснюється органами Державного казначейства,
полягає в тому, що вони є єдиними виконавцями фінансових функцій при виконанні державного
бюджету і не здійснюють перевірок вибірково, а тільки на регулярній основі. Таким чином,
забезпечується суворий контроль за правильністю фінансових операцій, їх бухгалтерським обліком,
що є гарантією чіткого виконання рішень виконавчої влади. Такий вичерпний контроль здійснюється
паралельно з веденням операцій протягом року і тому є ефективнішим, ніж контроль за результатами.
Перспективи удосконалення фінансового контролю залежать від його якості на всіх його етапах і
своєчасності адекватного реагування фінансових органів, головних розпорядників кредитів та органів
влади на результати подальшого контролю, тобто на виявлені факти нецільового і неефективного
використання бюджетних коштів шляхом застосування заходів для відшкодування незаконних витрат,
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регулювання обсягів фінансування і приведення у відповідність із нормативно-правовими актами, що
регулюють бюджетний процес.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищесказане, для вирішення питань
щодо удосконалення фінансового контролю органів Державного казначейства та Державної
контрольно-ревізійної служби України доцільно провести низку заходів:

–підвищення дієвості поточного контролю з боку органів казначейства в координації з органами
ДКРС та державної податкової адміністрації;
–встановлення єдиної інформаційної бази з доступом до локальних і глобальних мереж
передачі інформації між усіма фінансовими і контролюючими органами, які забезпечують виконання
бюджету для дієвості контролю за всіма напрямами витрачання бюджетних коштів від витрат на
утримання установ і організацій до їх витрачання на соціальне важливі цілі;
–розробка обґрунтованої методології аналізу матеріалів ревізій та перевірок, яка б дозволила
визначати основні причини порушень та запобігати їм у майбутньому.
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Анотація
У статті окреслена проблематика ефективності фінансового контролю органів
Державного казначейства та Державної контрольно-ревізійної служби України. Досліджено наукові
праці стосовно системи органів державного фінансового контролю для подальшого аналізу та
формування більш ефективного впорядкування бюджетного процесу. Удосконалено підходи щодо
співпраці з органами на які покладено здійснення контрольних функцій, а саме – з Рахунковою
палатою, органами державної податкової служби, фінансовими управліннями при Державних
адміністраціях, контролюючими підрозділами Пенсійного фонду тощо. Запропоновано заходи
підвищення дієвості поточного контролю з боку органів казначейства в координації з органами
ДКРС та державної податкової адміністрації.
Ключові слова: бюджет, фінансовий контроль, цільове використання бюджетних коштів,
кошторис, фіскальні органи.
Аннотация
В статье освещена проблематика эффективности финансового контроля органов
Государственного казначейства и Государственной контрольно-ревизионной службы Украины.
Исследованы научные труды, касательно системы органов государственного финансового
контроля для дальнейшего анализа и формирования более эффективной организации бюджетного
процесса. Усовершенствованы подходы по сотрудничеству между органами, на которые
возложены контролирующие функции, а именно – со Счетной палатой, органами государственной
налоговой службы, финансовыми управлениями при Государственных администрациях,
контролирующими подразделениями Пенсионного фонда и т.п.. Предложены мероприятия по
повышению действенности текущего финансового контроля со стороны органов казначейства в
координации с органами ГКРС и государственной налоговой администрации.
Ключевые слова: бюджет, финансовый контроль, целевое использование бюджетных
средств, смета, фискальные органы.
Annotation
The article covers range of problems of efficiency of legislative establishment of the Treasury and the
National Supervision and Auditing Service of Ukraine. Scientific works concerning legislative establishment
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of public financial control have been analyzed for further studies and formation of more efficient budgeting.
There are improved approaches concerning cooperation among agencies with controlling functions. In
particular, that applies to Counting Chamber, the State Taxation Service, Financial Departments under the
Public Administrations, and controlling departments of Pension Fund. Measures aimed to improve activities
of current financial control on the part of the Treasury agencies in coordination with the National Supervision
and Auditing Service as well as the State Tax Administration is set forward.
Key words: budget, financial control, intended use of budgetary funds, estimate, fiscal agency.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ: МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ
Постановка проблеми. Економічною наукою постійно досліджуються питання інвестування.
Це обумовлено істотним впливом інвестицій на процес економічного росту галузей національних
економік. Зокрема, рівень інвестицій істотно впливає на обсяг національного доходу суспільства, від
його динаміки залежить безліч макропропорцій. Інвестиції в масштабах країни визначають процес
розширеного відтворення. Будівництво нових підприємств, а, отже, і створення нових робочих місць
залежать від процесів інвестування, або капіталоутворення. Сьогодні питання активізації
інвестиційного процесу є ключовим для української економіки.
У зв’язку з поширенням інвестиційних процесів і розвитку ринку інвестицій, у суб’єктів
господарювання виникає об’єктивна потреба запровадження системи внутрішнього контролю операцій
з фінансовими інвестиціями, створення умов, що забезпечать можливість її ефективного
функціонування, оскільки запровадження – це ще не гарантія результативної реалізації внутрішнього
контролю. Позитивним результатом вмілої організації внутрішнього контролю буде раціональне,
ефективне функціонування підприємства та отримання ефективних результатів діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо порядку організації та методики
здійснення внутрішнього контролю розглядаються в працях таких авторів, як: М.Т. Білуха,
Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинець, Л.П. Кулаковська, В.П. Пантелєєв, А.А. Пилипенко, Б.Ф. Усач та інших.
Цінність отриманих згаданими дослідниками наукових результатів полягає у формуванні загальних
засад здійснення внутрішньогосподарського контролю, зокрема вияснення його сутності, встановленні
завдань, а також визначенні організаційних і функціональних аспектів.
Удосконалення контролю операцій з фінансовими інвестиціями висвітлено в праці
Є. Б. Пономаренко. Автором встановлено взаємозв’язок між суб’єктами контролю, визначено питання
програми перевірки, розроблено робочу документацію контролера, встановлено низку вимог та
описано порядок перевірки їх дотримання в комп’ютерному середовищі [8]. Г.В. Даценко було
досліджено методичні прийоми та способи здійснення внутрішнього контролю інвестиційної діяльності
задля уникнення порушень норм законодавства і забезпечення ефективності функціонування
підприємства [5].
Попри значну чисельність авторських позицій та увагу дослідників щодо цього питання, слід
відмітити, що наразі відсутній єдиний підхід до питання методики внутрішнього контролю фінансових
інвестицій, тому такий напрям наукових пошуків в останні роки в силу об’єктивних причин набуває усе
більшої актуальності.
Постановка завдання. Завданням дослідження є виявлення особливостей методики
внутрішнього контролю фінансових інвестицій на підприємстві і формування рекомендацій щодо його
удосконалення в частині визначення основних об’єктів та суб’єктів контролю, методичних етапів
здійснення такого контролю, а також методів та прийомів, які при цьому використовуються.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для ефективної діяльності будь-якого
підприємства, підвищення рівня рентабельності, збереження і примноження його активів необхідний
налагоджений механізм управління, важливим елементом якого є чітко побудований
внутрішньогосподарський контроль. Внутрішній контроль є однією з основних функцій управління і
представляє собою систему постійного спостереження і перевірки роботи підприємства з метою
оцінки обґрунтованості та ефективності прийнятих управлінських рішень, виявлення відхилень і
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Наступний
контроль

Поточний контроль

Попередній
контроль

несприятливих ситуацій, своєчасного інформування керівництва для прийняття рішень з усунення,
зниження ризиків його діяльності та управління ними [7, с.300].
На рисунку 1. представлені прийоми документального та фактичного контролю, які необхідно
здійснювати під час проведення внутрішнього контролю відповідно до його видів.
Прийоми документального
контролю:
- формальна перевірка;
- нормативно-правова перевірка

Елементи облікової
політики

Відображення фінансових
інвестицій в первинних
документах;

Прийоми документального
контролю:
- формальна перевірка;
- арифметична перевірка;
- взаємна перевірка;
- нормативно-правова
перевірка;
Прийоми фактичного контролю:
- інвентаризація;
- обстеження

Відображення фінансових
інвестицій на рахунках б/о;

Відображення фінансових
інвестицій в регістрах обліку та
звітності
первинних документах;

Прийоми документального
контролю:
- формальна перевірка;
арифметична перевірка;
- взаємна перевірка;
- нормативно-правова перевірка

Порушення у веденні обліку
фінансових інвестицій

– Об’єкти контролю
– Прийоми контролю
Рис. 1. Внутрішній контроль фінансових інвестицій відповідно до його видів
Джерело:розроблено автором на основі [10]
Методикою контролю називають сукупність методів контролю. Методика – це сукупність правил
здійснення конкретного дослідження, набір інструментів, предметів, що використовуються за
конкретних обставин [2, с. 240].
Внутрішній контроль поділяється на попередній, поточний та наступний.
Як видно з рисунку 1, при попередньому контролі перевіряються елементи облікової політики, а
саме: визнання та оцінка фінансових інвестицій, критерії віднесення фінансових інвестицій до
поточних та довгострокових, інші питання, які безпосередньо стосуються обліку фінансових інвестицій
та їх правильного відображення в бухгалтерському обліку.
Попередній контроль передує фінансово-господарській операції або процесу, діє до їх
здійснення. Це дає можливість своєчасно усунути недоліки та запобігти недоцільним витратам.
Поточний контроль на підприємствах дозволяє своєчасно впливати на негативні операції з метою їх
усунення. Практика свідчить, що на тих підприємствах, де налагоджений поточний
внутрішньогосподарський контроль, забезпечується ощадливість і збереження цінностей. Наступний
контроль здійснюється відповідно до Закону України "Про контрольно-ревізійну службу в Україні"
шляхом проведення ревізій і тематичних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств.
На відміну від попереднього та поточного, наступний контроль передбачає перевірку господарських
операцій після їх здійснення. Тому його ефективність у поточній господарській діяльності підприємств
менша ніж попереднього і поточного. Наступний контроль здійснюється на державному рівні, і це дає
можливість забезпечити всебічну і комплексну перевірку правильності та законності фінансово-
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господарських операцій на підприємствах, виявляє порушення і зловживання, які інколи можуть
приховуватись системою поточного контролю [12, с. 4].
Важливо зазначити, що протягом всього контрольного процесу однією з основ ефективного
функціонування механізму контролю є визначення суб’єктів, об’єктів, джерел інформаційного
забезпечення контролю, а також застосування відповідних методичних засобів та прийомів
контрольних процедур. Адже внутрішній контроль повинен забезпечувати уникнення фінансових
втрат, пов’язаних з штрафами, санкціями у зв’язку з неправильним обчисленням та невчасним
перерахуванням платежів до бюджету та інші позабюджетні фонди. Складові механізму контролю
наведені на рисунку 2.
Організація внутрішнього контролю фінансових інвестицій на підприємстві

Суб’єкти

Управлінський
персонал

Служба контролю:
- Ревізійна
комісія;
-Інвентаризаційна комісія;
- Аудиторська
служба

Обліковий
персонал

Інший персонал

Об’єкти

Джерела
інформації

Елементи
облікової політики

Рахунки
бухгалтерського
обліку:
14 «Довгострокові фінансові
інвестиції»
35 «Поточні
фінансові
інвестиції»

Господарські
операції пов’язані з
фінансовими
інвестиціями

Наказ про облікову
політику,
бухгалтерські
документи з обліку
фінансових
інвестицій,
внутрішні та
аналітичні
відомості

Записи у
первинних
документах та
облікових регістрах
та фінансовій
звітності

Інформація про
порушення порядку
ведення б/о, акти
ревізії, висновки
аудитора

Способи і методи
здійснення
внутрішнього
контролю
фінансових
інвестицій

Документального
контролю:
Формальна,
арифметична,
нормативна,
зустрічна, взаємна
перевірка

Фактичного
контролю:
Перевірка
документів в
натурі,
інвентаризація

Облікові регістри

Фінансова звітність

Рис. 2. Складові механізму внутрішнього контролю фінансових інвестицій
Джерело: розроблено автором з урахуванням [9], [4]
Якість перевірок залежить від багатьох чинників. Серед них не останню роль відіграє
нормативно-правова база, що регламентує методику і порядок проведення перевірок, а також
оцінювання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. У разі її відсутності
висновки, одержані за результатами контролю, безпосередньо залежать від кваліфікації керівника
групи, тому певною мірою будуть суб’єктивними. На нашу думку, кожне підприємство повинно
розробити і затвердити внутрішні регламенти, зокрема, порядок організації перевірок робочими
групами та методику перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства. Вони визначають
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єдині підходи до організації процедури контролю, чим забезпечать її злагодженість і результативність.
Для цього Порядок організації перевірок робочими групами призначений регламентувати:
~ склад робочих груп, що залучаються до перевірки кожного об’єкта господарювання залежно
від його специфіки;
~ відповідального за координацію контрольних дій та узагальнення результатів перевірок;
~ чітке визначення повноважень перевіряючих і суб’єктів перевірок;
~ принципи відбору структурних підрозділів для перевірок їх діяльності;
~ повну назву об’єкта контролю (структурного підрозділу підприємства);
~ мету перевірки;
~ періодичність проведення перевірок;
~ період, за який необхідно дослідити фінансово-господарську діяльність структурного
підрозділу;
~ терміни проведення перевірок і підведення підсумків [6, с. 119].
Основними методичними прийомами, які доцільно використовувати при здійсненні внутрішнього
контролю фінансових інвестицій, є: економічний аналіз, інформаційне моделювання, статистичні
розрахунки, вибіркові та суцільні спостереження, контрольні заміри робіт, інвентаризація. Особливість
методичних прийомів контролю полягає у застосуванні розрахунково-аналітичних прийомів,
камеральних перевірок, для дослідження якості виконання планів капітальних вкладень,
впровадження нової техніки, виявлення невикористаних резервів інвестицій.
Також важливе значення в процесі контролю відіграє застосування такого методичного прийому,
як зустрічна перевірка документів в установах банку, що стосуються операцій з фінансовими
інвестиціями, оскільки це дасть змогу уникнути порушення законодавства, здійснення крадіжок.
При дослідженні організації системи контролю за реалізацією інвестиційної програми важливим
прийомом контролю є порядок встановлення відхилень від показників, які заплановані. Слід
зазначити, що відхилення фіксуються на основі порівняння фактичних показників із запланованими,
які відображені в бюджеті проекту, календарних графіках, планах інвестицій, виробничому плані тощо.
Важливість цього прийому в організації контролю уможливлює вчасно виявляти реальний розмір
відхилень, проаналізувати причини їхнього виникнення, розробити рекомендації і вжити необхідних
заходів для їх усунення [3, с. 5].
Ще одним важливим методичним прийомом при здійсненні контролю фінансових інвестицій є
інвентаризація. Інвентаризація фінансових інвестицій проводиться шляхом перевірки наявності цінних
паперів, перевірки в установчих та інших документах даних про паї та внески до статутних капіталів
спільно створених підприємств і депозитаріїв. Під час інвентаризації цінних паперів встановлюється:
~ правильність оформлення цінних паперів;
~ реальність вартості цінних паперів, що заходяться на балансі;
~ збереження цінних паперів (шляхом порівняння фактичної наявності з даними бухгалтерського
обліку);
~ своєчасне і повне відображення в бухгалтерському обліку доходів, отриманих від операцій з
цінними паперами.
Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими їх видами із складанням акту, в якому
наводяться: номінальна і фактична вартість, строки погашення та їх загальна сума. Якщо такі цінні
папери зберігаються в установі банку, то комісія проводить інвентаризацію за документами банку, що
підтверджують їх прийняття [2, с. 370].
При вивченні операцій з фінансовими інвестиціями контролеру необхідно перевірити:
~ наявність фінансових інвестицій та умови їх збереження;
~ документальне оформлення;
~ наявність необхідних реквізитів;
~ наявність санкціонування керівництвом підприємства, договірне забезпечення;
~ дотримання умов договору про оплату послуг депозитарію;
~ визначення складу і структури фінансових інвестицій (залежно від призначення і сутності);
~ правильність визначення первісної вартості залежно від способу придбання;
~ правильність віднесення та відображення фінансових інвестицій [2, с. 383].
Завершальним етапом формування системи внутрішнього контролю є узагальнення та
використання його результатів для прийняття управлінських рішень.
Перевірка правильності документального та бухгалтерського оформлення операцій з
фінансовими інвестиціями складається з чотирьох етапів:
~ документальне оформлення;
~ правильність оцінки фінансових інвестицій;
~ достовірність відображення в обліку;
~ правильність формування фінансового результату.
Здійснення контролю операцій з фінансовими інвестиціями необхідно проводити з
документальної перевірки. В першу чергу слід перевірити правильність заповнення первинних
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документів, їх відповідність вимогам чинного законодавства, наявність усіх реквізитів, печаток та
підписів та відповідність даних первинних документів (договорів, накладних, рахунків-фактур, актів
приймання передачі і т.д.) даним регістрів обліку. Далі проводимо арифметичну перевірку Журналу
№4, щоб переконатися у правильності здійснених записів. Наступним етапом є арифметична
перевірка даних Головної книги за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні
фінансові інвестиції" та звірка даних головної книги з регістрами обліку. На останньому етапі
проводимо перевірку відповідності даних Головної книги даним зазначеним у звітності.
Проте, щоб належно організувати систему контролю на підприємстві, управлінцям (або особам,
що відповідають за даний процес) необхідно дотримуватися певних етапів, які стосуються
внутрішнього контролю певного об’єкту на підприємстві.
Загалом контроль фінансових інвестицій можна поділити на чотири етапи. На першому етапі
здійснюється вивчення фінансових інвестицій на стадії попереднього дослідження. Попередній
контроль виконується до початку здійснення фінансових інвестицій в організації. У організаціях
попередній контроль використовується в головних сферах стосовно трудових, матеріальних і
фінансових ресурсів. Форма попереднього контролю відіграє важливу роль у підвищенні рівня знань
господарських кадрів, їх професіоналізму, відповідальності за дотримання законності, доцільності й
ефективності використання господарських ресурсів. Попередній контроль найчастіше проводиться
внутрішніми аудиторами та фахівцями господарського механізму організації, аудитори оцінюють їх
ефективність і встановлюють рівень аудиторського ризику.
На другому етапі здійснюється складання плану і програми контролю фінансових інвестицій.
Загальний план контролера повинен слугувати керівництву при здійсненні перевірки. На третьому
етапі проводиться підготовка доказів. У ході перевірки контролеру необхідно зібрати вичерпні докази
для складання об'єктивного висновку про достовірність бухгалтерської звітності. На останньому етапі
роботи перевіряючий оформляє отримані результати у вигляді двох підсумкових документів:
письмової інформації (звіту) і висновку, які передаються економічному суб'єктові.
Так, на думку Г.В. Даценко, основними етапами організації внутрішнього контролю інвестицій є:
~ визначення об’єкта внутрішнього контролю;
~ призначення суб’єкта контролю та його ознайомлення з правами та обов’язками;
~ формування завдань контролера щодо інвестиційної діяльності
~ вибір методики контролю фінансових інвестицій
~ виявлення та усунення помилок, або надання рекомендацій по їх усуненню [5].
Пономаренко Є.Б. до перелічених вище етапів також додає такі необхідні моменти, як підготовка
наказу на проведення внутрішнього контролю, формування комісії з проведення контролю, розробка
програми контролю, перевірка наявності необхідної документації, а також останнім моментом, який
необхідний при організації належного контролю є контроль за виконанням рішень, прийнятих за
результатами внутрішнього контролю.
Проаналізувавши основні стадії внутрішнього контролю, нами було запропоновано методику
здійснення внутрішнього контролю фінансових інвестицій на підприємстві (рис. 3).
Для того, щоб розпочати процес контролю на підприємстві, управлінський персонал або
уповноважені особи проводять дослідження діяльності, переглядаються всі порушення та причини їх
виникнення, власник оцінює всі переваги та недоліки впровадження служби внутрішнього контролю та
приймає відповідне рішення. Прийнявши рішення про організацію внутрішнього, контролю власник
здійснює пошук необхідного персоналу, адже висококваліфікований персонал є запорукою ефективної
роботи всієї служби, також здійснюється пошук матеріального забезпечення, відповідних приміщень
та інших засобів.
На організаційно-підготовчому етапі відбувається безпосередня організація роботи служби
внутрішнього контролю. Власник видає Наказ на організацію служби внутрішнього контролю,
розробляються відповідне Положення про службу та Посадові інструкції внутрішніх контролерів. Після
організації зазначений підрозділ розпочинає свою активну контрольну діяльність відповідно до
встановлених обов’язків та планів перевірок. В результаті проведеної роботи служба внутрішнього
контролю складає внутрішні звіти про проведені перевірки, виявлені порушення та пропозиції щодо
удосконалення діяльності та уникнення таких порушень в майбутньому [1, с. 98].
Також на даному етапі проведення внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями
слід сформувати завдання та цілі перевірки, обирати методи і прийоми контролю, розробити
програму, а також визначити безпосередніх виконавців контролю та строки його проведення.
Наступним етапом є методичний, в процесі якого здійснюється безпосередньо процедура
перевірки. Методична стадія контролю орієнтована на встановлення правильності оформлення
первинних документів, пов’язаних з фінансовими інвестиціями та відображення їх на рахунках
бухгалтерського обліку й у фінансовій звітності, а також розрахунку відхилень від встановлених норм.
Результативна стадія передбачає аналіз причин відхилень, розробку методики усунення
виявлених порушень та нівелювання їх впливу на господарську діяльність підприємства та вжиття
адміністративних мір відносно винуватців відповідно до їх службових інструкцій.
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Внутрішній контроль операцій з фінансовим інвестиціями

Етапи здійснення внутрішнього
контролю

Робочі документи

Прийоми контролю

Організаційно-підготовчий
- вибір об’єктів контролю
- підготовка наказу на проведення
контролю
- формування робочої групи та їх
інструктаж
- розробка програми та плану
внутрішнього контролю;

Програма,
план
внутрішнього
контролю,
нормативно-правова
база, Положення про
облікову політику

Методичний
- перевірка стану обліку фінансових
інвестицій
- перевірка правильності оцінки
фінансових інвестицій;
достовірність
відображення
результатів інвентаризації;
достовірність
відображення
фінансових інвестицій у фінансовій
звітності

Договори купівлі –
продажу
цінних
паперів,
накладні,
податкові
накладні,
прибуткові
та
видаткові
касові
ордери,
виписки
банку,
розрахунок
бухгалтерії,
фінансова звітність
підприємства

Результативний
- підготовка висновків і рекомендацій
до
таблиць
по
відповідних
порушеннях і зауваженнях;
- написання висновку і передача його
керівнику

Прийоми
документального
контролю:
формальна
перевірка;
арифметична
перевірка;
- взаємна перевірка;
нормативноправова перевірка;
Прийоми
фактичного
контролю:
- інвентаризація;
- обстеження

Висновки та
пропозиції

Інспекційний
Перевірка дотримання рекомендацій,
запропонованих
контролером,
та
виправлення порушень, які були
виявлені

Рис. 3. Етапи проведення внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями
Джерело: розроблено автором з урахуванням [1], [8], [5].
На інспекційній стадії внутрішньогосподарського контролю фінансових інвестицій керівник
відділу контролю або уповноважена особа здійснює перевірку ходу виконання прийнятих рішень,
реалізації розроблених заходів на результативній стадії.
За результатами перевірок фінансових інвестицій можна скласти приблизний перелік типових
помилок, які допускають в процесі господарської діяльності:
~ відсутність договорів про повну матеріальну відповідальність з особами, що відповідають за
збереження цінних паперів;
~ відсутність документів, що підтверджують фактичні фінансові внески, або оформлення їх з
порушенням встановлених вимог;
~ відсутність книги обліку цінних паперів або заповнення її з порушеннями;
~ порушення вимог щодо інвентаризації фінансових інвестицій;
~ неправильне визначення фактичної собівартості цінних паперів;
~ необґрунтоване віднесення до фінансових інвестицій об'єктів обліку, що до них не належать;
~ некоректна кореспонденція рахунків при відображенні в обліку фінансових інвестицій;
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~ неправильне визначення доходу від фінансових інвестицій [11, с. 400].
Встановлення такого переліку та його використання в системі внутрішньогосподарського
контролю прискорить процедури виявлення та встановлення порушень (чи їхню відсутність) та
сприятиме зростанню загальної ефективності контрольної діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Загалом, слід підкреслити, що вміла організація
внутрішнього контролю є достатньо дієвим важелем забезпечення ефективності функціонування
підприємства в умовах ринку. Щодо фінансових інвестицій, дослідження основних етапів його
здійснення, дозволяє вдосконалити не лише організаційні, але й виробити певні методичні підходи, що
спрощують процедури, зменшують час, який затрачають контролери для перевірок. Запропонований
механізм передбачає здійснення попереднього, поточного та наступного контролю і є підставою для
формування на підприємстві ефективної системи внутрішнього контролю.
Побудова ефективно функціонуючої системи внутрішнього контролю фінансових інвестицій
дозволить оперативно приймати інвестиційні рішення, що є складним та багатоступеневий процесом,
який знаходиться під впливом багатьох факторів і вимагає подальшого дослідження.
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Анотація
В статті здійснено аналіз наукової літератури з питань контролю фінансових інвестицій
для виявлення проблемних моментів стосовно об’єкту дослідження. Розглянуто й досліджено
наукові та методологічні підходи і особливості організації внутрішнього контролю фінансових
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інвестицій на підприємстві та дано критичну оцінку методики проведення внутрішнього контролю
фінансових інвестицій. Сформовано рекомендації щодо його удосконалення в частині визначення
основних об’єктів та суб’єктів контролю, методичних етапів здійснення такого контролю, а
також методів та прийомів, які при цьому використовуються.
Ключові слова: фінансові інвестиції, внутрішній контроль, методика контролю, етапи
проведення контролю, методи контролю фінансових інвестицій.
Аннотация
В статье осуществлен анализ научной литературы по вопросам контроля финансовых
инвестиций для выявления проблемных моментов относительно объекта исследования.
Рассмотрены и исследованы научные и методологические подходы и особенности организации
внутреннего контроля финансовых инвестиций на предприятии и дана критическая оценка
методики проведения внутреннего контроля финансовых инвестиций. Сформированы
рекомендации по его совершенствованию в части определения основных объектов и субъектов
контроля, методических этапов осуществления такого контроля, а также методов и приемов,
которые при этом используются.
Ключевые слова: финансовые инвестиции, внутренний контроль, методика контроля,
этапы проведения контроля, методы контроля финансовых инвестиций.
Annotation
The article analyzes the scientific literature on the problems of control of financial investments with an
attempt to identify problematic issues regarding the research object. Scientific and methodological
approaches and features of the internal control of financial investment in the company have been considered
and analyzed and a critical evaluation of methods of internal control of financial investments has been given.
There have been suggested some recommendations for its improvement in terms of identifying key objects
and subjects of control, methodological steps which are to be performed for monitoring, as well as methods
and techniques to be used.
Key words: financial investment, internal control, methods of control, stages of conducting of control,
control methods of financial investment.
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ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ
Постановка проблеми. У зв’язку зі значними коливаннями курсу гривні по відношенню до
основних іноземних валют в період фінансової кризи, останнім часом особливої актуальності
набувають проблеми управління валютними ризиками вітчизняних підприємств, чия господарська
діяльність тісно пов’язана з укладанням експортних та імпортних контрактів.
Донедавна в Україні управління ризиками застосовувалося на рівні окремих підрозділів
підприємств, основне завдання яких полягало в скороченні витрат, викликаних коливанням валютних
курсів. Сьогодні підприємства здійснюють як короткострокове, так і довгострокове управління
валютними ризиками, застосовуючи фінансові та нефінансові стратегії хеджування. При цьому
головним завданням вважається, з одного боку, зниження рівня ризиків від несприятливих змін
обмінних курсів, а з іншого – отримання вигоди від сприятливої кон’юнктури на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем управління і мінімізації
валютних ризиків в зoвнішньoекoнoмічній діяльності за допомогою хеджування займаються такі
науковці, як А.Н. Азрілін [1], А.Н. Балабушкін [2], В.А. Галанов [3], М.П. Денисенко [4], В.Н. Дорман [5],
С.М. Еш [6], І.Ю. Івченко [7], М.В. Кісельов [8], І.М. Колосов [9], В.Ф. Палій [10], Л.П. Петрашко [11],
О.С. Соколова [5], О.С. Строгальов [12], А.В. Шегда [13] та ін.
Окремі дослідники Б. Койлі [14], А.В. Лукашев [15], Ю.-Д. Люу [16], Т. Райе [14], К. Редхед [17], К.Т.
Свєшнікова [18], Дж. Сінкі [19], В.А. Сичов [20], С. Хьюс [17], А.С. Шапкін [21] у своїх публікаціях поряд з
хеджуванням, більше уваги приділяли питанням визначення, ідентифікації та усунення валютних ризиків у
діяльності підприємств. Так, К.Т. Свєшнікова здійснюючи аналіз за категоріями та видами валютних
ризиків, зазначає, що найнебезпечнішим є трансакційний валютний ризик, який виникає при кожній
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валютній операції [18, с. 153]. На думку А.С. Шапкіна, валютний ризик, або ризик курсових втрат,
пов’язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних)
підприємств та банківських установ, диверсифікацією їх діяльності і являє собою можливість грошових
втрат у результаті коливань валютних курсів [21, с. 142]. Зарубіжні вчені К. Редхед і С. Хьюс класифікують
валютні ризики [17], проте не дають відповіді, як їх мінімізувати.
Як свідчать наукові джерела, у світовій практиці застосування різних фінансових інструментів
хеджування вже давно стало невід’ємною частиною господарської діяльності найбільших компаній
[2, c. 205]. Сьогодні у науковців немає єдиного підходу до розуміння сутності хеджування та місця цього
методу в системі управління ризиками. Так, у Великому економічному словнику, хеджування тлумачиться
як страхування від втрат, техніка зведення до мінімуму ризику втрати від нарощування або зменшення
прибутку через несприятливу зміну цін шляхом відкриття контрактів на рівну суму, на протилежних
позиціях в операціях за готівку і строкових операціях» [1, с. 457]. Дослідник І.М. Колосов визначає
хеджування як «використання єдиного інструменту для зниження ризику, пов’язаного з несприятливим
впливом ринкових факторів на ціну іншого, пов’язаного з першим інструментом, або генеровані ним
грошові потоки» [9, с. 71-72]. І.Ю. Івченко вважає, що здійснення операції хеджування дозволяє уникнути
цінового й інфляційного ризиків при здійсненні підприємством угод на товарних чи фондових біржах
[7, с. 276]. В.А. Галанов розуміє під хеджуванням страхування ризику зміни ціни активу, відсоткової ставки
чи валютного курсу за допомогою похідних інструментів [3, с. 53]. В.Ф. Палій розглядає хеджування як
використання похідних і непохідних фінансових інструментів для часткової чи повної компенсації змін
справедливої вартості хеджованих статей, тобто захисних фінансових інструментів [10, с. 115].
О.С. Строгальов визначає хеджування як усунення невизначеності майбутніх грошових потоків, що
дозволяє мати упевненість в майбутніх надходженнях в результаті комерційної діяльності [12, с. 14-15].
Проте, окремі дослідники, В.Н. Дорман і О.С. Соколова виділяють поруч з хеджуванням інші
методи захисту від валютних ризиків: валютні контрактні застереження, моніторинг грошового обігу,
прогноз обмінного курсу основних валют, диверсифікацію портфеля валют, встановлення лімітів на
операції [5, с. 57-58].
Разом з тим, у наведених наукових публікаціях недостатньо уваги приділено питанням
управління та ідентифікації валютних ризиків, а найголовніше – його мінімізації через механізм
хеджування. Адже, як економічний інструмент управління валютними ризиками він не адаптований до
специфіки функціонування сучасних підприємств України. У зв’язку з цим гостро стоїть завдання
підвищення ефективності управління валютними ризиками підприємств за допомогою хеджування.
Постановка завдання. У сучасних умовах валютні відносини відіграють велике значення, адже
діяльність на фінансовому ринку має глобальний характер. Саме тому тема мінімізації валютних
ризиків вітчизняних підприємств за допомогою хеджування має актуальне значення.
Метою статті є розгляд аспектів хеджування валютних ризиків підприємств у зoвнішньoекoнoмічній
діяльнoсті. Це дасть змогу підприємству керувати процесами і вчасно реaгувaти нa зміни коливань
валютних курсів, запобігаючи їх втратам у процесі здійснення операцій з експорту-імпорту.
Виклад основного матеріалу дослідження. За час переходу вітчизняної економіки до
ринкової моделі розвитку Україна двічі зіткнулася з найсильнішими фінансово-економічними
потрясіннями. І в 1998, і в 2008 рр. в результаті впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів
українська національна валюта була схильна до істотної девальвації по відношенню до провідних
світових валют – долара США, євро, англійського фунта стерлінгів тощо. Однак, незважаючи на значні
цінові коливання курсу іноземних валют до гривні на внутрішньому валютному ринку протягом усього
періоду економічних реформ, проблема хеджування валютних ризиків набула актуальності лише після
глобальної фінансово-економічної кризи 2008 р. Зниження курсу гривні до долара США в 1998 р. не
змінило відношення економічних агентів (представників реального сектору, так і фінансової галузі) до
валютних ризиків. Ефективні системи управління валютними ризиками з’явилися лише на окремих
підприємствах, що спеціалізувалися на експортно-імпортних поставках (в основному з ініціативи
керівництва або фінансового відділу цих підприємств). При цьому ні валютні, ні кредити гривні, а
також інші операції представників реального сектору з фінансовими і регулюючими інституціями не
мали наміру мінімізувати валютні ризики, котрі виникали під час здійснення ними фінансовогосподарської діяльності, що вказує на відсутність розуміння проблеми на всіх рівнях. Проте, протягом
2009 – 2012 рр. спостерігався перехід до більш детальних моделей моніторингу та сценарного
аналізу, які дозволяють враховувати мінливість макроекономічної обстановки і вплинути на
фінансовий результат діяльності підприємства за допомогою інструментів фінансового ринку. У
зв’язку з цим, усе більшої популярності набуває метод управління валютними ризиками за допомогою
хеджування.
Значна кількість трактувань суті хеджування дає змогу виокремити суттєві ознаки кожного з них
для побудови логічного зв’язку між ними в контексті тлумачення і розкриття найголовніших рис
досліджуваного явища.
З англ. Hedge – огороджувати, ухиляти) – здійснення фінансових операцій, що дають змогу
частково або повністю уникнути збитків внаслідок очікуваної зміни валютних курсів [13, с. 204].
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М.В. Кісельов, зауважує, що хеджування – це перенесення частково або повністю ризику від одного
учасника ринку тими чи іншими способами на іншого, вступає з першим в договірні відносини [8, с. 47].
Інша група вчених трактує хеджування як метод зниження ризиків за допомогою інструментів
фінансового ринку [4, с. 469]. На думку С.М. Еша, хеджування доцільно розглядати як систему
укладання термінових контрактів і угод, що враховує ймовірні в майбутньому зміни обмінних валютних
курсів і ставить за мету уникнення несприятливих наслідків цих змін [6, с. 174].
Всі запропоновані визначення, що розкривають сутність хеджування, дозволяють провести чітку
межу між ним і страхуванням як методами управління ризиками. По-перше, хеджування, на відміну від
страхування, є методом управління ризиками, дієздатність якого обмежена інструментами фінансових
ринків. Відкриття протилежної позиції на суму, рівну величині активів, можливе лише щодо тих
інструментів, які мають обіг на ринках, – це цінні папери, товари, продукція галузі сільського
господарства, деривативи тощо. По-друге, хеджування передбачає свідому, заплановану відмову від
прибутку, отриману в результаті позитивної переоцінки фінансових інструментів, в обмін на повне
позбавлення або мінімізацію ризику, пов’язаного з їх негативною переоцінкою. Страхування ризиків,
навпаки, залишає можливість отримання прибутку в сприятливих для страхувальника випадках. Потретє, хеджування є більш мобільним та ефективним методом управління ризиками, що знаходить
своє відображення в більш високій привабливості пропорції «витрати на управління ризиками –
ефективність управління ризиками» у порівнянні з іншими операціями управління ризиками, зокрема –
їх страхуванням. По-четверте, процедура хеджування вимагає високоякісної професійної підготовки
ризик-менеджерів, а також передбачає глибоке і детальне опрацювання комплексної системи
хеджування ризиків.
Отже, під хеджуванням слід розуміти метод управління валютними ризиками за допомогою
інструментів строкового фінансового ринку, що передбачає частковий або повний перенос ризику
несприятливої зміни ринкової ціни об’єкта хеджування.
Підприємство може прийняти рішення хеджувати всі ризики, не хеджувати якусь певну їх
частину або не хеджувати зовсім. Відсутність хеджування може відбуватися через те, що
підприємство не знає про існуючі ризики або не володіє інформацією про можливі інструменти
хеджування. Можливий варіант, коли підприємство свідомо не використовує інструмент хеджування в
очікуванні обмінних курсів протягом певного періоду або зміни на його користь. В цьому випадку
підприємство свідомо спекулює і, якщо очікування виявляться помилковими, воно понесе збиток.
Хеджування як метод управління валютними ризиками належить до зовнішніх методів
управління, тобто при хеджуванні підприємство вдається до послуг сторонніх організацій (банків,
фінансових компаній, учасників біржової торгівлі).
Перекладаючи ризик несприятливої ринкової кон’юнктури на іншу особу, хеджер, з одного боку,
має всі підстави для планування своїх майбутніх грошових потоків, а з іншого – можливість
неотримання додаткового прибутку за рахунок сприятливого цінового руху. Якщо в ролі хеджера
виступають учасники реальної економіки – виробники і споживачі товарів, чия ринкова ціна схильна до
сильних цінових коливань, їх метою, в першу чергу, є планування, визначення майбутнього та
зниження ризику. Додатковий прибуток у вигляді курсової різниці не входить у пріоритети
господарюючих суб’єктів, котрі хеджують свої ризики.
Основними причинами низької зацікавленості вітчизняних господарюючих суб’єктів в
необхідності побудови ефективної системи управління валютними ризиками є такі чинники [10; 12; 15;
19].
1. Незначна частка експортно-імпортних операцій, контракти на які розраховуються у валюті.
2. Низький рівень розвитку фінансових інструментів, призначених для здійснення таких
операцій: валютних форвардів, ф’ючерсів, опціонів тощо.
3. Домінування довгострокових контрактів між економічними агентами на купівлю/поставку
товарів. Такі контракти, як правило, поширені не тільки у розрахунках із зарубіжними партнерами, але
й на внутрішньому ринку. Частково це обумовлено відсутністю інших переваг підприємств перед
зарубіжними конкурентами.
4. Висока вартість обслуговування операцій з хеджування.
Подібні операції завжди пов’язані з необхідністю нести витрати по їх проведенню. Причому
найбільший внесок у загальну сукупність витрат становить не стільки комісія банків, бірж і брокерів
(якщо мова йде про хеджування за допомогою валютних деривативів на організованих і
неорганізованих ринках), скільки плата за невизначеність, яка закладена у вартість деривативів.
5. Нерозвиненість законодавства у сфері обігу, регулювання та оподаткування інструментів
строкового фінансового ринку – форвардів, ф’ючерсів та опціонів.
6. Ревальвація гривні протягом декількох років до осені 2008 р.
Вище вказані чинники мали суттєвий вплив на ставлення суб’єктів господарювання до ризику
лише до осені 2008 р., тобто до моменту різкої девальвації гривні. В короткостроковому періоді різке
зростання курсу основних світових валют до гривні викликало пропорційне зниження рентабельності
вітчизняного бізнесу, яке для більшості підприємств стала негативною. В результаті після подій 2008
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р. ставлення українських вітчизняних суб’єктів господарювання, які зуміли зберегти і навіть розвинути
свій бізнес, до проблеми хеджування валютних ризиків істотно змінилося. Однак зміни торкнулися не
тільки безпосередньо представників реального сектору економіки, але також і банківської системи.
Банки, що кредитують малий, середній і великий бізнес, пов’язаний з імпортними та експортними
операціями, зобов’язали своїх позичальників хеджувати валютні ризики.
Отже, сьогодні можна спостерігати ситуацію, коли економічні агенти, які зазнали істотних збитків
у 2008 р. через фінансову кризу і девальвацію гривні, прагнуть створити на підприємствах ефективну
систему хеджування ризиків, а комерційні банки, які побоюються чергової хвилі девальвації
національної валюти, не тільки вимагають, але і сприяють розвитку цих процесів на вітчизняних
підприємствах. Комерційні банки висувають вимоги до хеджування валютних ризиків не лише щодо
кредитів, які вони видають суб’єктам господарювання, але й щодо усього бізнесу підприємства, якщо
він пов’язаний з експортно-імпортними операціями. Тобто, необхідний обсяг застрахованої (хедж)
відкритої валютної позиції може істотно перевищувати суму кредиту, виданого комерційним банком
підприємству [2; 3; 4; 6; 11; 14].
Наведемо основні інструменти, що використовуються для хеджування валютних ризиків [2; 3; 5;
12; 17]. Валютний форвард є найбільш розповсюдженим способом покриття валютного ризику. При
укладенні форвардної угоди підприємство укладає договір купівлі-продажу, за яким зобов’язується
купити (або продати) іноземну валюту за обмінним курсом, зазначеним у договорі, у визначений
термін у майбутньому чи протягом деякого майбутнього періоду. Даний метод хеджування дозволяє
повністю усунути невизначеність щодо обмінного курсу придбаної (проданої) валюти в майбутньому
[3; 5; 9; 20]. На думку Л.П. Петрашко, хеджування ризику зміни ціни активу протягом форвардного
періоду є основною метою форвардних угод [11, с. 32].
Одним з широко застосовуваних на практиці способом зовнішнього покриття валютних ризиків
сьогодні є використання валютних опціонів. Валютний опціон – це угода, за якою покупець отримує
право (але не зобов’язання) купити або продати певний обсяг валюти за заздалегідь зафіксованою
ціною у день закінчення опціонного контракту [1; 2; 3; 11; 19]. Валютні опціони вигідні у випадку, коли
необхідно забезпечити покриття валютних надходжень або платежів, час і суми яких не чітко
визначені. Валютні опціони забезпечують такий самий захист, як і термінове покриття на
форвардному валютному ринку, але на відміну від форвардних контрактів дають також можливість
власникам опціонів отримати додатковий прибуток при сприятливій зміні валютних курсів.
В залежності від того, яке право бажає придбати покупець опціону купити або продати валюту –
вони поділяються відповідно на опціони «колл» або «пут». Опціон «кол» дає право його покупцеві
придбати валюту за певною ціною, а опціон «пут» – продати. В обох випадках покупець опціону
набуває лише право, але не обов’язок виконання опціону, в той час як у продавця при здійсненні
опціонної угоди виникає обов’язок її виконання, що дає перевагу покупцеві опціону. Цю перевагу
покупець зобов’язаний сплатити у вигляді опціонної премії. Опціонну премію можна порівняти зі
страховою премією, яка сплачується при страхуванні майна, проте в даному випадку страховим
випадком є заподіяння шкоди майну, а отримання можливих збитків через коливання валютного
курсу [1; 3; 19].
Крім того, в залежності від терміну виконання опціони поділяються на дві групи – американські і
європейські. Європейські опціони відрізняються тим, що можуть бути використані тільки в день
закінчення опціонного контракту, в той час як американські опціони – в будь-який день до дати
закінчення опціонного контракту. Американські опціони є більш гнучкими в порівнянні з опціонами
європейського типу, так як можуть бути використані в будь-який момент дії опціону, тому премія за них
є вищою, ніж за європейські. Опціони американського типу найбільш часто зустрічаються на біржі, у
той час як європейські в основному є позабіржовими інструментами і надаються банками і
фінансовими компаніями. В залежності від місця здійснення угоди також опціони поділяються на
біржові та позабіржові. Позабіржові опціони дозволяють учасникам угоди узгодити індивідуальні умови
(термін виконання, суму операції, ціну виконання) і тому їх вартість, порівняно з опціонами,
придбаними на біржі, як правило, є вищою. При купівлі біржового опціону обумовлюється тільки
премія, в той час як інші параметри є стандартизованими [1; 3; 19].
Позитивними моментами хеджування за допомогою вище зазначених інструментів є [3; 4; 8; 9]:
– доступність організованого ринку – вихід на біржовий ринок реальний для невеликого
підприємства або приватного інвестора, в той час як позабіржові угоди укладаються з професійними
учасниками фінансового ринку і ефективність даних угод залежить від розміру і ділової репутації
організації;
– можливість проводити хеджування без прийняття значних кредитних ризиків – основним
кредитним ризиком при хеджування є ризик біржі, який, як правило, є відчутно нижчим, ніж кредитний
ризик контрагента на позабіржовому ринку; також кредитний ризик знижується за рахунок ефективних
механізмів взаємозаліку вимог, як правило, пропонованих біржею;
– простота регулювання величини хеджування позиції, або її закриття;
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– наявність моніторингу за цінами і обсягами торгів на доступні інструменти, що дозволяє
вибрати оптимальну стратегію хеджування.
Недоліками такого роду хеджування є [3; 4; 8; 14; 21]:
– відсутність можливості використовувати строкові контракти довільного розміру та терміну
виконання – стандартні контракти передбачають фіксований розмір лота і термін, їх кількість
обмежена, в силу цього базисний ризик хеджування заздалегідь неможливо зробити менше певної
заданої величини;
– необхідність здійснення комісійних витрат при укладанні угод;
– необхідність відволікання коштів та прийняття ризику ліквідності при здійсненні хеджування –
продаж і купівля стандартних контрактів вимагає внесення депозитної маржі та її наступного
збільшення у випадку несприятливої зміни цін – для волатильних інструментів і великих термінів
хеджування обсяг додаткового забезпечення (маржі) може виявитися значним.
Незважаючи на витрати, пов’язані з хеджуванням, і численні труднощі, з якими підприємство
може зіткнутися при розробці і реалізації стратегії хеджування, його роль у забезпеченні стабільного
розвитку є досить великою:
– істотне зниження цінового ризику, пов’язаного із закупівлею сировини та постачанням готової
продукції;
– хеджування вивільняє ресурси підприємства і допомагає управлінському персоналу
зосередитися на головних аспектах бізнесу, мінімізуючи ризики, а також збільшуючи капітал,
зменшуючи вартість використання коштів і стабілізуючи доходи;
– хедж не пересікається із звичайними господарськими операціями і дозволяє забезпечити
постійний захист без необхідності змінювати політику запасів чи укладати довгострокові форвардні
контракти;
– у багатьох випадках хедж полегшує залучення кредитних ресурсів: банки враховують
захеджовані застави за більш високою ставкою; це відноситься і до контрактів на поставку готової
продукції.
Вивчення процесу хеджування валютних ризиків вимагає всебічного розгляду даної процедури,
аналізу недоліків та переваг хеджування перед іншими методами управління ризиками, а також оцінки
можливих негативних наслідків. Якщо підприємство має відкриту валютну позицію та її передбачувана
оцінка залежить від змін валютного курсу, то підприємство, яке хеджує валютний ризик, скорочує
таким чином очікувані коливання майбутньої вартості фінансових потоків. З цього випливає, що
валютний ризик може бути визначений як відхилення величини очікуваного руху грошових коштів,
викликаний коливаннями валютного курсу. Таким чином, хеджування зменшує валютний ризик, але
безпосередньо не збільшує вартості підприємства і не викликає зростання його рентабельності, у
зв’язку з чим може виникнути сумнів в необхідності хеджування валютних ризиків з метою зменшення
флуктуації грошових потоків підприємства.
Прийняття рішення про доцільність хеджування валютних ризиків на кожному конкретному
підприємстві повинна починатися з аналізу тих переваг і вигод, які хеджування забезпечить даному
підприємству. Серед переваг хеджування валютних ризиків можна виділити наступні [3; 4; 5; 14; 15;
20]:
– хеджування, а отже, і зменшення валютного ризику призводить до передбачуваності майбутніх
грошових потоків, що сприяє ефективності фінансового планування на підприємстві.
– хеджування валютного ризику теоретично забезпечує перевищення чистих надходжень
підприємства над критичним рівнем, визначеного для даного підприємства. Економічний агент
повинен планувати рух грошових коштів таким чином, щоб підприємство не мало проблем з
ліквідністю. Це означає, що на певну дату підприємство повинно мати необхідні кошти і на поточну
діяльність і на виплату заборгованості.
– керівники підприємства, які приймають рішення про доцільність хеджування валютних ризиків,
за допомогою різних методів і інструментів, володіють значним обсягом про фінансовий стан, рівень
ризику і норму прибутку підприємства, ніж акціонери, що свідчить про більш високий рівень прийнятих
рішень.
Проте, вирішуючи питання щодо необхідності запровадження на підприємстві системи
хеджування валютного ризику, необхідно враховувати і такі можливі негативні наслідки:
– хеджування ризиків не сприяє досягненню головної мети – збільшенню ринкової вартості
підприємства, а як раз навпаки, залучаючи грошові ресурси в процес страхування, призводить до її
зменшення;
– фінансовий менеджмент ризику часто проводиться за рахунок акціонерів. Якщо підприємство
має намір максимізувати доходи акціонерів, то хеджування не завжди дозволяє цього досягти;
– керівники підприємства не можуть зі 100 відсоткоовю гарантією передбачити зміни на ринку.
Якщо ринок знаходиться в стані рівноваги, то очікувана поточна чиста вартість хеджування дорівнює
нулю;
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– витрати на хеджування підвищують собівартість продукції фірми, адже включаються в неї в
завуальованій формі.
Отже, ми виділили ряд особливостей хеджування ризиків, які відрізняють даний метод
управління ризиків від страхування. Головна відмінність – це можливість застосовувати даний метод
тільки до страхування цін активів, які здійснюють обіг на фінансових ринках. З точки зору ефективності
управління ризиками та рентабельності витрат на управління, метод хеджування є найбільш
оптимальним серед усіх методів управління ризиками, пов’язаними з операціями на фінансових
ринках, у т. ч. і валютними ризиками. Незважаючи на окреслені переваги в сучасному вітчизняному
бізнесі поки що не набуло широкого розповсюдження усвідомлення того, що валютні ризики повинні
бути захеджовані.
Висновки з даного дослідження. Спосіб хеджування валютних ризиків за допомогою вибору
певної стабільної рахункової одиниці повинен набути поширення при укладанні довгострокових
контрактів. Кризові явища в економіці України та світу створюють перешкоди для контрактантів, яким
важко знайти рахункову одиницю, яка в достатній мірі зберігала б стабільність своєї мінової цінності у
тривалому часі. Такою лічильною одиницею, практично постійної мінової цінності може слугувати
стабільна валюта або цінність (дорогоцінний метал). Оптимально підібраний кошик економічних благ,
дозволяє зменшити волатильність валютних ризиків.
Розглянуті вище фінансові методи хеджування валютного ризику дозволяють зберігати і
підвищувати конкурентоспроможність підприємства в короткостроковому періоді, оперативно
реагувати на зміну валютного курсу. Однак для сталого розвитку промислового підприємства в
середньостроковому і довгостроковому періодах необхідно використання нефінансових методів
хеджування, які дозволять пом’якшити чи усунути негативний вплив змін валютного курсу і будуть
сприяти розвитку підприємства в нових економічних умовах.
Бібліографічний список
1. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилина. – М. : Фонд «Правовая культура»,
1994. – 528 с.
2. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы : методическое пособие / А.Н. Балабушкин. – M. :
Фондовая биржа РТС, 2002. – 92 с.
3. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы /
В.А. Галанов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 464 с.
4. Денисенко М.П. Кредитування та ризики : навчальний посібник. / М.П. Денисенко,
В.М.Домрачев, В.Г. Кабанов, І.В.Ігнатенко, К.О. Чигирик. – К.: “Видавничий дім «Професіонал»”,
2008. – 480 с.
5. Дорман В.Н. Хеджирование – как перспективный метод управления рыночными рисками /
В.Н. Дорман, О.С. Соколова // Финансы и кредит. – 2007. – № 41. – С. 56-60.
6. Еш С.М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. / С.М. Еш. – К.: Центр учбової літератури,
2011. – 528 с.
7. Івченко І.Ю. Економічні ризики : начальний посібник / І.Ю. Івченко. – К.: Центр навчальної
літератури, 2004. – 304 с.
8. Киселёв М.В. Классификация технологий сделок с деривативами / М.В. Киселёв //
Экономические стратегии. – 2009. – № 4. – С. 46-51.
9. Колосов И.М. Инновации в сфере валютного хеджирования на промышленных предприятиях
/ И.М. Колосов // Финансы и кредит. – 2009. – №13. – С. 69-75.
10. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие /
В.Ф. Палий. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 456 с.
11. Петрашко Л.П. Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл і
доповн. – К.: Знання, 2012. – 271 с.
12. Строгалев А.С. Семь шагов к хеджу / А.С. Строгалев // Рынок ценных бумаг. – 2000. – №
10. – С. 11-20.
13. Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління / А.В. Шегда,
М.В. Голованенко; за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с.
14. Райе Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск: пер. с англ. / Т. Райе, Б. Койли – К.:
Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 592 с.
15. Лукашев А.В. Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в
нефинансовых корпорациях / А.В. Лукашев // Управление корпоративными финансами. – 2005. –
№1 (7). – С. 36-52.
16. Люу Ю.-Д. Методы и алгоритмы финансовой математики / Ю.-Д. Люу. – М.: БИНОМ;
Лаборатория знаний, 2007. – 751 с.
17. Рэдхед К. Управление финансовыми рисками / пер. с англ. / К. Рэдхед, С. Хьюс. – М. :
Инфра-М, 1996. – 288 с.

379

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

18. Свєшнікова К.Т. Категорії та види валютних ризиків комерційних банків / К.Т. Свєшнікова //
Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 147-154.
19. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг:
пер. с англ. / Дж. Синки. – М.: Альпина бизнес букс, 2007. – 1018 с.
20. Сычев В.А. «Качественные методы фундаментального анализа макроэкономических
процессов на международном валютном рынке «FOREX». / В.А. Сычев. – Ростов н/Д: Изд-во
СКНЦ ВШ, 2005. – 240 с.
21. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель
инвестиций : монография / А.С. Шапкин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,
2003. – 544 с.
Анотація
У статті розглянуто особливості валютних ризиків зовнішньоекономічної діяльності
підприємств. Досліджено теоретичні аспекти виникнення валютних ризиків та їх характерні
особливості в сучасних умовах. Здійснено спробу тлумачення хеджування як одного з важливих
методів запобігання і мінімізації валютних ризиків. Проведено класифікацію інструментів
хеджування валютних ризиків за напрямами і видами. Запропоновано, що при укладанні
довгострокових контрактів доцільно робити прив’язку до стабільної рахункової одиниці.
Визначено, що для розвитку промислового підприємства в довгостроковому періоді слід
використовувати нефінансові методи хеджування, які дозволять пом’якшити чи усунути
негативний вплив змін валютного курсу.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, валютні ризики, мiнiмiзaцiя ризиків,
стрaхувaння вaлютних ризиків, хеджування, опціон, форвард, ф’ючерс.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности валютных рисков внешнеэкономической деятельности
предприятий. Исследованы теоретические аспекты возникновения валютных рисков и их
характерные особенности в современных условиях. Предпринята попытка толкования
хеджирования как одного из важных методов предотвращения и минимизации валютных рисков.
Проведена классификация инструментов хеджирования валютных рисков по направлениям и
видам. Предложена целесообразность при заключении долгосрочных контрактов делать привязку
к стабильной счетной единице. Определено, что для развития промышленного предприятия в
долгосрочном периоде следует использовать нефинансовые методы хеджирования, которые
позволят смягчить или устранить негативное влияние изменений валютного курса.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, валютные риски, минимизация
рисков, страхование валютных рисков, хеджирование, опцион, форвард, фьючерс.
Annotation
In the article it is studied the peculiarities of currency risks of foreign economic activity of enterprises.
It is investigated theoretical aspects of the emergence of currency risks and characteristics in modern
conditions. An attempt was made of interpretation of hedging as one of the important methods to prevent
and minimize currency risks. Classification of of hedging instruments of currency risks in areas and species
is realized. It is proposed that at the conclusion of long-term contracts we should make stable binding to the
counting unit. It was determined that the development of industrial enterprises in the long term it should be
used non-financial hedging techniques that will mitigate or eliminate the negative impact of changes in
exchange rates.
Key words: foreign trade, foreign currency risk, minimize risk, currency risk insurance, hedging,
options, forwards, futures.
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МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА АВІАЦІЙНОГО ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО
ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Цивільна авіація України, як і вся світова авіація в цілому, не вперше
відчуває на собі вплив світових та внутрішніх криз, що спричинили ряд проблем в авіаційній галузі.
Вплив цілого ряду негативних факторів продовжує вести вітчизняний ринок авіаперевезень до
скорочення перевізних потужностей та звуження пасажиропотоку. Ті ринкові позиції, що втрачалися з
року в рік, вже почали займати зарубіжні конкуренти.
Таким чином, серед багатьох економічних завдань в сфері повітряного транспорту пріоритетним
виступає завдання підвищення ефективності використання вітчизняного парку повітряних суден та пошук
шляхів його оновлення. В умовах, що склалися, найбільш оптимальним рішенням для виходу з кризи стає
розвиток інституту лізингу авіаційної техніки, перш за все, вітчизняного виробництва. Такий інститут може
бути засновано як на власній ініціативі авіапідприємств (господарюючих суб’єктів) і цілеспрямованій
державній підтримці, так і на основі використання механізму державно-приватного партнерства [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження визначеної проблеми базується на
принципових положеннях, які висвітлені в наукових працях таких фахівців з лізингу, як Алфер’єв В.,
Афанасенко І., Газман В., Горемикин В., Прилуцький Л. та ін. Також були проаналізовані роботи
Кулаєва Ю., Єлагина В., Щелкунова В. Артамонова Б., Афанас’єва В., Балашова Б., Тихонова В., які
розкривають теоретичні та прикладні аспекти галузевої економіки та функціонування цивільної авіації,
включаючи питання лізингу авіаційної техніки.
В статті особливу увагу приділено невирішеному раніше аспекту даної проблеми, а саме,
пошуку такого механізму лізингу, який одночасно є економічно доцільним для вітчизняних
авіакомпаній та виробників авіаційної техніки.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз існуючої закордонної та вітчизняної практики
використання авіаційного лізингу, визначення його особливостей та можливих джерел фінансування з
урахуванням специфіки української авіаційної галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. За словом «лізинг» стоїть цілий ряд фінансових
інструментів, які визначають напрям його використання, в першу чергу, фінансовий та операційний
лізинг. В Україні під лізингом розуміють лише фінансовий лізинг, а операційний лізинг трактується як
звичайна оренда. Тому, ніяких пільг для операційного лізингу в нашій країні не передбачено, хоча
саме цей вид лізингу став основою розвитку авіації в усьому світі [2].
Справа в тому, що при фінансовому лізингу авіакомпанія за строк лізингу повинна сплатити всю
вартість літака, який перейде до її власності. Літак коштує дорого, тому навіть за 15 років щорічна
ставка лізингового платежу залишається відносно високою. Операційний лізинг передбачає, що літак
залишається у власності лізингової компанії, а компанія-авіаперевізник, яка взяла його в лізинг,
наприклад на п’ять років, сплачує лише різницю між теперішньою вартістю літака та його
прогнозованою остаточною вартістю, яку розподілено на строк лізингу. Тому, лізингова ставка
залишається невисокою що, звичайно, є вигідним для авіакомпанії. Крім того, при операційному
лізингу літак залишається на балансі лізингової компанії, що дає можливість банкам та іншим
фінансовим інститутам інвестувати свої вільні ресурси в довгострокові капіталомісткі активи [3].
В міжнародній практиці існують іще більш «тонкі» варіанти авіаційного лізингу. Наприклад,
лізинг, який повертається через викуп. В такому випадку авіакомпанія, будучи власником літаків,
продає їх лізинговій компанії, і вже після цього бере літаки в лізинг. Також зустрічаються різні види
податкового лізингу. Наприклад, так званий, японський «плечовий» лізинг (Japanese Leverage Lease),
який, будучи збитковим, дозволяє лізингодавцю списувати високі прибутки, отримані з інших джерел,
та економити на податках [4].
Якщо розглядати особливості авіаційного лізингу з точки зору лізингової компанії, то в цілому її
бізнес базується на тонкій грі між лізинговими ставками, вартістю фінансових ресурсів, які вона залучає,
поточною та прогнозованою остаточною вартістю літака та його амортизацією. Тому, лізингова компанія
виступає вже не посередником між авіаперевізником і банком, а безпосереднім учасником ринку.
Так, лізингова компанія, яка протягом багатьох років займається авіаційним лізингом і має у
власності не один десяток зданих в лізинг авіакомпаніям повітряних суден, отримує по кожному
повітряному судну, що знаходиться в лізингу, лізингові платежі, які становлять на рік 12-15% від ціни
нового повітряного судна. Очевидно, що навіть за вирахуванням власних витрат і прибутку, цієї суми
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вистачає, щоб фінансувати закупівлю в обсязі, 10-12% від того, що є в лізингової компанії парку повітряних
суден, а значить - регулярно оновлювати цей парк і відшкодовувати його зменшення за рахунок переходу
повітряних суден у власність авіакомпаній після закінчення терміну лізингу (що становить 10-12,5% при
терміні лізингу 10-8 років відповідно). Таким чином, крупна лізингова компанія, яка тривалий період діє на
регулярній підставі, може підтримувати своє функціонування (тобто фінансування закупівель в операціях
лізингу) за рахунок власних засобів, термін «оборотності» яких – в межах року [5].
Інша справа – початковий період становлення лізингової компанії. Засоби на фінансування
лізингових операцій потрібні сьогодні, а віддача по ним за рахунок лізингових платежів розтягується,
принаймні, на роки, поки компанія не вийде на регулярний режим самопідтримки. Залучення
приватних інвестицій для вітчизняних лізингових компаній, що працюють в авіаційній сфері, на етапі їх
становлення скрутне як через складне становище на внутрішньому ринку цивільної авіатехніки, так і
через низьку (в порівнянні з сировинними галузями) рентабельність авіаперевезень (причому, не
лише в Україні, але і у всьому світі) [6].
Таким чином, на етапі становлення (а в Україні лізинг взагалі, і авіаційний зокрема, знаходиться
на самому початку становлення) лізинговій компанії не обійтися без залучення кредитів. А кредити
треба буде повертати, причому єдиним джерелом їх повернення є лізингові платежі. Із сказаного
виходить, що термін кредиту має бути не менше терміну лізингу, а процентна ставка за кредитом лежати в межах, не руйнівних для лізингоотримувача, тобто, авіакомпанії. Звідси пряма залежність
самої можливості лізингу від «ціни грошей» на доступному лізингодавцю ринку кредитів.
У розвинених країнах терміни кредиту біля 8-10 років при процентних ставках 5-8%, як правило,
сповна доступні при досить надійних гарантіях. При лізингу гарантією зазвичай є застава предмету
лізингу (повітряних суден при авіаційному лізингу). І тут виявляється основна перевага лізингу перед
кредитом, наданим безпосередньо покупцеві (авіакомпанії): якщо покупець розоряється, то на його
власність (а при кредиті на покупку предмет покупки відразу стає власністю покупця) звертаються
претензії всіх кредиторів, і банк, що дав кредит на конкретну покупку, – лише один з них, тому в
подібній ситуації повернення кредиту може і не діждатися.
При лізингу майно знаходиться у власності лізингової компанії (а вона, як правило, афілійована
по відношенню до банку-кредитора), і при банкрутстві лізингоотримувача цей предмет просто
вилучається у нього незалежно від останніх його зобов'язань.
Проте, щоб бути гарантією по кредиту, предмет лізингу повинен мати те, що називають
«ліквідністю», тобто володіти (якщо заставою доведеться скористатися) певною ринковою залишковою
вартістю, причому, навіть з врахуванням зносу, не меншою, ніж сума виплат, що залишилася на той
момент, по кредиту. Якщо предмет лізингу - повітряне судно, це означає, що, по-перше, воно повинне
мати всі необхідні сертифікати для виставляння на продаж у будь-який момент при достроковому
закінченні терміну лізингу, по-друге, у нього (або у його виробника) має бути на ринку авіатехніки
відповідна репутація, що дозволяє з мінімальним ризиком оцінити цю залишкову ринкову вартість, і, потретє, ситуація у відповідному секторі вторинного ринку має бути досить стабільною [7].
На жаль, по всіх цих чинниках ситуація останніми роками для вітчизняних повітряних суден не
дуже сприятлива. Більшість з них – це літаки попередніх поколінь, які знімаються з експлуатації через
нові міжнародні обмеження. Це різко знижує ціни на авіатехніку, яка довгий час була в експлуатації.
Щодо нових літаків вітчизняного виробництва, то навіть високі технічні характеристики та відповідність
сучасним екологічним вимогам не роблять їх доступними для авіакомпаній без запровадження
лізингового механізму. Так, вартість ближньомагістрального пасажирського літака Ан-158 сьогодні
становить 30 млн. дол. США, а регіонального Ан-140 – 20 млн. дол.США, в той час як
ближньомагістральний Boeing-737 можна взяти в лізинг за 120 тис. дол.США, а регіональний Boeing767 – за 200 тис. дол.США [8].
Відзначимо також, що і кредити, і інвестиції, незалежно від їх джерела, можуть залучатися для
фінансування авіаційного лізингу на умовах, не гірших, ніж такі що діють на доступному лізинговій
компанії «ринку грошей», тобто за процентною ставкою не меншою ніж та, що склалася на цьому
ринку, інакше капітал просто піде з сфери лізингу (виключенням може бути, хіба що, залучення
державних коштів на протекціоністських умовах).
Висновки з проведеного дослідження. Відмінною рисою сучасного авіаційного лізингу в
Україні є обмеженість і нерозвиненість лізингових стосунків, переважання державного фінансування
лізингових структур, їх повна залежність від позиції керівництва авіаційної промисловості. Як
результат, ті обмеження, що діють на внутрішньому і зовнішньому ринках торгівлі авіаційною технікою,
позбавляють і авіаційну промисловість і цивільну авіацію України дієвого важеля підвищення їх
конкурентоспроможності, що в умовах світової глобалізації економіки може призвести до повного
витіснення вітчизняних авіавиробників та авіаперевізників з міжнародного авіаційного ринку.
Щоб уникнути втрати самостійності і власного науково-технічного та інтелектуального потенціалу, а
також для вирішення проблеми підтримки і розвитку повітряного транспорту потрібно створити ефективно
діючий адміністративний механізм регулювання і стимулювання залучення на український ринок
авіаційних перевезень кращих зразків авіаційної техніки, переважно вітчизняного виробництва.
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Одним з інструментів такого механізму є ухвалення спеціального закону про авіаційний лізинг,
який дозволить не лише розширити сферу його вживання у цивільній авіаційній галузі, але створить
привабливі умови для приватних українських і зарубіжних авіакомпаній, виробників авіатехніки та
різних інвестиційних груп.
Таким чином, світовий досвід доводить, що розвиток інституту лізингу авіаційної техніки (саме
операційного лізингу, який став основною розвитку авіації в усьому світі) та створення відповідної
законодавчої бази для формування ринку лізингових послуг, є тим важелем, що суттєво підвищить
міжнародний статус української авіації.
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Анотація
В статті розглянуті основні питання, які стосуються розвитку авіаційного лізингу в Україні
як засобу підвищення конкурентоспроможності вітчизняної авіаційної галузі в сучасних умовах
глобалізації світової економіки. Проведено аналіз існуючої практики використання авіаційного
лізингу та запропоновано напрямки його удосконалення з урахуванням особливостей вітчизняного
парку повітряних суден іа ринку авіаційних перевезень. Також приділено увагу найбільш проблемним
питанням в роботі лізингових компаній, які спеціалізуються на авіаційному лізингу. Підкреслено
важливу роль держави в створенні інституту лізингу авіаційної техніки.
Ключові слова: авіаційний лізинг, повітряне судно, лізингова компанія, лізингодавець,
лізингоотримувач.
Аннотация
В статье рассмотрены основные вопросы, которые касаются развития авиационного
лизинга в Украине как средства повышения конкурентоспособности отечественной авиационной
отрасли в современных условиях глобализации мировой экономики. Проведен анализ
существующей практики использования авиационного лизинга и предложены направления его
усовершенствования с учетом особенностей отечественного парка воздушных судов и рынка
авиационных перевозок. Также уделено внимание наиболее проблемным вопросам в роботе
лизинговых компаний, которые специализируются на авиационном лизинге. Подчеркнута важная
роль государства в создании института лизинга.
Ключевые слова: авиационный лизинг, воздушное судно, лизинговая компания,
лизингодатель, лизингополучатель.
Annotation
In the articles considered basic questions which touch development of the aviation leasing in Ukraine
as to the mean of increase of competitiveness of domestic aviation industry in the modern terms of
globalization of world economy. The analysis of existent practice of the use of the aviation leasing is
conducted and directions of his improvement are offered taking into account the features of domestic park of
air ships and market of air transportations. Attention the most problem questions is also spared in-process
leasings companies which are specialized on the aviation leasing. Underline important role of the state in
creation of institute of leasing of aerotechics.
Key words: aviation leasing, air ship, leasing company, giving in leasing recipient leasing

383

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

УДК 336.221.26

Маршалок Т.Я.,
к.е.н., доцент кафедри податків і фіскальної політики,
Тернопільський національний економічний університет

ПРАГМАТИЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИТЕРІЇВ ФІСКАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ
Постановка проблеми. Формування податкових відносин має базуватися на принципах
справедливості, рівномірності й загальності. З огляду на це, взаємовідносини держави та громадян
слід розглядати крізь призму фіскальної політики, яка забезпечує життєздатність останніх. Фіскальна
політика – це діяльність держави, а також її органів, спрямована на ефективний розподіл і
використання доходів та видатків бюджетів і державних цільових фондів. У кожній країні необхідно
реалізувати політику найбільшого сприяння, що базується на елементах справедливого
оподаткування, регулювання цін, фінансових відносин. Ці елементи, поєднані між собою,
забезпечують результат економічних перетворень, зростання достатку населення, налагодження
партнерських відносин між державними службовцями та громадянами, ефективний розподіл
фінансових ресурсів від населення до бюджетів, і навпаки. Саме такий перерозподіл є основою для
здійснення фіскальної політики.
Податкова система з оптимальною структурою податків, їхніми ставками, податковими пільгами,
а також з ефективними механізмами, здатними їх забезпечувати загалом, є базою для бюджетних
відносин, котрі слід аналізувати відповідно до певних принципів і критеріїв. Ефективність податкової
політики в країні характеризують за допомогою п’яти критеріїв: фіскальної достатності; економічної
ефективності; соціальної справедливості; стабільності; гнучкості. Проте безпосередньо вплив
податкового навантаження виявляється через критерії фіскальної достатності, економічної
ефективності та соціальної справедливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі оптимальності оподаткування, а також
реалізації критеріїв фіскальної політики визначених вище присвячено праці видатних вітчизняних та
зарубіжних вчених серед яких варто виділити: В. Андрущенка, Е. Балацького, М. Білика,
В. Буряковського, О. Десятник, В. Захожая, І. Золотько, Ю. Іванова, А. Крисоватого, Я. Литвиненка,
І. Майбурова, П. Мельника, О. Найденка, С. Паранчука, В. Пушкарьової, В. Савченка, А. Соколовської,
Л. Тарангул, С. Юрія.
Проте проаналізовані літературні джерела неповністю розкривають намічену нами проблему, у
працях проведено лише теоретичний аналіз критеріїв фіскальної політики і не зроблено розрахунок
таких критеріїв, який в змозі відобразити реалії вітчизняної фіскальної політики.
Постановка завдання. Для досягнення окресленої мети необхідно врахувати особливості
податків, а також вплив податкових платежів на платника податків, державу, носія податку, суб’єкта,
який отримує соціальне благо в результаті перерозподілу податкових надходжень. Метою статті є
дослідження впливу податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарювання, рівень життя
населення, вивчити вплив фіскальної політики на можливість реалізовувати соціальні та економічні
завдання державою. Проаналізувати критерії фіскальної політики та їх особливості в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективною вважають таку фіскальну політику
держави, яка здатна поєднати певні чинники, що можуть зумовити зміни в її структурі чи функціонуванні
загалом. Саме через критерії можна відобразити та проаналізувати вплив податків на діяльність суб’єктів
оподаткування: громадян як платників податків і користувачів суспільних благ та держави.
Важливу роль при розрахунку критеріїв податкової політики відіграє соціально-економічна
доктрина країни. Ця доктрина при здійсненні податкової політики може бути двох типів: політика
високих і низьких податків [1, с. 82]. Відповідно тип політики залежить від економічного стану країни,
рівня розвитку фінансових відносин, менталітету населення, культурної приналежності й найбільше –
від підбору фіскальних інструментів, за допомогою яких реалізовують цю доктрину.
Зазначимо, що поєднання податкових інструментів дає змогу сформувати податкову систему
загалом, а управління цими інструментами передбачає виникнення податкових відносин, які є
податковою політикою. Основа будь-якої податкової політики – рівень податкових надходжень, за
допомогою котрих держава забезпечує себе ресурсами для здійснення економічної та соціальної
політики. В результаті податковий коефіцієнт, який визначають через податкове навантаження і
податковий тягар, є базовим показником у системі оцінювання ефективності податкової політики.
Саме тому визначальною величиною при побудові критеріїв податкової політики вважають податкове
навантаження, що виражається через показник податкового коефіцієнта.
Для оцінювання податкової політики України використовують критерії, які відрізняються за
сферою їхньої безпосередньої дії. Їхня математична побудова й аналіз базовані на використанні
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макроекономічних показників – валового внутрішнього продукту, рівня оподаткування, податкових
надходжень, номінальних доходів податкоплатників, загального рівня фінансованих державою
суспільних благ. Ці показники відображають вплив податків на податкові надходження до державної
казни, вплив оподаткування на діяльність підприємств, громадян – платників податків і – користувачів
суспільними благами, що їх фінансують із Державного бюджету України [2, с. 137–139.].
Стан податкової політики, її вплив в Україні на суспільні процеси є основою ефективної ринкової
економіки. Перший із проаналізованих критеріїв фіскальної політики – це критерій фіскальної
достатності. Для його розрахунку необхідно використати показники валового внутрішнього продукту за
кілька років, показник податкового коефіцієнта за проаналізований період і коефіцієнт А1. Коефіцієнт
A1 є середньою величиною, яку визначають як співвідношення податкових надходжень від
податкового коефіцієнта (коефіцієнт еластичності) (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка макроекономічних показників в Україні, млн. грн.
Рік

Рік

Показник
ВВП
Податкові надходження
до Зведеного бюджету
України
Рівень оподаткування
(податковий коефіцієнт)
Коефіцієнт A1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

441452

544153

720731

949864

914720

1082569

1 302 079

98065,2

125743

161264

227165

191381,2

166
872,2

261 605,0

22,2

23,1

22,37

23,9

20,9

15,4

20

0,63

Джерело: складено автором за даними: http://ukrstat.gov.ua/
Дані, табл. 1 свідчать про зростання за аналізований період макроекономічних показників у
грошовому еквіваленті, крім 2009 р. Так, у кризовий період економічна активність була нижчою, ніж у
попередні; відповідно розрахований показник податкового навантаження у 2005 – 2011 рр, зазнав
певних коливань, що свідчить про неоднорідну податкову політику, яку проводили в Україні. В процесі
реалізації податкової політики не спостерігалось одностайності та послідовності, що підтверджують
отримані результати. Аналізуючи критерій фіскальної достатності, слід вказати на зростання впливу
податків. Здійснивши розрахунки отримаємо чітко виражену прямолінійно зростаючу залежність між
нормою оподаткування та податковими надходженнями, і значне зниження фіскального впливу у 2009
р. та 2010 роках (рис. 1).
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ПН – податкові надходження
А1 – коефіцієнт залежності податкових надходжень від норми оподаткування.
Т – податковий коефіцієнт (податкове навантаження) в Україні
ВВП – валовий внутрішній продукт

Рис. 1 Критерій фіскальної достатності в Україні*
*Розраховано автором на основі даних табл. 1

Отримані результати загалом свідчать про зростаючу залежність податкових надходжень від
норми оподаткування. Така політика є найбільш прийнятною для держави, що прагне отримати як
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найбільше платежів. Аналізуючи дані, зазначимо, що за досліджений період відбулося зростання
валового внутрішнього продукту та податкових надходжень. Відповідно показник податкового
навантаження у 2005 - 2011 р. коливався в межах від 15,4% у 2010 р. до 23,9% у 2008 р. Ця ситуація
підтверджує зростання впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, що не завжди є
позитивним для економіки загалом. Підвищення рівня впливу в період розвитку і становлення
економіки може мати як позитивні результати, так і негативні наслідки; останні можуть призвести до
розвитку тіньової економіки, масового ухилення від сплати податків, зменшення виробництва тощо.
Окрім держави, податкова політика значною мірою впливає на суб’єктів господарювання, які є
безпосередніми учасниками створення валового внутрішнього продукту і валової доданої вартості в
країні. Через механізм перерозподілу ВВП ці суб’єкти забезпечують державу фінансовими ресурсами,
що акумулюються у вигляді податкових платежів. Саме тому необхідно визначити таку частку
податкових платежів, яку підприємство спроможне сплатити і яка матиме найбільший ефект для
держави загалом і для суб’єкта господарювання зокрема.
Вплив оподаткування на дохід (прибуток) платника розраховують через критерій економічної
ефективності [2, с. 138]. Критерій відображає залежність отриманих загалом у країні фінансових
результатів від оподаткування, норми оподаткування і коефіцієнта А2 (табл. 2). Цей коефіцієнт вказує
на залежність чистого доходу від податкового навантаження.
Таблиця 2
Динаміка фінансових результатів до оподаткування та податкового навантаження в
Україні протягом 2005– 2011 рр.
Рік

Рік

Показник

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Фінансовий результат до
64370,
оподаткування (прибуток /
76253
135897,9 8954,2
-42414,7
58334,0
8
збиток)
Рівень оподаткування
22,2
23,1
22,37
23,9
20,9
15,4
(податковий коефіцієнт)
Коефіцієнт A2
0,12
Джерело: складено автором за: http://ukrstat.gov.ua/; http://minfin.gov.ua/; http://minrd.gov.ua/

2011
122210,0
20

Аналіз розрахованого критерію економічної ефективності в Україні свідчить про зростання
результатів діяльності суб’єктів господарювання протягом досліджуваного періоду (рис. 2).
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ЧД – чистий дохід
ВД – фінансові результати до оподаткування
Т – податковий коефіцієнт в Україні (податкове навантаження)
A2 – коефіцієнт залежності, що визначається як еластичність чистого доходу та податкового навантаження

Рис. 2. Критерій економічної ефективності*
*Розраховано автором на основі даних табл. 2
Варто зазначити, що за 2005 – 2011 рр. спостерігалися неоднозначні результати впливу
оподаткування на діяльність суб’єктів господарювання, зокрема на отримання ними чистого доходу.
Як підтверджують розрахунки, 2005 – 2007 рр. характеризувалися тенденцією до зменшення впливу
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оподаткування на фінансовий результат; чисті доходи підприємств збільшувалися, хоча, як
зазначалося податкове навантаження також зростало. Отже, абсолютна результативність діяльності
підприємств (підвищення їхніх доходів) зростала набагато швидше, ніж вплив податків на отримання
цього результату. На таку тенденцію могли вплинути зменшення кількості оподатковуваних операцій,
застосування значних податкових пільг, звуження бази оподаткування, що на тлі загального зростання
ефективності підприємств призвело до зниження ефективності фіскальної політики, або така ситуація
може свідчити, що вектор оподаткування був спрямований на інші сфери дії податку, відмінні від
оподаткування прибутку підприємств та організацій.
Абсолютно іншими були показники критерію економічної ефективності в 2008 – 2009 та 2011 рр.,
коли внаслідок дії фінансової кризи спостерігався значно більший вплив податкового навантаження на
результати діяльності підприємств; чистий дохід останніх за цей період перебував на найнижчому за
аналізований період рівні. Пояснити це явище можна тим, що при зростанні показника податкового
навантаження в 2008 р. дохідність підприємств значно зменшилася. У 2009 р. суб’єкти
господарювання завершили фінансовий рік зі збитками, внаслідок чого критерій економічної
ефективності перебував на рівні нижче нуля, що означає про прямі збитки держави через
недооподаткування, які вимірюються значенням цього критерію у вказаний проміжок часу, дещо
кращою є ситуація 2010 року коли підприємства дещо оговталися від впливу економічної кризи та
отримали позитивний фінансовий результат за результатами року, однак 2011 рік знову знаменувався
негативними коливаннями в сторону зменшення прибутковості підприємств.
Доходимо логічного висновку, що податкова політика України з оподаткування фінансового
результату в умовах фінансової кризи є неоднозначною і потребує кардинальних змін у напрямку
зменшення податкового тиску на підприємства. Вважаємо, що за стабільного розвитку в 2005 – 2007
рр. держава мала змогу за допомогою фіскальних інструментів підвищити рівень оподаткування
підприємств без значних загроз процесові господарювання.
Окрім фіскальної та регулюючої, слід вказати на соціальну роль податків і податкових платежів.
Найбільш ефективним показником, що дає змогу вивчити вплив податків на соціальне становище
населення, є критерій соціальної справедливості, який відображає інтереси громадян як платників
податку, які отримують доходи, що підлягають оподаткуванню, і як суб’єктів держави, котрі, сплачуючи
податок, хочуть отримати еквівалентну ціну у вигляді певного соціального блага [2, с. 139]. Такий
критерій є найважливішим із позиції прихильників соціальної функції податку, що виявляється через
його перерозподіл від платників податків до тих, які отримують блага з державного бюджету.
Згаданий критерій розглянутий у двох аспектах: із боку платника податків, оскільки перший
визначають за допомогою функціональної залежності, що вказує, як зміняться реальні доходи під впливом
взаємодії номінальних доходів платників, рівня оподаткування, бази оподаткування та коефіцієнта А3, де
А3 – коефіцієнт залежності реальних доходів податкоплатників від рівня оподаткування (табл. 3); з боку
громадянина-виборця, котрий, зробивши вибір, прагне отримати від держави суспільне благо як ціну за
сплачені податки. Розмір суспільних благ залежить від сукупних податкових надходжень, податкового
навантаження та коефіцієнта А4, який визначають як залежність величини суспільних благ від норми
оподаткування (середнє значення коефіцієнта еластичності) (табл. 4).
Таблиця 3
Динаміка доходів населення, бази оподаткування та рівня оподаткування в Україні
протягом 2005 – 2011 рр.
Рік

Рік

2005
2006
Показник
Доходи громадян
365923
475200
База оподаткування (дохо212340
289065
ди за мінусом субсидій)
Податкове навантаження
22,2
23,1
Коефіцієнт А3
Джерело складено автором за: [3; 4; 5; 6; 7; 8]

2007

2008

2009

2010

2011

625868

850232

542244

1101015

1251005

388223

519024

186819

677325

787637

22,37

23,9
0,53

20,9

15,4

20

Таблиця 4
Динаміка макропоказників для розрахунку критерію соціальної справедливості
за 2005 – 2011 рр.
Показник
Суспільні блага

2005
86920,8

2006
100907,6

2007
127497,6

Коефіцієнт А4
Джерело: складено автором за: ukrstat.gov.ua
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При побудові кривої критерію соціальної справедливості номінальними доходами є дані, що їх
офіційно оприлюднила Державна служба статистики України. Базою оподаткування визначено
номінальні доходи за мінусом субсидій, котрі отримують громадяни та які не підлягають
оподаткуванню; проте ці субсидії впливають на купівельну спроможність громадян і можливість
заощаджувати. А3 – коефіцієнт еластичності, що вказує на залежність номінальних доходів від
податкового навантаження в Україні (див. табл. 3).
Аналіз даних (рис. 3) свідчить про позитивну тенденцію щодо забезпечення інтересів громадянплатників податків упродовж досліджуваного періоду. Так, у 2005 – 2008 рр. реальні (чисті) доході
населення зростали, хоча податкове навантаження також збільшувалось, така ж зростаюча тенденція
мала місце у 2010-2011 рр. Водночас вплив податкових інструментів на доходи громадян у вказаний
період зменшувався. Іншу тенденцію спостерігаємо в 2009 р., оскільки внаслідок дії кризових чинників
посилився податковий вплив на громадян, що засвідчили розрахунки критерію. Позитивну для
платників ситуацію у 2005 – 2008 рр. можна обґрунтувати змінами в оподаткуванні. Так, у 2004 р.
змінились умови оподаткування: прогресивна ставка прибуткового податку з громадян 10% – 40%
замінена пропорційною ставкою 13%, а з 2007 р. – 15%; за Законом України «Про податок з доходів
фізичних осіб» також передбачено використання соціальної пільги, межа якої розраховується
множенням прожиткового мінімуму доходів громадян на коефіцієнт 1,4 [9; 12].
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РД – реальні доходи податкоплатників
НД – номінальні доходи податкоплатників
А3 – коефіцієнт еластичності між реальними доходами податкоплатників та податковим навантаженням
Т – податковий коефіцієнт (податкове навантаження)
БО – база оподаткування

Рис. 3. Критерій соціальної справедливості (перший аспект – інтереси громадянплатників податків)*
*Розраховано автором на основі даних табл. 3
В Україні за абсолютного зростання доходів населення частина оподатковуваного доходу
зменшується. Так, протягом аналізованого періоду база оподаткування (номінальні доходи), рівень
середньої заробітної плати, мінімальна заробітна плата, що є важливим чинником при застосуванні
соціальної податкової пільги, прожитковий мінімум доходів громадян – зросли в рази [10]. Згідно
статистичної інформації зростання бази оподаткування відбулося швидшими темпами, ніж збільшення
мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, така ситуація може свідчити про значне
розшарування населення і нерівномірність в оплаті праці громадян. З огляду на це можна стверджувати,
що абсолютне зростання реальних доходів не завжди засвідчує збільшення добробуту населення.
Стабільне законодавство з оподаткування доходів громадян також зумовило тенденційно
висхідне збільшення доходів населення після процесів оподаткування. Звідси можна зробити
висновок про висхідну тенденцію протягом проаналізованого періоду при оподаткуванні доходів
громадян, унаслідок чого зростання абсолютного показника податкового навантаження негативно
вплинуло на загальний рівень добробуту населення в Україні.
Водночас значна різниця у рівні середньої та мінімальної заробітних плат в Україні свідчить про
необхідність вирівнювання доходів населення. Для досягнення збалансування необхідно змінити
механізм оподаткування на такий, що дав би змогу підвищити податкове навантаження на високі
доходи і знизити рівень оподаткування низьких; до 2011 року такі доходи оподатковувалися за єдиною
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ставкою та механізмом. Позитивного ефекту досягнуто введенням у Податковому кодексі України
додаткової підвищеної ставки податку, зрівнянням мінімальної заробітної плати з прожитковим
мінімумом доходів громадян. Однак необхідно також затвердити на законодавчому рівні соціальну
пільгу в розмірі 100% від мінімальної заробітної плати.
Поєднання податкової та соціальної політики виявляється також через другий аспект критерію
соціальної справедливості, що відображає інтереси громадян, які отримують суспільні блага та
офіційні трансферти [2, с. 139]. Економічна суть цього критерію полягає у розрахунку та визначенні
рівня залежності виплачених суспільних благ від податкового навантаження, податкових надходжень і
коефіцієнта А4, де А4 – коефіцієнт залежності величини суспільних благ від податкового
навантаження, розрахований як середній показник еластичності (див. табл. 4).
Проаналізувавши дані табл. 4, можна зробити висновок про значне зростання суспільних благ,
які фінансують із бюджету України. Так, протягом дослідженого періоду видатки на соціальні потреби
були досить вагомими в структурі всіх видатків бюджету, близько 56% від усіх видатків бюджету.
Провівши розрахунки критерію, отримаємо його графічне зображення, що підтверджує
зростання обсягу соціальних виплат під впливом податкової політики країни в 2005 – 2011 рр. і
незначне зниження у 2009 р. (рис. 4).
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СБ – фінансовані із бюджету суспільні блага та трансфертні платежі
Т – податковий коефіцієнт
А4 – коефіцієнт еластичності, що вказує на залежність величини суспільних благ від податкового навантаження
ПН – податкові надходження

Рис. 4. Критерій соціальної справедливості
(другий аспект – інтереси громадян суб’єктів держави)*.
*Розраховано автором на основі даних табл. 4
За досліджуваний період рівень суспільних благ, що їх фінансують за рахунок перерозподілу
податкових надходжень, постійно зростав. Така ситуація характерна загалом для 2005 – 2008 рр.,
найбільше зростання було у 2011 році; різними є лише чинники, що вплинули на отримання позитивного
результату. Зокрема збільшенню суспільних благ у 2005 р. сприяло насамперед зростання податкових
надходжень порівняно з 2004 р. (у 1,5 разу) та податкового навантаження (на 3,9%); у 2006 р. –
підвищення податкових надходжень (у 1,282 разу) і податкового навантаження (хоча воно і не було
настільки значним, як у 2005 р.); у 2007 р. – збільшення податкових надходжень, оскільки менше на
позитивний результат вплинуло податкове навантаження, яке порівняно з 2006 р., навпаки, знизилось. У
2008 р. частка соціальних благ, які залежать від податкових інструментів, значно підвищила, що
пояснюється значним зростанням податкових надходжень – у 1,5 разу та збільшенням податкового
навантаження, яке порівняно з 2007 р. зросло на 1,5%. Зниження критерію соціальної справедливості в
2009 р. відповідно характеризується зменшенням частки суспільних видатків у грошовому еквіваленті на
3% порівняно з 2008 р., значне зростання соціальної складової у 2011 році призвело до значного
підвищення складової критерію соціальної справедливості відображеної на графіку.
Отже, доходимо висновку, що фіскальна політика в Україні насамперед спрямована на соціальний
розвиток країни. Соціальні державні витрати становлять значну частку у видатках бюджету, порівняно з
якими видатки на економічний розвиток є значно меншими. В результаті розрахунку критерію впливу
податкової політики на рівень фінансування економічних видатків із бюджету отримаємо значно нижчі
показники, ніж при обчисленні критерію соціальної справедливості (рис. 5)
Розрахунок критерію соціальної справедливості, що вказує на вплив податкової політики на рівень
фінансування економічних видатків базується на визначенні взаємозалежності податкових платежів і

389

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21]
Міжнародний науково-виробничий журнал

ЕВ

видатків економічного призначення. Це дає змогу оцінити спрямованість податків, достатність
фінансування економічних видатків і роль податків при забезпеченні економічного розвитку країни.

120
108,6269894

100
80

83,0101773

91,11664049

106,9130442
95,25320351
78,75153476

73,33025478

60

ЕВ = А5√Т×ПН

40
20
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Роки
ЕВ – фінансовані із бюджету видатки на фінансування економічних видатків
Т – податковий коефіцієнт
А5 – коефіцієнт еластичності, що вказує на залежність величини видатків на економічні цілі від податкового
навантаження
ПН – податкові надходження

Рис. 5. Критерій соціальної справедливості, що вказує на вплив податкової політики на
рівень фінансування економічних видатків.
Джерело: складено автором за: minfin.gov.ua

Результати розрахунків свідчать про значний вплив податкових платежів на економічну політику
України. Починаючи з 2005 р., рівень фінансованих видатків на економічний розвиток підвищувався і
мав позитивну тенденцію. Зростання відбулося через збільшення мобілізованих до бюджетів
податкових надходжень протягом 2005 – 2008 рр., проте вплив податкового навантаження на
підвищення показників був дещо неоднозначним. У період 2005 – 2009 рр. податкове навантаження
було різним і відрізнялося за роками абсолютним значенням. Зокрема, у 2007 та 2009 р. значення
податкового навантаження було нижчим, аніж у попередньому році відповідно. Отже, на розрахований
підкритерій найбільше вплинуло зростання абсолютних надходжень обов’язкових платежів; середній
показник приросту за аналізований період становив 33%, що є вагомим чинником впливу на
можливість держави виконувати власні функції.
Розглянувши критерій соціальної справедливості (другий аспект) та підкритерій соціальної
справедливості який відображає вплив податкової політики на рівень фінансування економічних
процесів, можна стверджувати, що домінуючою в Україні є соціальна політика як пріоритетна складова
видатків з бюджетів країни. Рівень зростання впливу податків на економічні потреби набагато нижчий,
ніж соціальні видатки.
Висновки з проведеного дослідження. Ґрунтовно проаналізувавши критерії соціальної
справедливості у якому проявляється вплив податкової політики на суспільно-економічні процеси
країни, доходимо висновку. Економіка України не насичена податковими надходженнями. Так, крива
критерію соціальної справедливості є висхідною (див. рис. 4), рівень суспільних благ, які держава
надає через розподіл податкових платежів, не досягнув максимуму й не відповідає критерієві
граничної корисності, тому інші критерії під його впливом зростають (рис. 1 і 2). Це означає, що
податкова політика в Україні насамперед спрямована на підвищення впливу податків як домінуючого
джерела фінансування соціальних видатків [11, с. 65]. Цим створюється додаткове навантаження на
суб’єктів господарювання, яке є критичним для останніх, що підтверджує рівень реальних доходів
підприємств, який у 2008 р. знизився до критичної межі, а в 2009 р. та 2011 р. був нижчим нуля (див.
рис. 2). Необдумана бюджетна політика, неспроможна реагувати на зміни в економіці, призвела до
зниження доходів громадян і, як наслідок, до зменшення реальної бази оподаткування при загальному
зростанні показника податкового навантаження. Це, як відомо, не відповідає основним критеріям
податкової політики будь-якої розвинутої країни.
Така ситуація може призвести до того, що фінансові ресурси держави, які спрямовуються
здебільшого на фінансування суспільних благ, використовуватимуться неефективно й не дадуть
підприємствам змоги розвиватись, а надмірне податкове навантаження сприятиме поширенню
тіньової економіки; внаслідок цього реальний показник надходжень податкових платежів знизиться. З
огляду на це пропонуємо раціонально використовувати податкові платежі, зокрема, провести політику
рефінансування бюджетних коштів в економіку, яка в майбутньому через механізм розширення бази
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оподаткування забезпечить реальний приплив податкових платежів до бюджетів країни. Після
посилення критерію соціальної справедливості, що вказує на вплив податкової політики на економічні
видатки держава буде спроможна забезпечити соціальні видатки, які відповідатимуть принципові
граничної корисності. На сучасному етапі Україна більшою мірою здійснює соціальну політику, а не
економічного розвитку, що, на наш погляд, призведе до нераціонального використання ресурсів країни
та підвищення податкового навантаження на платників податків.
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Анотація
У статті розглянуто проблему реалізації фіскальної політики України. Проаналізовано
закономірності податкової системи, здійснено аналіз видаткової вітчизняної політики. Проведено
аналіз впливу податкового навантаження на здійснення підприємницької діяльності, доходи
громадян, соціальний захист населення, бюджетні видатки на економічні цілі. Розраховано критерії
фіскальної політики, проведено ґрунтовний аналіз кожного з розрахованих критеріїв.
Запропоновано ефективні шляхи оптимізації фіскальної системи на основі отриманих в
результаті дослідження висновків.
Ключові слова: податок, фіскальна політика, фіскальна достатність, економічна
ефективність, соціальна справедливість, соціальні блага, доходи, видатки.
Аннотация
В статье рассмотрена проблема реализации фискальной политики Украины.
Проанализированы закономерности налоговой системы, осуществлен анализ расходной
отечественной политики. Проведен анализ влияния налоговой нагрузки на осуществление
предпринимательской деятельности, доходы, социальная защита населения, бюджетные расходы
на экономические цели. Рассчитано критерии фискальной политики, проведен обстоятельный
анализ каждого из рассчитанных критериев. Предложены эффективные пути оптимизации
фискальной системы на основе полученных в результате исследования выводов.
Ключевые слова: налог, фискальная политика, фискальная достаточность, экономическая
эффективность, социальная справедливость, социальные блага, доходы, расходы.
Annotation
The paper considers the problem of fiscal policy in Ukraine. Analyzed the patterns of the tax system,
the analysis of the expenditure of domestic politics. The analysis of the impact of the tax burden on business
activity, income, social protection, fiscal spending on economic goals. Calculated criteria for fiscal policy,
conducted a detailed analysis of each of the calculated criteria. An efficient ways to optimize the fiscal
system on the basis of the findings of a study.
Key words: tax, fiscal policy, fiscal adequacy, economic efficiency, social justice, social benefits,
income, expenses.
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА
Постановка проблеми. Однією з найбільш поширених та перспективних форм
господарювання на селі є фермерські господарства, котрі за роки ринкових перетворень стали
невід’ємною складовою частиною аграрного сектора економіки та національного господарства в
цілому. В Україні на початку 80-х років минулого століття почало розвиватися фермерство як сімейноприватна форма господарювання на селі, за винятком особистих селянських господарств. За
двадцятирічний період ринкових перетворень фермерські господарства стали невід’ємною складовою
аграрної економіки. В аграрному бізнесі України вони знайшли та посіли своє місце. Проте, їхній
подальший ефективний розвиток вимагає та потребує зваженої та серйозної підтримки з боку
держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питання діяльності фермерських
господарств в аграрному секторі економіки приділяли увагу такі вчені як М.Й. Малік, П.Т. Саблук, О.М.
Онищенко, О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк та інші. Разом із тим, незважаючи на значну кількість
публікацій, присвячених даній проблемі, питання державної політики щодо їх підтримки на нинішній
час залишаються вкрай неврегульованими й містять широке поле для дослідження та потребують
подальшого вирішення.
Постановка завдання. Вирішення основних проблем у забезпеченні фермерських господарств
фінансовою підтримкою, спрямованою на їх розвиток, є головним завданням державної аграрної
політики. Оскільки в агропромисловому комплексі України склалася така ситуація, де основними
виробниками сільськогосподарської продукції є малі форми господарювання, тому особливо
актуальним питанням є державна підтримка розвитку фермерських господарств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Правові, економічні та соціальні засади
створення й діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності
громадян у галузі сільського господарства України визначає Закон України “Про фермерське
господарство” від 19.06.2003 року № 973-IV. Професор В.П. Горьовий під фермерським
господарством бачить “форму підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи,
які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та
реалізацією з метою одержання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення
фермерського господарства” [3, с. 11].
Значення фермерських господарств в українському аграрному секторі за останнє десятиріччя
відчутно зросло. Незважаючи на існування серйозних проблем, вони поки що є важливими
товаровиробниками
сільськогосподарської
продукції
в
Україні.
У
1990
році
частка
сільськогосподарських угідь, які використовувалися приватними сімейними фермерами, становила
лише 6%, нині вона зросла до 10,2% [9, с. 100]. Отже, з погляду ефективності та якості фермерські
господарства є перспективними виробниками сільськогосподарської продукції, водночас вони
потребують державної підтримки для уникнення кризи у тваринництві та рослинництві.
Сільськогосподарське виробництво у країнах із ринковою економікою переважно здійснюється
великими сільськогосподарськими підприємствами та малими господарствами. В багатьох країнах
світу дана закономірність спостерігається упродовж тривалого періоду, і можна стверджувати, що в
Україні за роки незалежності вона теж реалізується. О.В Чаянов ще у 1918 році з цього приводу писав
“…очікування вчених щодо розповсюдження перемоги великого капіталістичного господарства у
промисловості над дрібним кустарним господарством і на сільське господарство не справдилися” [8].
Про перспективність розвитку фермерських господарств в Україні та в Тернопільській області
свідчить невпинне зростання їх кількості (табл.1).
Як показують дані таблиці 1, найбільшу частку в структурі господарюючих суб’єктів на селі
займають фермерські господарства, що становить 73,8% від загальної кількості суб’єктів
господарювання в Україні та 55,7% – в Тернопільській області.
Державна підтримка фермерських господарств реалізується Постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року № 1102 “Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам”.
Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств і його регіональні
відділення в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі надається
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фінансова підтримка новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з
відокремленими фермерськими садибами, іншим фермерським господарствам.
Таблиця 1
Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими
формами господарювання в Україні та в Тернопільській області в 2011 р.
Україна
Організаційно-правові форми
господарювання

відсотків до
загальної
кількості
100,0
13,8
7,5
1,7
73,8
0,6

усього

Тернопільська область
відсотків до
усього
загальної
кількості
1082
100,0
185
17,1
225
20,8
3
0,3
603
55,7
4
0,4

Усього підприємств
56493
господарські товариства
7769
приватні підприємства
4243
виробничі кооперативи
952
фермерські господарства
41726
державні підприємства
322
підприємства інших форм
1481
2,6
62
5,7
господарювання
*Джерело: Статистичний щорічник України за 2010 рік, Статистичний щорічник Тернопільської
області за 2011 рік

Міністерство аграрної політики та продовольства є головним розпорядником бюджетних коштів,
а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є регіональні відділення фонду.
Державна підтримка фермерських господарств представлена у табл. 2.
Таблиця 2
Державна підтримка фермерських господарств у 2009 – 2010 рр., тис. грн.
Рік

Показник

2009
469,5

2010
111,3

Одержано коштів за рахунок бюджетних дотацій
У тому числі:
для підтримки виробництва продукції рослинництва
265,4
для розвитку тваринництва
78,2
за іншими видами державної підтримки
125,9
*Джерело: Статистичний збірник “Сільське господарство України” за 2010 рік

46,4
17,9
47,0

Фінансування аграрного сектору у 2010 р. різко скоротилося у зв’язку з нестачею бюджетних
коштів та прийняття зобов’язань про скорочення бюджетної підтримки АПК в рамках СОТ.
В таблиці 3 наведено обсяги фінансування Укрдержфонду в розрізі бюджетних програм.
Таблиця 3
Розподіл бюджетних коштів за бюджетними програмами підтримки фермерських
господарств України, млн. грн.
Бюджетні програми
2801230 “Фінансова підтримка фермерських господарств” на
безповоротній основі
2801460 “Надання кредитів фермерським господарствам ”
на поворотній основі
2801530 “Надання кредитів фермерським господарствам за
рахунок коштів Стабілізаційного фонду” на поворотній основі
2801390 “Надання кредитів фермерським господарствам за
рахунок коштів Стабілізаційного фонду”
Разом
Джерело: дані Укрдержфонду

2009

Рік
2010

2011

59436,0

19149,0

-

93865,7

8082,9

15000,0

-

68660,0

-

-

-

40000,0

153301,7

98082,9

55000,0

Дані таблиці 3. підтверджують, що значно скорочується фінансова підтримка фермерів. Так, у
2011 році порівняно з 2009 роком в 3 рази зменшився обсяг наданої державної фінансової підтримки
фермерських господарств. В 2010 році фермерським господарствам виділено всього 19149,0 млн. грн.
за програмою КПКВ 2801230 “Фінансова підтримка фермерських господарств” на безповоротній
основі, що в три рази менше ніж у 2008 році. У 2010 році взагалі припинено фінансування за даною
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програмою підтримки розвитку фермерських господарств. За програмою 2801460 “Надання кредитів
фермерським господарствам ” на поворотній основі спостерігається значне скорочення фінансування,
у 2010 році, порівняно з 2009 роком, було виділено коштів у 11 разів менше.
Особливо дієвою підтримка фермерських господарств була на початковому етапі їх створення,
а протягом останніх трьох років спостерігається різке скорочення коштів з бюджету на підтримку
розвитку фермерських господарств.
На Тернопільщині розвиток фермерського сектора бере свій початок з кінця 80-х років. На той
період не було ні законодавчої, ні юридичної бази для їх створення та функціонування. Спочатку такі
господарства створювалися за рішенням місцевої влади на розсуд керівників сільгосппідприємств, де
керівниками-фермерами найчастіше ставали спеціалісти господарства та родичі цих керівників. Даний
процес тривав до тих пір, поки в січні 1992 року було прийнято Закон України “Про селянське
(фермерське) господарство”.
Фермерські господарства Тернопільської області користуються фінансовою підтримкою, яка
надається на безповоротній основі (новоствореним фермерським господарствам, фермерським
господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які
провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських
територіях, протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами витрат) та поворотній
основі (надається у розмірі, що не перевищує 250 тис. гривень, із забезпеченням виконання
зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів) (табл. 4).
Таблиця 4
Державна підтримка фермерських господарств у Тернопільській області, тис. грн.
Вид підтримки
Обсяг фінансової підтримки фермерських
Обсяг фінансової підтримки фермерських
Рік
господарств на поворотній основі, тис. грн.
господарств на безповоротній основі, тис. грн.
Кількість
Сума
Кількість
Сума
2007
29
550
30
1136
2008
45
2178,5
38
2158,3
2009
30
1775,9
12
574,5
2010
16
1199,1
2011
5
607,1
*Джерело: дані департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації

Відповідальним виконавцем бюджетних програм з надання фінансової підтримки є
Тернопільське відділення українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
В 2007 році державною підтримкою фермерських господарств на поворотній основі
скористалося 29 господарств, які залучили 550 тис. грн., а в 2011 році 5 фермерських господарств, які
залучили кошти на суму – 607,1 тис. грн.
З даних табл. 4. випливає, що у 2008 році обсяг фінансової підтримки зріс порівняно з 2007
роком у 4 рази.
З 2010 року обсяг фінансової підтримки фермерських господарств на безповоротній основі
припинився, у зв’язку з тим, що Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство
фінансів під час складання проекту Державного бюджету України не передбачили кошти для
підтримки фермерських господарств.
Неоднаковий рівень в різних регіонах має фінансова допомога на поворотній основі
фермерським господарствам (табл. 5). Розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання
фінансової підтримки фермерським господарствам здійснює Міністерство аграрної політики та
продовольства за пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном.
Таблиця 5
Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на 2012 р. на фінансову підтримку
фермерських господарств на поворотній основі
№
з/
п

Відділення

1
1
2
3
4

2
АР Крим
Вінницьке
Волинське
Дніпропетровське

Середній обсяг виробництва
сільськогосподарської продукції
фермерськими господарствами,
млн. грн.
3
132,2
332,7
86,6
503,9
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Обсяг фінансової підтримки
фермерських господарств на
поворотній основі, тис. грн.
4
693,7
1745,7
454,4
2644,0
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продовження табл. 5
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
Донецьке
Житомирське
Закарпатське
Запорізьке
Івано-Франківське
Київське
Кіровоградське
Луганське
Львівське
Миколаївське
Одеське
Полтавське
Рівненське
Сумське
Тернопільське
Харківське
Херсонське
Хмельницьке
Черкаське
Чернівецьке
Чернігівське
Всього
*Джерело: Тернопільське
господарств

відділення

3
197,6
84,8
40,2
323,6
37,2
214,9
449,8
219,8
325,8
331,0
382,9
264,0
73,4
117,4
115,7
229,7
303,7
197,7
205,9
47,8
118,1
5336,4
українського

державного

фонду

4
1036,8
444,9
210,9
1697,9
195,2
1127,6
2360,1
1153,3
1709,5
1736,7
2009,1
1385,2
385,1
616,0
607,1
1205,2
1593,5
1037,3
1080,3
250,8
619,7
28000,0
підтримки фермерських

Сума коштів, передбачених у державному бюджеті на 2011 рік на фінансову підтримку
фермерських господарств в регіонах України на поворотній основі становила 28000,0 тис. грн.
Висновки з проведеного дослідження. Незважаючи на певні виробничі здобутки в аграрному
секторі економіки, сучасні бюджетні програми не позбавлені окремих прорахунків, недоліків та
упущень. Це негативно позначається на показниках виконання програм, призводячи до зниження
очікуваного економічного ефекту від їх запровадження, розпорошеності державних коштів. Запорукою
ефективності державної підтримки фермерських господарств України для забезпечення їх належного
розвитку є здійснення дієвої аграрної політики та її дотримання органами державної влади.
Вирішальним фактором подальшого розвитку фермерства на селі є підвищення ролі держави в
забезпеченні розвитку кооперації на селі.
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Анотація
У статті обгрунтовано, що розвиток фермерських господарств не можливий без
проведення сприятливої й збалансованої політики держави за рахунок коштів державного
бюджету. Визначено основні тенденції та особливості у забезпеченні фермерських господарств
підтримкою з боку держави. Проаналізовано державну підтримку фермерських господарств України
та Тернопільської області та наведено обсяги розподілу бюджетних коштів за бюджетними
програмами підтримки фермерських господарств України. Представлено розподіл бюджетних
коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам.
Ключові слова: фермерське господарство, бюджетна підтримка, державний фонд
підтримки фермерських господарств.
Аннотация
В статье обосновано, что развитие фермерских хозяйств не возможно без проведения
благоприятной и сбалансированной политики государства за счет средств государственного
бюджета. Определенно основные тенденции и особенности в обеспечении фермерских хозяйств
поддержкой со стороны государства. Проанализирована государственная поддержка фермерских
хозяйств Украины и Тернопольской области и приведены объемы распределения бюджетных
средств за бюджетными программами поддержки фермерских хозяйств Украины. Представлено
распределение бюджетных средств в разрезе регионов для предоставления финансовой
поддержки фермерским хозяйствам.
Ключевые слова: фермерское хозяйство, бюджетная поддержка, государственный фонд
поддержки фермерских хозяйств.
Annotation
The article substantiated that development of farmer economies is not possible without the
leadthrough of favourable and balanced policy of the state due to facilities of the state budget. Certainly
basic tendencies and features are in providing of farmer economies support from the side of the state. State
support of farmer economies of Ukraine and Ternopilskoy area is presented and the volumes of distributing
of budgetary facilities are resulted after the budgetary programs of support of farmer economies of Ukraine.
Distributing of budgetary facilities is presented in the cut of regions for the grant of sponsorship farmer
economies.
Key words: farmer economy, budgetary support, state backing of farmer economies fund.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
ІНСТИТУТУ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Перехід до стратегії економічного зростання України обумовлений,
поряд з іншими факторами, станом грошово-кредитної політики країни та якістю монетарних процесів,
які суттєво впливають на реальний сектор економіки. Це пояснюється тим, що стійкість фінансовобанківського сектора національної економіки багато в чому залежить від управлінських заходів, рішень
і дій держави в області грошово-кредитної політики на різних фазах економічного циклу. Саме
розвиток сучасної фінансово-економічної кризи доводить важливість адекватних заходів держави в
грошово-кредитній сфері, в результаті яких не відбувся розвал банківської системи, збільшення
інфляції, різка зміна валютного курсу і інші негативні процеси монетарної сфери. Водночас
модернізація грошово-кредитної політики держави потребує удосконалення засобів nf інструментів її
забезпечення і регулювання в рамках стратегічного розвитку економічного інституту грошей, що
обумовлює ефективну грошово-кредитну політику відповідно з поставленими цілями загальної
економічної політики. Тому розробка стратегічних напрямків модернізації економічного інституту
грошей є одним з пріоритетних завдань, спрямованих на реалізацію концептуальних ціннісних ідей у
рамках існуючої грошово-кредитної політики держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність змінювання грошово-кредитної в
контексті соціально-економічних перебудов обґрунтовано в наукових працях А. Нестеренко [1],
Л. Дмитриченко [2], Г. Шпаргало [3], В. Сенчагова [4], Д. Плисецького [4].
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Особливості грошово-кредитної політики в умовах глобалізації та глобальної фінансової кризи
розглядаються в наукових працях С. Андрюшина та В. Бурлачкова [5], М. Головніна [6].
Питання удосконалення грошово-кредитної політики держави розглянуто С. Макухою, який
надає визначення грошово-кредитних чинників макроекономічної трансформації перехідної економіки
як сукупності взаємодіючих елементів монетарної системи, а також обґрунтовує, що на етапі
макроекономічних трансформаційних зрушень перехідної економічної системи можливе певне
порушення рівноваги на грошово-кредитному ринку країни, як наслідок тимчасового розбалансування
поточних та перспективних цілей стабілізаційної політики [7].
П. Юхименко, висвітлюючи в своїх дослідженнях проблеми стратегічного розвитку монетарної
політики, доводить, що основою стратегії монетарної політики України має стати довгочасове
передбачуване, економічно виправдане зміцнення гривні на базі її зв’язку з реальним і ресурсним
забезпеченням, підвищення довіри до фінансових, банківських і кредитних інститутів [8].
Разом із тим, питання щодо розробки стратегічних напрямків модернізації економічного інституту
грошей потребує більш поглибленого дослідження.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці стратегічних напрямків модернізації
економічного інституту грошей в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. На засадах результатів компаративного аналізу
різних підходів до сутності і структури економічного інституту грошей, а також особливостей
трансформаційних процесів в грошово-кредитній системі України, запропоновано основні стратегічні
напрями модернізації економічного інституту грошей (рис. 1).
В якості імперативів стратегічних напрямків модернізації економічного інституту грошей
виокремлено нормалізацію грошово-кредитних відносин держави з підприємствами та населенням,
коригування банківської діяльності на відкритому ринку і створення електронних платіжних систем.
Стратегічні напрямки
модернізації інституту грошей

Нормалізація грошовокредитних відносин
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національної
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довіри до
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Рис. 1. Стратегічні напрямки модернізації економічного інституту грошей
Джерело : розроблено автором
Кожний з виділених напрямків конкретизований у відповідність з аналізом наявних проблем на
ринку грошей і необхідності їх вирішення через формулювання стратегічних цілей, досягнення яких
спрямоване на нормалізацію грошово-кредитних відносин держави з підприємствами та населенням і
мають соціальну орієнтацію [2].
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Однією зі складових нормалізації грошово-кредитних відносин держави з підприємствами та
населенням є досягнення стійкості валюти. Використання Національним банком України операцій на
валютному ринку спрямовані на те, щоб за допомогою покупки валюти або тактики «валютних
інтервенцій» протидіяти різкого коливання курсу і сприяти стійкості гривні. Такі дії спрямовані на
стабілізацію в грошово-кредитній сфері. Незважаючи на те, що Національний банк України і уряд в
останні роки поступово проводять курс на зміцнення національної грошової одиниці – гривні, в силу
певних обставин вона ще не виконує в повному обсязі всі функції грошей, особливо міри вартості і
засобу накопичення.
Фахівці вважають грошові відносини з валютами інших країн одним з найважливіших факторів,
що характеризують національні гроші. Але для здійснення таких операцій банкам потрібні значні
залишки на валютних рахунках у різних видах валют. Невеликий обсяг валютного балансу
комерційних банків в перехідній економіці найчастіше не дозволяє їм працювати прибутково на
даному сегменті ринку [3].
Однією з умов нормалізації грошово-кредитних відносин держави з підприємствами та
населенням є попереднє визначення таких основних параметрів, як темпи зростання цін і рівень
інфляційних очікувань. Жодна країна не досягла реального економічного успіху без помітного
зниження інфляції. Визначення темпу зростання цін необхідно з приводу того, що рівень інфляції
виявляється однією з умов визначення величини реального позичкового відсотка, який, у свою чергу,
дає можливість оцінити ступінь жорсткості проведеної грошово-кредитної політики [1, с. 339].
Нормалізації грошово-кредитних відносин держави з підприємствами сприяє відмова від
необґрунтованого завищення прибутковості державних цінних паперів в порівнянні з нормою
рентабельності промислових підприємств, спрямований на забезпечення відповідності між цими
економічними показниками.
Другим стратегічним напрямком модернізації економічного інституту грошей виділено
коригування банківської діяльності на відкритому ринку. У рамках цього напрямку сформульовано
також низку стратегічних цілей, однією з яких є практика кількісних обмежень сум кредитів. У цьому
випадку комерційний банк не може перевищувати норму надання кредитів, яка встановлюється НБУ.
Кредитні обмеження здійснюють істотний вплив через банківську діяльність і грошову сферу на
формування відповідних макроекономічних пропорцій перехідної економіки в багатьох країнах [7].
Проведення ліцензування банківської діяльності підвищує вплив НБУ на структурну перебудову
і характер макроекономічних перетворень в країні. Як інструмент грошово-кредитної політики
ліцензування різних видів банківської діяльності є досить жорсткою мірою, що дозволяє істотно
впливати на ті чи інші ланки грошово-кредитного механізму [7].
Визначення фактичного рівня позичкового відсотка виступає однією із стратегічних цілей,
оскільки вивчення і оцінка співвідношення попиту і пропозиції, рівня розвиненості конкуренції
продавців і покупців на ринку позичкового капіталу дозволяє більш точно прогнозувати характер і
ступінь реагування економіки на грошово-кредитні заходи.
На досягнення стратегічної мети в рамках модернізації економічного інституту грошей спрямовано
забезпечення емісійного фонду, достатнього для обслуговування виробництва та накопичення капіталу.
Це пояснюється тим, що своєчасне і точне визначення масштабів і напрямів емісії виступає базовим
елементом грошово-кредитної політики. Разом з тим, параметром, який має найважливіше значення для
повноцінності грошово-кредитної політики, є стан ринку позичкового капіталу.
У вітчизняній економіці позичковий відсоток в значній мірі справляється у вигляді участі банків у
доходах підприємств. Така участь може бути безпосередньою або опосередкованою. За
безпосередньої участі банки приймають участь у здійсненні контролю за розподілом і перерозподілом
доходів підприємства. Опосередкована участь здійснюється у вигляді знижок з ціни за продукцію, яка
поставляється підприємствами банкам. Існування цих та інших прихованих форм плати за наданий
кредит, перешкоджає визначенню фактичного рівня позикового відсотка і може зробити помилковими
висновки щодо його реального рівня.
Серед стратегічних цілей грошово-кредитної політики особливе місце займає збереження
внутрішньої і зовнішньої стабільності грошей. В Україні відповідальність за це несе Національний банк
України. Ефективність і повнота досягнення цілей грошово-кредитної політики багато в чому
визначається положенням і статусом Національного банку України, його можливостями щодо участі у
розробці та організації реалізації політики регулювання економіки.
В економічній літературі при висвітленні проблем, що стосуються внутрішньої і зовнішньої
стабілізації грошей використовується поняття ефекту стабілізації. Сутність цього поняття полягає в
тому, що темпи зростання грошової маси після стабілізації досить високі. Це відбувається тому, що
при очікуванні зниження інфляції номінальні процентні ставки знижуються, а попит на реальні
грошово-кредитні ресурси зростає. Із збільшенням попиту на гроші Національний банк України може
створювати більше грошей, не стимулюючи інфляцію. Таким чином, на початку стабілізації уряд
України може отримати додаткову перевагу, яка полягає в тому, що деякий час можна фінансувати
частину дефіциту бюджету шляхом збільшення обсягу грошової маси без істотної загрози відновлення
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інфляції. Ці кошти принесуть найбільшу користь, якщо будуть спрямовані на помірне вирішення
боргової проблеми та поповнення обігових коштів товаровиробників. Однак тривалі дії такого
характеру знову призведуть до зростання інфляції. Вважається, що термін використання ефекту
стабілізації не повинен перевищувати 3-4 місяці після 5-6 місяців стабілізації на грошовому,
валютному і фінансовому сегментах ринку.
Третім стратегічним напрямом модернізації економічного інституту грошей є створення
електронних платіжних систем. Під електронними платіжними системами розуміють ті платіжні
механізми, в яких платник не присутній в точці продажу або надання послуги, при цьому, будучи
з'єднаний з певною глобальною інформаційною інфраструктурою [3].
Одним із стратегічних змін, що визначають створення електронних платіжних систем, є
запровадження електронних грошей. Відповідно до директиви Європарламенту та Ради ЄС №
2000/46/ЄС, електронними грошима визнаються облікові одиниці, які відповідають чотирьом основним
вимогам: по-перше, вони повинні зберігатися в електронному вигляді на електронних носіях типу
смарт-карт або пам'яті комп'ютера; по-друге, вони повинні прийматися певними організаціями як
платіжний засіб; по-третє, у споживачів повинен бути доступ до них як до сурогатної монети; почетверте, вони повинні бути пристосовані до операції електронних переказів [9].
Створення електронних платіжних систем передбачає віртуалізацію банківських операцій, тобто
перехід від автоматизації власне бухгалтерського обліку до створення повнофункціональних систем,
які охоплюють усі сфери діяльності банку, які базуються на сучасних програмно-технічних засобах
(професійні системи управління базами даних, засновані на архітектурі «клієнт-сервер») і мають
підвищений ступінь надійності та безпеки зберігання і захисту інформації.
У зв'язку з розвитком глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та інших інформаційних і
телекомунікаційних технологій все частіше постає питання про створення віртуальних банків, які
існують в електронному вигляді всередині всесвітньої комп'ютерної мережі. Такі банки не мають
стандартних атрибутів класичного банку: у них немає офісу або іншої нерухомості із звичними
банківськими сейфами, сигналізацією, охороною. Клієнти цих банків не спілкуються з банківським
персоналом, все спілкування відбувається виключно в комп'ютерній мережі.
Необхідною умовою запровадження електронних грошей і віртуалізації банківських операцій є
розробка необхідного програмного забезпечення і створення web-інтерфейсу.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити такі висновки.
Модернізація економічного інституту грошей потребує розробки стратегічних напрямків з
урахуванням трансформаційних змін, що відбуваються в макроекономічному просторі в цілому і
грошово-кредитній політиці держави, зокрема.
При розробці стратегічних напрямів модернізації економічного інституту грошей необхідно
враховувати проблему затримки або запізнень, сутність якої полягає в тому, що реальні зміни в
економіці відбуваються не безпосередньо під час застосування грошово-кредитних регуляторів, а
через певний термін. Тому для досягнення намічених стратегічних цілей необхідний час. Запізнення
обумовлено інерцією сприйняття споживачами змін, що відбуваються в економіці, процедурними
умовами та іншими об'єктивними і суб'єктивними чинниками.
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Анотація
У статті обґрунтовано необхідність проведення модернізації економічного інституту
грошей, обумовлена соціально-економічними перебудовами й трансформаційними змінами грошовокредитної політики держави. На засадах проведеного компаративного аналізу особливостей
сучасного інституту грошей запропоновано стратегічні напрямки модернізації економічного
інституту грошей в Україні, імперативами яких виокремлено нормалізацію грошово-кредитних
відносин держави з підприємствами та населенням, коригування банківської діяльності на
відкритому ринку та створення електронних платіжних систем.
Ключові слова: економічний інститут грошей, стратегічні напрямки, модернізація.
Аннотация
В статье обоснована необходимость проведения модернизации экономического института
денег,
обусловленная
социально-экономической
перестройкой
и
трансформационными
изменениями денежно-кредитной политики государства. На основе проведенного компаративного
анализа особенностей современного института денег предложены стратегические направления
модернизации экономического института денег в Украине, императивами которых выделены
нормализация денежно-кредитных отношений государства с предприятиями и населением,
корректировка банковской деятельности на открытом рынке и создание электронных платежных
систем.
Ключевые слова: экономический институт денег, стратегические направления,
модернизация.
Annotation
The article substantiates the need for the modernization of the economic institute of money due to the
socio-economic restructuring and transformational changes in monetary policy. Based on the comparative
analysis of the features of the modern institution of money offered to the strategic direction of the Institute of
Economic Modernization of money in Ukraine, which highlighted the imperatives of monetary normalization
of relations with the state enterprises and the population, the adjustment of banking activities in the open
market and the creation of electronic payment systems.
Key words: Institute of Economics of money, strategic direction, modernization.
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КОНВЕРГЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ
СИСТЕМ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. Спільним магістральним напрямком розвитку національних податкових
систем є їх конвергенція, тобто поступове зближення основних принципів оподаткування та підходів
до формування національної податкової політики. У XXI ст. міждержавне співробітництво у податковій
сфері все більшою мірою впливає на формування національної податкової політики в питаннях
прямого оподаткування, в тому числі – оподаткування доходів ТНК [2].
Напередодні засідання Європейської Ради у червні 2013 р. Франція і Німеччина виклали свої
плани щодо зміцнення та поглиблення економічного і валютного союзу (ЕВС), підкреслюючи особливу
важливість конвергенції національних податкових систем, яка має життєво важливе значення для
забезпечення узгодженості економічної політики зони євро.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж кількох десятиліть проблематика
оподаткування доходів міжнародного бізнесу є предметом широких наукових досліджень. Проте
аналіз впливу зовнішніх чинників на розвиток національних податкових систем розпочинається лише з
другої половини XX ст. у працях Д. Вільямса, В. Танзі, Я. Френкеля та ін. Такі вчені, як С. Бланкарт,
Дж. Вільсон, С. Оман, Ч. Тибу та ін. зосереджуються на процесах податкової конкуренції та податкової
конвергенції.
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Проблема міждержавної податкової гармонізації посіла чільне місце у наукових дослідженнях
кінця 1980-х – початку 2000-х рр., а саме: у працях П. Бейкера, М. Боскіна, Б. Бріса, Дж. Вільсона,
Д. Вільямса, М. Крауса, М. Куттіна, Ф. Лефебвр, Д. Мітчела, В. Танзі, Б. Патерсона, М. Пірса,
С. Раделлі, Г. Фельдмана, Я. Френкеля, С. Фішера, К. Фогеля, Р. Шмалінзі та ін.
Суттєвий внесок у дослідження з питань трансформації національних податкових систем та
податкової політики під впливом зовнішніх факторів зроблено такими вітчизняними вченими, як
О. Василик, З. Васильченко, І. Лютий, О. Кириленко, Л. Тарангул, В. Федосов, С. Циганов, С. Юрій та ін.
Однак, попри наявність значної кількості наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених у цій
сфері, залишаються недостатньо дослідженими процеси конвергенції національних податкових
систем у питаннях оподаткування доходів ТНК. Науковий пошук за цим напрямом актуалізується
глобалізацією міжнародної виробничо-інвестиційної сфери та посткризовим загостренням конкуренції
глобальних акторів у розподільних та перерозподільних процесах.
Постановка завдання. Мета статті – дослідження сутності конвергенції національних
податкових систем у сфері оподаткування доходів ТНК та особливостей процесу конвергенції у
країнах ЄС.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «конвергенція» (від англійського
converge, що означає «сходитись») є широко вживаним у науковій літературі. Спираючись на
семантику терміну, зауважимо, що конвергенція національних податкових систем має означати
сходження кількох систем оподаткування та/або їх окремих характеристик [2].
Сутність конвергенції національних податкових систем трактується, як тривалий процес, який
виявляється у «зближенні основних принципів оподаткування та підходів до формування національної
податкової політики» [3, с. 65].
За іншим підходом, зближення (конвергенція) національних податкових систем виявляється у
прогресі уніфікації податкового законодавства країн, узгодженні ними своєї податкової політики або
проведенні загальної (єдиної) податкової політики, делегуванні національними урядами частини
податкового суверенітету наднаціональним органам інтеграційної організації [1].
На нашу думку, сутність конвергенції у податковій сфері слід тлумачити точніше, спираючись на
наведені вище визначення, а саме: конвергенція національних податкових систем – це процеси
зближення основних принципів оподаткування та підходів до формування національної податкової
політики, специфіка яких в умовах інтеграційного об’єднання виявляється у делегуванні
національними урядами частини податкового суверенітету наднаціональним органам з метою
побудови спільного податкового простору.
Зауважимо, що конвергенція національних податкових систем підвищує їх прозорість, дає змогу
уникнути непотрібних витрат і сприяє справедливому оподаткуванню. Зближення національних
підходів до оподаткування міжнародного бізнесу є важливим кроком для протидії конкуренції між
податковими режимами, яка негативно позначається на економіці.
Все це повною мірою стосується корпоративного прибуткового податку як інструменту
оподаткування доходів транснаціональних корпорацій – ключових гравців глобалізованої економіки.
Корпоративний податок відіграє важливу «утримуючу» роль. По-перше, він взаємопов'язаний з
персональним прибутковим податком. У відсутності корпоративного податку корпорації можуть уникнути
оподаткування доходів доти, поки не виплатять дивіденди або поки акціонер не визнає власних доходів від
капіталу (там, де застосовується відповідне оподаткування). Корпоративний податок також певною мірою
заважає бізнесу трансформувати трудові доходи, що обкладаються високими ставками, в доходи від
капіталу, що оподатковуються за нижчими ставками. По-друге, «утримуюча» роль корпоративного податку
поширюється на доходи від капіталу, отримані акціонерами-нерезидентами, оскільки в іншому випадку
останні могли б уникнути оподаткування в країні-джерелі.
Конвергенція у питаннях оподаткування доходів транснаціональних корпорацій виявляється у
розробці міжнародних угод у цій сфері – модельних податкових конвенцій ООН та ОЕСР та
застосуванні країнами спільних підходів і принципів на основі цих конвенцій [4; 5; 6; 8; 9; 10].
Одним з таких підходів є проект директиви ЄС щодо створення нової Єдиної консолідованої
бази корпоративного оподатковування (Common Consolidated Corporate Tax Base («CCCTB»)), при
цьому гармонізація ставок не є елементом пропозицій Комісії ЄС з CCCTB.
Згідно з пропозиціями Комісії з CCCTB, групи, що здійснюють діяльність на території ЄС, мають
право прийняти рішення про розрахунок оподатковуваного прибутку групи компаній з використанням
загальних принципів у кожній країні ЄС, в якій група здійснює свою діяльність. Визначення загальної
бази оподаткування здійснюється за допомогою факторів, які включають в себе оцінки продажів по
країнах, трудові витрати, вартість реального основного капіталу. Згідно з пропозиціями по CCCTB,
ставка корпоративного податку, що застосовується до прибутку в кожній країні, визначається цією
країною. Наприклад, Ірландія має право продовжити застосовувати ставку в 12,5%. Франція має
право застосовувати ставку в 33,33%. CCCTB в своїй нинішній формі буде доступна для груп
платників податків за їх вибором. Якщо вони не приймуть рішення про застосування CCCTB, групи
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платників податків можуть продовжувати платити прибутковий податок у державах-членах ЄС,
відповідно до внутрішніх правил корпоративного оподаткування.
16 серпня 2011 р., на тлі кризи євро, президент Франції і канцлер Німеччини розпочали роботу
над пропозицією податкової конвергенції двох країн у сфері корпоративного прибуткового податку,
включаючи гармонізацію податкових баз і ставок оподаткування. Результати роботи за цим напрямом
знайшли відображення у Зеленій книзі німецько-французького співробітництва з оподаткування
бізнесу (далі Зелена книга), опублікованій французьким та німецьким міністерствами фінансів 6
лютого 2012 р. [7].
Зелена книга не пропонує детальні правила, проте, на нашу думку, має важливе методологічне
значення, оскільки визначає шість аспектів конвергенції: ставка податку на прибуток; оподаткування
групи; оподаткування дивідендів, процентних виплат і деяких вирахувань витрат бізнесу;
використання чистих операційних збитків; амортизація; партнерство.
З метою глибшого розуміння конвергенції у питаннях корпоративного оподаткування варто
детальніше розглянути механізми зближення у рамках зазначених аспектів.
Ставка податку на прибуток. Згідно із Зеленою книгою, середня сукупна ставка оподаткування
доходів французьких компаній (ставка по корпоративному прибутковому податку та ставки пов'язаних
з прибутком місцевих податків) перебуває у діапазоні від 36,6% до 38,3% з урахуванням податкових
кредитів та зниження ставок. Високий рівень французького податкового тягаря міг би поступово
зменшуватися до рівня податкового тягаря німецьких компаній (приблизно 30%, включаючи
корпоративний прибутковий податок і пов’язані місцеві податки). Зниження податкового тягаря можна
було б досягти шляхом розширення французької бази корпоративного прибуткового податку.
Оподаткування доходів групи. У порівнянні з німецьким «Organschaft», французький режим
оподаткування групи передбачає майже повну консолідацію членів групи (високий рівень участі –
95%), взаємозалік прибутків і збитків при обчисленні оподатковуваного рівня доходів.
Незважаючи на існуючі відмінності між французьким і німецьким режимами оподаткування групи,
Німеччина мала б розглянути питання про коригування двох критеріїв: мінімального рівня участі у бік
збільшення (від чинних 50%) і скасування договірних вимог (так званий прибуток від угод про передачу).
Оподаткування дивідендів, процентних виплат і деяких вирахувань витрат бізнесу.
Французький і німецький режими оподаткування дивідендів передбачають 95% звільнення від
корпоративного податку. Тим не менш, французький режим є суворішим, оскільки визначає
мінімальний рівень участі (5%) та дворічний період володіння.
Німеччина розглядатиме питання про прийняття мінімального рівня участі для звільнення дивідендів
від корпоративного податку у межах існуючих у Німеччині рівнів місцевого податку (10% або 15%).
Щодо недостатньої капіталізації, то враховуючи суттєві відмінності між правилами двох країн у цій
сфері, Зелена книга не пропонує можливості широкої конвергенції. Французькі правила дозволяють
необмежене вирахування процентних платежів компанії, коли вона здійснює ринкове зовнішнє
фінансування боргу. Для внутрішньо-групових позик або аналогічного фінансування (тобто сторонніх
кредитів під гарантії пов'язаної сторони) обмеження застосовуються тільки щодо надмірних процентних
платежів. На відміну від цього, німецькі правила вирахування процентних платежів встановлюють загальне
обмеження, пов'язане з доходами до вирахування процентів, податків та амортизації.
На даний час немає ніяких планів щодо негайного зближення французького та німецького
механізмів вирахування процентних платежів, оскільки це вимагатиме різкого скорочення французької
ставки корпоративного прибуткового податку. У перспективі Франція розглядатиме можливість
трансформації за цим напрямком на користь німецької моделі.
Використання чистих операційних збитків. Як зазначено вище, у вересні 2011 року, Франція, у
відповідності до німецької моделі, запровадила нові правила, які обмежують використання чистих
операційних збитків у майбутніх періодах. На даний час можливість переміщення чистих операційних
збитків у майбутніх періодах, відповідно до річного прибутку понад 1 млн. євро, обмежена 60% цього
прибутку. Крім того, віднесення збитків на попередні періоди обмежене терміном до одного року. Тим
не менш, Франція більш схильна до глибоких змін бізнесу, ніж подальшому визнанні жорстких правил,
прийнятих у Німеччині. Своєю чергою, Німеччина визнає доречність регулювання віднесення збитків
на попередні періоди у відповідності до французької межі (1 млн. євро).
Амортизація. У Франції, на відміну від Німеччини, широко визнається нарахування амортизації
методом зменшуваного залишку, за якого величина списання вартості за період розраховується
множенням певного коефіцієнта (але не більше подвійної норми рівномірного зносу) на залишкову
(балансову) вартість. Франція може розглянути питання про обмеження відсотку амортизації на певний
період часу і лише за деякими активами. На відміну від Франції, Німеччина дозволяє знецінення гудвілу.
Обидві ці зміни у нарахуванні амортизації потенційно можуть бути прийняті Францією.
Партнерство. Французькі та німецькі правила оподаткування доходів партнерств ґрунтуються
на принципі прозорості оподаткування членів партнерства, але у Франції прозорість забезпечується
меншою мірою. Крім того, у разі партнерства може бути відмовлено у застосуванні до нього режиму
оподаткування групи.
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У контексті франко-німецького зближення у сфері оподаткування, Франція у подальшому
розглядатиме питання про відновлення двостороннього партнерства з проекту податкової реформи,
яка була зупинена парламентом наприкінці 2010 р.
На нашу думку, у процесі здійснення передбачуваної гармонізації Франція і Німеччина мають
зіткнутися з досить серйозними існуючими відмінностями у податковій сфері. Так, податки на доходи
корпорацій в Німеччині стягуються як на федеральному рівні, так і на рівні земель. На додаток до
федерального податку на доходи корпорацій за ставкою 15% («податок на солідарність» в даний
момент підвищує цю ставку до 15,83%), німецькі корпоративні платники податків також сплачують
податок на торговельну діяльність з корпоративного доходу, що стягується федеральними землями.
Податки на торговельну діяльність стягуються з федеральної бази оподаткування, але їх ставки
різняться залежно від федеральної землі. Так, наприклад, ставка податку у Франкфурті зараз
дорівнює 16,1%, а в Берліні – лише 14,35%. Таким чином, сума федерального і земельного податків
для корпорацій в середньому по Німеччині досягає 29,5%.
На відміну від Німеччини, Франція не має дворівневої системи оподаткування, а єдина ставка
корпоративного податку в країні в даний момент дорівнює 33,33%. Найбільш ймовірним є те, що
гармонізація податкової бази та податкових ставок двох країн буде зачіпати в Німеччині як федеральні, так
і земельні податки, оскільки в протилежному випадку навантаження на платників податків федеральних
земель тільки зросте. В результаті, передбачувана гармонізація може стати серйозним викликом для
німецької системи оподаткування, а також передумовою для її реформування.
Країни також мають різний підхід до консолідації корпоративних платників податків. Німецькі
платники податків, що входять до групи компаній, беруть участь в угодах, згідно з якими
нерозподілений прибуток членів групи переходить до глави цієї групи на щорічній основі. Хоча угоди
між компаніями в групі у Франції також передбачають призначення єдиного платника податків, члени
групи компаній утримують свій прибуток і мають роздільні бази оподаткування.
Висновки з проведеного дослідження. Найпомітніші кроки у процесах конвергенції
національних податкових систем у ЄС – це пропозиція лідерів Німеччини і Франції щодо створення
Єдиної консолідованої бази корпоративного оподаткування та Зелена книга німецько-французького
співробітництва з оподаткування бізнесу. Остання містить порівняльний аналіз двох національних
податкових режимів, отже, становить конструктивну основу для всебічного обговорення. Якщо
пропозиція CCCTB спрямована на визначення нової податкової бази по корпоративному податку, для
застосування всіма державами-членами, то Зелена книга конкретизує аспекти зближення податкових
систем Німеччини та Франції у питаннях корпоративного оподаткування. Цей підхід видається досить
прагматичним. Однак реалізація конвергенції за більшістю з визначених аспектів вимагає
кардинальних змін французького та німецького правил оподаткування, що вимагає тривалого часу і
матиме значні економічні та бюджетні наслідки.
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Анотація
У статті розглядається сутність конвергенції національних податкових систем у сфері
оподаткування доходів ТНК та особливості процесів конвергенції у країнах ЄС. Сформульовано
авторське тлумачення сутності конвергенції національних податкових систем з урахуванням
існуючих підходів. Аналізується зміст найактуальніших кроків урядів Німеччини та Франції у
податковій сфері у напрямку конвергенції. Зроблено висновок, що реалізація конвергенції за
більшістю з визначених аспектів вимагає кардинальних змін французького та німецького правил
оподаткування, тривалого часу і може мати значні економічні та бюджетні наслідки.
Ключові слова: конвергенція національних податкових систем, корпоративний прибутковий
податок, Єдина консолідована база корпоративного оподаткування, Зелена книга німецькофранцузького співробітництва з оподаткування бізнесу.
Аннотация
В статье рассматривается сущность конвергенции национальных налоговых систем в
сфере налогообложения доходов ТНК и особенности процессов конвергенции в странах ЕС.
Сформулировано авторское толкование сущности конвергенции национальных налоговых систем
на базе существующих подходов. Анализируется содержание актуальных шагов правительств
Германии и Франции в налоговой сфере в направлении конвергенции. Сделан вывод о том, что
реализация конвергенции по большинству из определенных аспектов требует кардинальных
изменений французского и немецкого правил налогообложения, длительного времени и может
иметь значительные экономические и бюджетные последствия.
Ключевые слова: конвергенция национальных налоговых систем, корпоративный
подоходный налог, Единая консолидированная база корпоративного налогообложения, Зеленая
книга немецко-французского сотрудничества по налогообложению бизнеса.
Annotation
The article examines the nature of convergence of national tax systems in the area TNC taxation and
features of convergence in the EU. Been formulated an author's interpretation of the essence of
convergence of national tax systems based on existing approaches. An author's interpretation of the
convergence of national tax systems based on existing approaches. Analyzed the content of most relevant
steps of French and Germany governments in the tax area towards convergence. It is concluded that the
implementation of convergence for most of the identified issues requiring major changes of French and
German tax rules, a long time and have significant economic and budgetary implications.
Key words: convergence of national tax systems, corporate income tax, Common Consolidated
Corporate Tax Base, Green Paper on German-French cooperation regarding business taxation.
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МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Постановка проблеми. Сучасна змішана економіка розвинених країн передбачає існування в
рамках однієї держави різних економічних секторів. В якості одного з таких секторів виступає
«економіка фізичних осіб – домогосподарств» зі своїми нормами, правилами та інститутами.
Фінанси домогосподарств – це найважливіший опосередкований індикатор і факторний показник
ринку будь-якого рівня. Саме значення цього показника визначають нинішній і подальший розвиток
ринку, тренди, що виникають, а також дозволяють аналізувати події минулих років і їх причини.
Управління фінансовими ресурсами домогосподарства є важливим питанням не тільки в межах
цього домогосподарства і його найближчих контрагентів, але й у масштабах держави. Інформація про
структуру управління фінансами домогосподарств: на що витрачають, скільки заробляють, які джерела
заробітку й інші питання – усе це дозволяє робити висновки не тільки про добробут населення, але й про
загальноекономічні показники, а також прогнозувати подальший розвиток або спад.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найавторитетніших учених, які у різні часи
займались вивченням даної господарської форми, можна виділити таких: Г. Беккер, Е. Тоффлер,
Р. Поллак, Дж. Ходжсон та інших. На пострадянському просторі дослідженню сутності домашнього
господарства присвячені праці Д. В. Сергєєва, Р. М. Нуреєва, Н. В. Манохіної, В. М. Жеребіна,
І. І. Осипової, Б. М. Левіна, І. Є. Калабіхіної, Т. В. Жилкіної, Т. О. Кізими та інших.
У наш час більшість популярних і наукових видань, радіо й телебачення містять цілі рубрики про
управління грішми громадян, написані сотні книг з приватних питань менеджменту громадян. Однак
фундаментальних праць по змісту, місцю й ролі управління фінансовими ресурсами домашніх
господарств недостатньо. Головна тому причина – відсутність теоретичних розробок найважливіших
положень фінансового менеджменту домогосподарств [4, с. 157].
Постановка завдання. Враховуючи вищевикладене, метою статті є огляд методів та
інструментів управління фінансовими ресурсами домогосподарств, а також визначення їх впливу на
формування та використання фінансових ресурсів домогосподарств України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна поведінка суб'єктів в умовах
ринкових відносин підкреслює, що їх індивідуальні рішення мотивовані власними приватними
інтересами, які в першу чергу вигідні їм самим. Координацію дій при цьому здійснюють особисті
фінанси, які забезпечують доведення до логічного завершення економічних рішень індивідів як
всередині сім'ї, так і за її межами.
Основним принципом сучасного суспільства є страх втрати фінансової незалежності, яка є
характеристикою не тільки стійкості до фінансових потрясінь, але і здатністю грамотно
розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами.
В залежності від методів управління фінансовими ресурсами сім'ї та відносинами, які
складаються всередині домогосподарства, формування сімейного економічного статусу залежить від
фінансової грамотності та фінансової поведінки всіх її членів, від того, як і ким приймаються рішення з
питань розподілу грошових коштів усередині сім'ї, яка роль відводиться кожному в цьому процесі.
Грамотний менеджмент і розуміння правильного розміщення вільних фінансових ресурсів
дозволяють по-іншому поглянути на сімейний бюджет і організувати оптимальний рух грошових
коштів, а також в значній мірі унебезпечити домогосподарства від внутрішніх негативних явищ, таких
як «чорний вівторок» у РФ, так і зовнішніх криз, та зробить розвиток економіки більш регульованим і
прогресивним [4, с. 161].
Фінансові відносини, які складаються серед членів домашнього господарства, пов'язані з
контролем надходження грошових коштів, а також з їх розподілом і перерозподілом, розрізняються в
залежності від ступеня управління сімейним бюджетом та впливу на його формування.
При розгляді складових елементів бюджету домашнього господарства необхідно враховувати
ступінь розподілу влади в сім'ї та свободу доступу як до загальних, так і до індивідуальних фінансових
ресурсів, а також характеристики фінансової поведінки членів домашнього господарства. Це пов'язано
з тим, що методи та інструменти управління фінансовими ресурсами зазвичай сильно відрізняються.
Існують «унітарні» і «колективні» методи управління при прийнятті рішень в домогосподарстві.
Унітарні методи розглядають домогосподарство як єдине утворення, що приймає узгоджене рішення, і
пропонують різні механізми розподілу добробуту та управління бюджетом. Колективні методи
розглядають домогосподарство як кооперативне або некооперативне підприємство.
Оскільки в домогосподарстві відбувається акумуляція фінансових ресурсів окремих його членів,
більшість важливих економічних рішень (наприклад, рішення про покупку продуктів харчування або
нового автомобіля, про освіту дітей, про вихід на ринок праці, місце проживання, вибір форми
заощаджень) ухвалюються не індивідуально, а на рівні домогосподарства. Але навіть тоді, коли якесь
рішення ухвалюється одним членом домогосподарства, як правило, виявляється, що воно
обумовлене іншим рішенням, прийнятим іншим членом домогосподарства або спільно [6, с. 127].
Сімейні стратегії формуються під впливом типу владних відносин, що склалися у родині. У
результаті виділяють три типи владних відносин: з домінуванням чоловіка, егалітарні і з домінуванням
жінки. Оскільки сімейна влада є багатоплановим поняттям, емпірично владні відносини в родині
можуть бути виміряні через результати прийняття рішень, напрямки конфліктів або тип переважного
поділу праці в родині [6, с. 128].
Існують методи управління сімейними фінансами, які ґрунтуються на виділенні сфер
відповідальності в їх управлінні з урахуванням статі подружжя:

–система «матріархату» – при якій дружина повністю бере на себе управління фінансовими
ресурсами;
–система «патріархату» – коли чоловік повністю контролює фінансові ресурси, забезпечуючи
необхідним всіх членів сім'ї;
–система фіксованого бюджету на ведення домашнього господарства передбачає розподіл
відповідальності між подружжям при формуванні бюджету сім'ї;
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–система незалежного управління складається в тому випадку, коли обидва з подружжя мають
незалежні бюджети і не претендують на всі гроші сім'ї;
–система загального управління, використовується тоді, коли обидва з подружжя на рівних
правах розпоряджаються загальними фінансами сім'ї.
Дослідники сімейних фінансів виокремлюють три найбільш поширених методи управління
фінансовими ресурсами в домогосподарстві: спільний бюджет, роздільний та спільно-роздільний бюджет.
Спільний бюджет найпоширеніший в Україні, його зазвичай використовують подружжя з
приблизно рівними доходами. Всі зароблені кошти складаються разом, після чого спільно вирішується
формування та їх розподіл. Згідно з усіма соцопитуваннями, близько 70 % українських сімей обирають
спільний тип бюджету.
Роздільний сімейний бюджет поширюється в сім’ях, в яких і чоловік і дружина отримують досить
велику зарплату і можуть вільно розпоряджатися своїми коштами, а коли у когось закінчуються гроші,
один позичає у другого з умовою, що обов’язково поверне борг. Цей вид сімейного бюджету в нашій
країні не надто приживається.
Спільно-роздільний бюджет, зручний для використання в сім’ях з різним рівнем доходу, сім’я
складає кошторис, скільки грошей треба витратити на найнеобхідніше: харчування, комунальні
платежі, господарські витрати.
Фінанси домашніх господарств характеризують використання домашніми господарствами
фінансових інструментів для досягнення своїх цілей і, як правило, це відбувається шляхом спільно
прийнятих економічних рішень на основі спільного формування та спільного використання фондів
грошових коштів, необхідних для споживання і накопичення.
Різноманіття і складність фінансових інструментів, що використовуються домогосподарствами,
зумовлює велику важливість прийняття численних правильних фінансових рішень.
Серед усієї сукупності фінансових посередників найважливішу роль у фінансовому забезпеченні
добробуту домогосподарств відіграють банківські установи, пенсійні фонди, страхові компанії,
кредитні спілки, інвестиційні компанії та інші структури (рис. 1).
Домогосподарства
Інструменти

Учасники

Банки, кредитні спілки

Кредити: споживчі, іпотечні, на придбання,
будівництво та реконструкцію нерухомості;
депозити; автокредитування, кредитування освіти;
мультивалютні вклади; фонди банківського
управління

Пенсійні фонди

Обов’язкове пенсійне страхування;
необов’язкове пенсійне страхування

Страхові компанії

Страхування життя; майнове страхування;
страхування відповідальності

Інвестиційні компанії

Пайові та корпоративні інвестиційні фонди; довірче
управління; брокерські послуги; капітальні інвестиції

Інші учасники

Відсотки; депозити

Рис. 1. Основні учасники та інструменти управління фінансовими ресурсами домашніх
господарств
Джерело: розроблено автором
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Банківські установи є посередниками між власниками коштів та їх користувачами, основне їх
призначення полягає в забезпеченні економіки країни фінансовими ресурсами, необхідними для її
стійкого розвитку, також вони відіграють важливу роль у зростанні суспільного добробуту, що
підтверджується динамікою депозитних і кредитних операцій за участю домогосподарств.
Для домогосподарств кредитування є дієвим механізмом управління своїми фінансовими
ресурсами. Кредит не тільки сприяє більш повному задоволенню потреб фізичних осіб, а й породжує
нові потреби, що безпосередньо впливають на зростання суспільного виробництва товарів і послуг, а
також на покращення життєвого рівня та зміни стандартів життя.
Кредити дуже необхідні тій частині домогосподарств, які постійно зазнають значної потреби в
грошових коштах до моменту одержання власних доходів.
Найбільш поширеними формами розміщення домогосподарствами своїх надлишкових коштів є
депозитні рахунки в комерційних, ощадних банках та кредитних спілках. Ці фінансово-кредитні
установи постійно підвищують якість наданих домогосподарствам депозитних послуг, забезпечують їх
відповідними гарантіями та прийнятними відсотками. Отже, це сприяє залученню домогосподарств
саме до депозитних операцій (табл. 1).
Таблиця 1
Депозити домашніх господарств у розрізі строків погашення

Період
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Усього, млн.
грн.
74778
108860
167239
217860
214098
275093
310390

Депозити домашніх господарств за строками погашення
від 1 року до 2
на вимогу, %
до 1 року, %
років, %
24,95
25,44
49,60
23,83
20,99
55,17
23,99
19,44
48,97
18,63
25,65
45,27
26,75
45,85
21,78
24,05
36,34
33,42
22,85
33,65
36,67

більше 2 років,
%
7,60
10,45
5,62
6,19
6,83

Джерело: [1]
Починаючи з 2006 року, спостерігається тенденція до зростання депозитів домогосподарств у
банківській системі. Протягом 2006-2008 років найбільшу питому вагу серед депозитних зобов’язань
мали депозитні вкладення від 1 до 2 років. Залученню депозитних коштів сприяла діюча система
гарантування вкладів. Рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у
лютому 2007 року було збільшено розмір відшкодування коштів вкладникам у разі банкрутства банку
до 25 тис. грн., у серпні – до 50 тис. грн. У 2012 році ця сума була збільшена до 150 тис. грн.
У 2008 року, враховуючи несприятливий розвиток процесів у світовій економіці, недовіру
населення до фінансового стану окремих банків та банківської системи в цілому, спостерігався
відплив депозитних коштів.
Щоб не допустити дефіциту ліквідності у банківській системі і забезпечити економічне зростання,
будуть використовуватися всі доступні інструменти, а саме: відсоткові ставки, нормативи обов’язкового
резервування, валютний курс. Такий вибір має і соціальний аспект, оскільки пов’язаний з необхідністю
здійснювати соціальне реформування, забезпечити зростання реальних доходів [8, с. 222].
З метою запобігання відпливу коштів населення з банківської системи, зокрема у жовтні – грудні
2008 року, та нарощення ресурсної бази банки поступово збільшували процентні ставки за
депозитами домашніх господарств протягом року. Отже, протягом 2008 року банківський сектор
розвивався в умовах відпливу депозитів і погіршення якості активів [1].
У 2009 році приріст коштів на депозитних рахунках забезпечувався переважно за рахунок сектору
домашніх господарств. Динаміка депозитів протягом року була неоднорідною і в основному залежала від
ступеня довіри населення до банківської системи та ситуації на валютному ринку. Динаміку депозитів на
01.01.2010 року визначали депозити сектору домашніх господарств, частка яких у загальному обсязі
становила 63,9%. Зростання депозитів населення частково завдячує поверненню депозитів з
привабливими відсотковими ставками, які було вилучено із системи під час періоду кризи в 2008-2009 рр.
Обсяги депозитів домогосподарств упродовж 2005-2010 років збільшилися у номінальному
обсязі у 3,5 рази до 592,9 млрд. грн., а залишки депозитних сум на рахунках установ банків – з 74,8
млрд. грн. у 2005 році до 275,1 млрд. грн. у 2010 році.
Після повільного відновлення депозитної бази у 2010 році банківська система була готова до
динамічного розвитку в 2011 році.
Отже, депозитні операції є не тільки засобом збереження і накопичення фінансових ресурсів, а
також ефективним інструментом управління вільними грошовими залишками домогосподарств.
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Члени сімейного домогосподарства підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному
страхуванню. Домогосподарство реєструється як платник внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування в органах Пенсійного фонду України.
В Україні існує також система необов’язкового пенсійного забезпечення. Формувати внески у
систему необов’язкового пенсійного забезпечення на власне пенсійне майбутнє може не кожен
громадянин України, зважаючи на низький рівень життя населення нашої країни. Ті громадяни, які
мають можливість створювати певні заощадження, через низьку довіру до економічної та політичної
стабільності в нашій країні також недостатньо користуються цими послугами.
Необов’язкове пенсійне страхування, як інструмент формування фінансових ресурсів
домогосподарств, залежить від рівня їхнього життя і структури їх доходів.
Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років розвивається досить
динамічно. З огляду на це, система недержавного пенсійного забезпечення має потенціал для
подальшого розвитку пенсійного забезпечення домогосподарств в Україні.
Станом на 31.12.10 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 69741
пенсійний контракт з 56139 вкладниками, з яких 53754, або 95,8 %, – домогосподарства. Недержавні
пенсійні фонди виявляють високу ефективність у плані підвищення індивідуального добробуту
учасників страхування (табл. 2).
Таблиця 2
Окремі показники діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
Показник
Кількість НПФ, шт.
Кількість учасників за укладеними
пенсійними контрактами, тис. осіб
Пенсійні внески, млн. грн.
Пенсійні виплати, млн. грн.
Пенсійні виплати, у % до сукупних
доходів домогосподарств

Рік
2005
54

2006
79

2007
96

2008
109

2009
107

2010
101

88,4

193,3

278,7

482,5

497,1

569,2

36,4
1,7

114,4
4,0

234,4
9,1

582,9
27,3

754,6
90,1

925,4
158,2

0,00

0,00

0,00

0,01

0,02

0,04

Джерело: [2].
Як бачимо з даних табл. 2, кількість учасників, пенсійні внески, пенсійні виплати за недержавним
пенсійним страхуванням у 2010 році зросли у порівнянні з 2005 роком. Для домогосподарств, як
учасників недержавних пенсійних фондів, страхові виплати представляють собою достатньо вагому
складову грошових ресурсів, даючи змогу суттєво розширити індивідуальне споживання. В умовах
сучасного податкового законодавства та стану пенсійного забезпечення, громадяни є найбільш
незахищеними в період пенсійного віку. З огляду на це, необов’язкове пенсійне страхування є
привабливим та перспективним інструментом формування фінансових ресурсів, тому що, будучи
потенційно найбільш платоспроможними в період своєї трудової діяльності, та маючи при цьому
накопичені фінансові ресурси, домашнім господарствам надається можливість їхнього нарощування.
Становлення ринкової економіки в Україні об’єктивно вимагає створення реальної системи
страхового захисту населення, а саме домашніх господарств, які стають індикатором розвитку
конкурентоспроможної та інвестиційно-привабливої індустрії страхування.
Страховий ринок, як ефективний інструмент впливу на суспільний добробут, справляє подвійний
ефект: з одного боку, це захист від дії негативних чинників, які спричиняють матеріальні збитки чи
втрату вигоди (економія витрат домашніх господарств); з іншого боку, отримання додаткових доходів
домогосподарствами від накопичення та ефективного використання коштів за договорами.
Страхові послуги, які надаються домашнім господарствам можна поділити на такі групи:
страхування життя, здоров’я та працездатності; страхування майна; страхування відповідальності.
Страхування життя – це унікальний фінансовий інструмент, який поєднує в собі дві можливості:
накопичення і страхування.
Страхування життя в розвинених країнах світу є важливим інструментом соціального захисту
населення. На ринку страхових послуг України страхування життя займає всього 0,66%, а в
розвинених країнах – 30-40% (рис. 2).
Страхові премії, які надійшли від домогосподарств за видом страхування життя, за 2009 рік
становили 641,4 млн. грн., за 2010 рік – 754, 8 млн. грн., що на 17,7% більше ніж за аналогічний період
2009 року [3].
Від страхувальників-фізичних осіб за 2011 рік надійшло 7478,7 млн. грн. валових страхових
премій, що на 21,2% більше, ніж за 2010 рік.
Структура валових страхових премій, які надійшли від фізичних осіб за 2011 рік, має такий
вигляд: 6295,9 млн.грн. – за видами страхування, іншими, ніж страхування життя (на 16,2% більше ніж
за 2010 рік); 1182,8 млн. грн. – за видом страхування життя (на 56,7% більше ніж за 2010 рік). Страхові
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виплати страхувальникам – фізичним особам за 2011 рік становили 2210,6 млн. грн. (45,4% від
загальних валових виплат), що на 9,3% менше ніж за відповідний період 2010 року [5].
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страхування життя, млн. грн.
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за іншими видами страхування, млн. грн.

Рис. 2. Динаміка страхових платежів у секторі страхування домогосподарств
Джерело: [3; 5] .
Як видно з рис. 2, в страхуванні життя намітилося невелике зростання, але тривала економічна
криза в Україні призвела до різкого падіння рівня життя населення, у якого практично немає вільних коштів
для того, щоб скористатися послугами страхових компаній, які здійснюють страхування життя.
Сьогодні для домашніх господарств актуальним питанням є розвиток інвестиційних фондів, які
сформовані на основі внесків учасників, що передаються на довірче управління спеціалізованій
компанії із управління активами з метою отримання інвестиційного прибутку. Приватні особи є
основними постачальниками грошових коштів, вони взагалі дають інвестиційному процесу більше, ніж
беруть від нього. Сукупність грошових заощаджень населення називають інвестиційним потенціалом
[7, с. 174]. Через інвестиційні фонди домогосподарства реалізують свої інвестиційні можливості.
Головна перевага інвестиційних фондів, в конкурентній боротьбі за залучення заощаджень
домогосподарств, полягає в наданні клієнтам найбільш повного спектра інвестиційних можливостей і
пропонування прибутковості і надійності їх фінансовим ресурсам.
Протягом 2006-2008 років в Україні збільшувався рівень зайнятості, підвищувався життєвий
рівень населення, зростали доходи. Ріст доходів населення, доповнений сприятливою
макроекономічною ситуацією, надав можливість вкладати вільні кошти в інвестиційні фонди.
Падіння рівня доходів населення, негативна соціально-економічна ситуація протягом 2008-2010
років несприятливо позначилась на діяльності інвестиційних фондів: знижувалась дохідність,
зменшувались активи і, як наслідок, інвестори пред’являли до викупу цінні папери і виходили з
інвестиційних фондів. В сучасних умовах інвестиційні фонди не користуються великим попитом у
домогосподарств, що пов'язано як з об'єктивними причинами (криза ринку, низький рівень доходів
населення), так і з факторами суб'єктивного плану (стійка недовіра до будь-яких фінансових
інститутів, що залучають кошти населення).
Висновки з проведеного дослідження. Оцінюючи сучасний стан розвитку фінансів
вітчизняних домогосподарств, можна констатувати, що подальший їх розвиток повинен бути
обумовлений системою виважених, послідовних заходів, реалізація яких потребує використання
різноманітних методів управління, серед яких центральне місце займають «унітарні» і «колективні»
методи управління, а також методи управління сімейними фінансами, які ґрунтуються на виділенні
сфер відповідальності в їх управлінні з урахуванням статі подружжя.
Серед фінансових інструментів управління фінансовими ресурсами домогосподарств найважливішу
роль відіграють банки, діяльність яких веде до зростання реальних доходів громадян від розміщення
заощаджень, а також до розширення їх фінансових можливостей завдяки кредитуванню.
Не менш значущим інструментом управління фінансовими ресурсами домогосподарств є
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, яке складається з двох рівнів: солідарної
системи та системи обов’язкового накопичення, а також недержавне пенсійне забезпечення. Для того,
щоб запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи стало дієвим інструментом
формування фінансових ресурсів українських громадян, необхідна практична реалізація пенсійної
реформи, яка містить соціальні, економічні, демографічні, фінансові та політичні складові.
Страхові та інвестиційні компанії є одними з найпоширеніших структур для накопичення й
ефективного розміщення коштів домашніх господарств, і надають громадянам відчуття впевненості,
захищеності від соціальних ризиків. В контексті цього уваги заслуговує: активізація інвестиційної
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діяльності домогосподарств шляхом створення умов для розвитку відкритого, інформаційноефективного, ліквідного ринку цінних паперів, ринку страхових послуг; розвитку фінансової
грамотності, обізнаності населення щодо фінансових інструментів, переваг їх використання з метою
заощадження та інвестування.
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Анотація
Проведено аналіз існуючих методів та інструментів управління фінансовими ресурсами
домогосподарств. Досліджено роль різноманітних фінансових інструментів у фінансовому
забезпеченні добробуту домогосподарств. Визначена динаміка депозитів домашніх господарств у
розрізі термінів погашення, показників діяльності недержавних пенсійних фондів, а також
страхових платежів у секторі страхування домогосподарств в Україні. Виявлено, що найбільш
значущими інструментами управління фінансовими ресурсами домогосподарств є кредитування,
депозити, обов’язкове та необов’язкове пенсійне страхування, страхування життя, майнове
страхування; страхування відповідальності, а також інвестиційні фонди, через які
домогосподарства реалізують свої інвестиційні можливості.
Ключові слова: домогосподарство, фінансові ресурси, бюджет, банківські установи, пенсійні
фонди, страхові та інвестиційні компанії.
Аннотация
Проведен анализ существующих методов и инструментов управления финансовыми
ресурсами домохозяйств. Исследована роль различных финансовых инструментов в финансовом
обеспечении благосостояния домохозяйств. Определена динамика депозитов домашних хозяйств
в разрезе сроков погашения, показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов,
а также страховых платежей в секторе страхования домохозяйств в Украине. Выявлено, что
наиболее значащими инструментами управления финансовыми ресурсами домохозяйств
являются кредитование, депозиты, обязательное и необязательное пенсионное страхование,
страхование жизни, имущественное страхование; страхование ответственности, а также
инвестиционные фонды, с помощью которых домохозяйства реализуют свои инвестиционные
возможности.
Ключевые слова: домохозяйство, финансовые ресурсы, бюджет, банковские учреждения,
пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании.
Annotation
Were analyzed existing methods and tools for managing the financial resources of households. Was
investigated the role of various financial instruments in the financial support of household wealth. Defined the
dynamics of household deposits in the form of deposits maturity, performance of private pension funds and
insurance payments in the insurance sector households in Ukraine. It was revealed that the most meaningful
financial management tools of household are lending, deposits, mandatory and optional pension insurance,
life insurance, property insurance, liability insurance, and investment funds to help households realize their
investment opportunities.
Key words: household, financial resources, budget, banking institutions, pension funds, insurance
companies and investment companies.
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ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ
БАНКАМИ
Постановка проблеми. Фінансова нестабільність, в умовах якої перебуває економіка України,
потребує глибокого аналізу ситуації з метою напрацювання механізмів забезпечення відновлення
економічного зростання та ефективного функціонування фінансового сектору. З огляду на це,
актуалізується необхідність пошуку шляхів відновлення активної кредитної діяльності вітчизняної
банківської системи, що зумовлює потребу вивчення практики здійснення сек’юритизації активів
вітчизняними банками як одного із методів покращення якості активів та джерела додаткових коштів
для подальшого кредитування клієнтів та економіки країни загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти практики здійснення сек’юритизації
іпотечних активів вітчизняними банками висвітлені у працях вітчизняних вчених Вовчак О. [6], Волик
Н.Г. [7], Костюкевич О.І. [8]. Ці дослідження мають теоретичне та практичне значення в розрізі питань
досвіду рефінансування іпотечних кредитів в Україні та як метод управління портфельним кредитним
ризиком. Враховуючи це, є необхідність у комплексному дослідженні вітчизняної практики
сек’юритизації іпотечних та не іпотечних активів із врахуванням особливостей їх типів.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження практики здійснення сек’юритизації активів
вітчизняними банківськими установами, виокремлення їх особливостей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи вітчизняний ринок сек’юритизації
активів, можна стверджувати, що він розпочав досить інтенсивний розвиток у 2006-2008 роках, і як
результат – 4 банківські установи здійснили операцію сек’юритизації активів на суму близько 410 млн. дол.
(табл. 1). А в результаті прогресуючої фінансової кризи 2008 року, за період 2008-2012 роки вітчизняні
банки не укладали сек’юритизаційних угод, хоча такі банківські установи, як ПАТ КБ Надра, ПАТ
Укрексімбанк, ПАТ «Банк Форум», ПАТ Укрсоцбанк, ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», ПАТ
«Фінанси та кредит», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «Альфа-Банк» (Україна), ПАТ
«Всеукраїнський Акціонерний Банк», заявляли про наміри проведення сек’юритизації активів.
Таблиця 1
Характеристика основних параметрів сек’юритизації активів вітчизняних банківських
установ[1, 2, 3, 4]
Банківська установа

Рік

Сума емісії
850 млн. грн.
(100 млн. дол.)

Вид кредиту

ПАТ «Дельта Банк»

2006

Споживчий

ПАТ КБ
«ПриватБанк»

2007

180 млн. дол.

Іпотечний

ПАТ «Укргазбанк»

2007

50 млн. грн. (10,
86 млн.дол.)

Іпотечний

ПАТ КБ
«ПриватБанк»

2008

105 млн. дол.

Автомобільний

ПАТ КБ «Хрещатик»

2008

70 млн. грн.
(14,7 млн. дол.)

Іпотечний

Фінансовий інструмент
СВ Covered Bonds – Забезпечені
облігації
RMBS (цінні папери, забезпечені
житловою іпотекою)
CВ (Забезпечена облігація)
ABS (цінні папери, забезпечені
активами)
CВ (Забезпечена облігація)

Так, у 2006 році першу угоду по балансовій сек’юритизації на суму 100 млн. дол. у декілька
етапів здійснив ПАТ «Дельта Банк», при цьому забезпеченням слугували споживчі кредити [1]. У 2006
р. ПАТ «Дельта Банк» був визнаний найкрупнішим емітентом корпоративних облігацій в гривні. Всього
за 2006 рік ПАТ «Дельта Банк» випустив облігацій на суму в 850 млн. грн. Особливістю практики
сек’юритизації ПАТ «Дельта Банку» є те, що ця операція здійснювалася протягом всього 2006 року і
складалася із 11 траншів на різні суми від 37,5 до 100 млн. грн., що в підсумку склало 850 млн. грн.
або близько 100 млн. дол. Забезпеченням за цим облігаціями виступали споживчі кредити,
деноміновані у гривні.
Облігації були придбані групою американських інвестиційних фондів, які спеціалізуються на
сек’юритизації та фінансуванні, забезпеченому активами (ABS). Строк погашення цих облігацій – до
одного року, номінальна вартість 1000 грн., середньозважена відсоткова ставка – 19%. Перший транш
був зареєстрований ДКЦПФР (зараз НКЦПФР) 26.10.2006 року, останній – 21.12.2006 року. Свої
зобов’язання ПАТ «Дельта Банк» по даних облігаціях виконав згідно термінів погашення кожного
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траншу і їх випуски були скасовані згідно із розпорядженнями ДКЦПФР. Так останні чотири випуски
облігацій серій H, J, I, К були скасовані розпорядженнями ДКЦПФР від 25.12.2007 року.
За даними керівництва ПАТ «Дельта Банку», цей проект був першим в Україні проектом
структурного фінансування, де використовувався такий тип активів, що фактично створює основу для
подальшої повноцінної сек’юритизації споживчих кредитів [1]. Необхідно зауважити, що у лютому 2006
року даний банк був створений як спеціалізований центр споживчого кредитування. Водночас
керівництво банку, здійснивши операцію сек’юритизації активів, вирішило 2 завдання:
– поповнило власну ресурсну базу напередодні сезону великих продажів у мережах-партнерах
банку, що в подальшому дозволило їм розраховувати на безперервне та додаткове фінансування;
– диверсифікувало структуру ресурсних джерел.
У інших трьох банківських установах забезпеченням були проведені три емісії із іпотечним
покриттям та одна із забезпеченням аквтокредитами. Дві емісії здійснив лише ПАТ КБ «ПриватБанк».
Першу таку емісію банк здійснив у 2007 році на найбільшу суму у вітчизняній практиці сек’юритизації
активів – 180 млн. дол. під сформований пул за іпотечними кредитами. Другу емісію ПАТ КБ
«ПриватБанк» здійснив у 2008 році на суму 105 млн. дол. під сформований пул автокредитів.
Аналізуючи обсяги сум вітчизняних сек’юритизаційних операцій, варто зазначити, що два із
чотирьох банків, здійснили емісію на суму вищу від загальноприйнятої оптимальної для
сек’юритизаційної угоди європейської практики - у 100 млн. дол. Два інші банки, ПАТ «Укргазбанк» та
ПАТ КБ «Хрещатик», емітували забезпечені облігації, відповідно, на суму 50 млн. грн. та 70 млн. грн.
Наведена інформація дає підстави визначити особливість вітчизняної сек’юритизації активів, котра
виражається у невеликих сумах сек’юритизаційних операцій. Також, необхідно зазначити, що лише
емісії ПАТ КБ «ПриватБанку» носили міжнародний характер, емісії інших банків були локальними.
Враховуючи те, що пріоритети ПАТ КБ «ПриватБанку» щодо питання стратегії формування активних
ресурсів, зорієнтовані на кредитування для задоволення потреб у кредитних ресурсах як юридичних так і
фізичних осіб. Для цього банку необхідно формувати достатню базу ресурсів для здійснення кредитних
операцій. Така ж ситуація склалася у 2007 році. Тому менеджмент ПАТ КБ «Приватбанку» для утримання
лідерських позицій на кредитному ринку у 2007 році зорієнтувався на застосування інноваційної технології
– укладання першої угоди сек’юритизації іпотечних кредитів на відкритому ринку.
Операція ПАТ КБ «ПриватБанку» мала всі ознаки класичної (позабалансової) сек’юритизації
активів. Це можна стверджувати зважаючи на те, що основними для класичної сек’юритизації
характерними є продаж активів та обов’язкове створення компанії спеціального призначення (SPV),
що є притаманне даній операції, і відсутнє у інших операціях сек’юритизації активів вітчизняних банків.
Так 28 лютого 2007 року ПАТ КБ «ПриваБанк», котрий виступав оригінатором, здійснив емісію
іпотечних цінних паперів (RMBS). Дана емісія здійснювалась через випуск та андеррайтинг трьох
класів іпотечних цінних паперів (A, B, C) на міжнародних ринках. Всі три класи іпотечних цінних
паперів були номіновані у доларах США (табл. 2).
Таблиця 2
Основні характеристики емісії цінних паперів, забезпечених іпотечними житловими
кредитами ПАТ КБ «ПриватБанку», котра здійснена 28 лютого 2007 року [5]
Клас цінних
паперів

Обсяг
емісії, млн.
дол..

Частка в
загальній
сумі емісії,%

ISIN – код цінних
паперів

Клас А

134.1

74,5

XS0285818075

Клас B

36.9

20,5

XS0285819123

Клас C

9,0

5

XS0285820055

180

100

Купонна
ставка
1 Month
LIBOR + 4.2%
1 Month
LIBOR + 7.5%
Немає даних

Рейтинг
Фітч
Рейтінгс
BBВ
B+
NR

Дата
погашення
15 грудня
2031 року
15 грудня
2031 року
N/A

Якість іпотечного покриття, юридична структура угоди та сформовані резерви на випадок
непередбачуваних обставин зумовили високий рівень надійності цих цінних паперів. Рейтинг RMBS
класу А (ВВВ) та В (В+) даної угоди, проведений міжнародною рейтинговою агенцією Фітч Рейтінгс
(Fitch Ratings), був на три пункти вищий за рейтинг країни емітента на момент емісії [ 8, c.177].
Угода сек’юритизації іпотечного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанку» мала міжнародний характер,
адже всі інші учасники угоди, окрім оригінатора, були зарубіжними: компанія спеціального
призначення (SPV) створена в Англії як англійська спеціалізована іпотечна установа Ukrainian
Mortgage Loan Fnance #1; адеррайтером угоди виступив міжнародний інвестиційний швейцарський
банк UBS AG; лістинг здійснювала Ірланська фондова біржа; довірителем, котрий представляє
інтереси інвесторів був TMF Trustee Limited “TMF” (табл. 3).
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Необхідно зауважити, що емітентом цих цінних паперів була англійська фінансова установа,
тому цінні папери номіновані у іноземній валюті. В іншому випадку, коли емітентом є вітчизняна
фінансова установа, то згідно чинного законодавства, якщо емітовані цінні папери розміщуються на
вітчизняному ринку, то вони не можуть бути номіновані в іноземній валюті, а лише в національній. При
цьому необхідна обов’язкова реєстрація їх випуску НКЦПФР. Дана операція ПАТ КБ «ПриватБанку»
підлягала юрисдикції Великої Британії, враховуючи країну, де створена SPV для даного проекту, та те,
що всі три транші цінних паперів розміщені на Ірландській фондовій біржі.
Таблиця 3
Параметри сек’юритизованої угоди іпотечного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанку» [6, с.12 ]
Параметри

Основні характеристики

Емітент,
Номер емісії
Сума емісії
Вид RMBS

ПриватБанк,
2031-А (RMBS)
180 млн. дол.
Купонні
Клас А 1mLIBOR + 4,2%.
Клас В 1mLIBOR + 7,5%.
30/360
12 раз в рік
28.02.2008
15.12.2031
15.04.2007
Ukrainе Mortgage Loan Fnance #1
Швейцарський банк UBS AG
TMF Trustee Limited “TMF”
Ірландська фондова біржа

Купон
Метод розрахунку кількості днів
Періодичність виплати
Дата закінчення розміщення
Дата погашення
Дата початку нарахування купонів
Компанія спеціального призначення
Агент по розміщенню облігацій
Довіритель
Лістинг

Об’єктом продажу в даній операції був пул житлових іпотек, обсягом 180 млн. дол. (табл. 4).
Використовуючи один із методів зменшення кредитного ризику, ПАТ КБ «ПриватБанк» диверсифікував
географічно іпотечні кредити, які за своєю однорідністю сформували пул. Так найбільша частка,
величиною 16,2% житлових іпотечних кредитів видано у Дніпропетровській області, далі в порядку
зменшення, відповідно, 12,9% – у Київській, 8,0% – у Закарпатській, 5,7% – у Харківській, 5,6% – у
Донецькій. Решта 51,6% – це сукупно із всіх інших областей України, частка яких менша 5%. Основні
характеристики іпотечних житлових кредитів, із котрих сформований пул: кількість - 10 828;
середньозважена величини кредиту – 17 140 дол. США, процентна ставка – 14,3, термін погашення 14
років. Терміни погашення по даних кредитах відповідають строкам виплати по відповідних
сек’юритизованих цінних паперах – щомісячно. Коефіцієнт LTV, що демонструє сума наданого
Оригінатором (первинним кредитором) іпотечного житлового кредиту складає 82,6% оціночної
вартості предмета іпотеки.
Таблиця 4
Параметри пулу активів, що є забезпеченням угоди по сек’юритизації іпотечного
портфеля ПриватБанк [5]
Параметри

Дані

Коефіцієнт іпотечного покриття до обсягу емісії
Валюта іпотечного покриття
Середня сума кредиту в покритті
Середньозважена процентна ставка за іпотечними
та іншими активами
Вид процентної ставки
Кількість кредитів у покритті
Середньозважений строк іпотечних та інших активів
Частка житлових кредитів у покритті

103.1%
долар США (100%)
17 140 доларів
14.3%

Регіональна диверсифікація іпотечного покриття
LTV кредитів покриття

Фіксована
10 828
168.1 місяць
100%
Дніпропетровськa (16,2%), Київська (12,9%),
Закарпатська (8,0%), Харківська (5,7%), Донецька
області (5,6%), інші регіони (51,7%).
82,6% на початку / 76,6% поточне значення
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ПАТ «Укразбанк» здійснив операцію сек’юритизації іпотечних кредитів у 2007 році (табл. 5).
Особливістю даної операції сек’юритизації було те, що всі її учасники були вітчизняними установами.
Управителем іпотечного покриття виступив АКБ «ХФБ Банк Україна», а кредитний рейтинг «uaВВВ+»
даній угоді присвоювало Українське рейтингове агентство «Кредит-рейтинг». Облігації були емітовані
із процентною ставкою 10,5% річних, терміном на 3 роки. Номінальна вартість однієї облігації склала
1000 грн [7, 216]. Іпотечним покриттям був сформований пул із 393 іпотечних кредитів на суму 56,6
млн.грн., що визначило коефіцієнт покриття 89%.
Таблиця 5
Основні характеристики випуску іпотечних облігацій ПАТ «Укргазбанк» [3]
Параметри
Загальний обсяг випуску
Початковий розмір іпотечного покриття
Коефіцієнт іпотечного покриття
Кількість кредитів у покритті
Частка житлових кредитів у покритті
Номінальна вартість
Кількість облігацій
Процентна ставка
Термін обігу
Управитель іпотечного покриття
Українське рейтингове агентство «Кредит-рейтинг»

Основні характеристики
50 000 000 грн.
56 643 684 грн.
0,88
393 кредитів
89 %
1000 грн.
50 000 штук
10,50 % річних
3 роки
Акціонерний комерційний банк «ХФБ Банк Україна»
кредитний рейтинг «uaВВВ+» (стабільний)

В 2008 році ПАТ КБ «Хрещатик» здійснив також локальну емісію покритих іпотечних облігацій на
суму 70 млн. грн. (14,7 млн. дол.) із терміном погашення 3 роки (табл. 6).
Таблиця 6
Параметри угоди щодо сек’юритизації іпотечного портфеля ПАТ «КБ «Хрещатик» [4]
Параметри
Емітент, номер емісії
Сума емісії
Вид боргових зобов’язань
Вид облігацій
Термін погашення
Рейтинг агентства Fitch Ratings
Метод розрахунку кількості днів
Дата закінчення розміщення
Періодичність виплати

Основні характеристики
ПАТ «КБ «Хрещатик»
70 млн. грн.. (14,7 млн. дол.)
Єврооблігації (RMBS)
Купонні
3 роки
"B +"
30/360
01.08.2008
12 раз в рік

Дана емісія була врегульована вітчизняним законодавством. Рейтингове агентство Fitch Ratings
присвоїло цій угоді рейтинг "B +", що на момент укладення угоди було вищим показником відносно
рейтингу самого емітента «B-». Посприяло підвищенню рейтингу емітованих облігацій відносно
рейтингу банку на два пункти те, що сума забезпечення була вища легалізованого мінімуму 11,1% та
переважаюче право власників облігацій на пул активів. Попри це даний рейтинг як і для облігацій так і
для емітента є достатньо низьким, що було зумовлено незбалансованістю активів та пасивів банку за
строками [9]. У своєму звіті рейтингове агентство Fitch Ratings зазначило, що існує невідповідність
грошового потоку амортизації активів, що слугують забезпеченням і погашення забезпечених
облігацій. Що не компенсується наявністю ліквідних активів або будь-яким іншим механізмом.
Так станом на 1 серпня 2008 року ПАТ КБ «Хрещатик» сформував пул активів із 403 кредитів на
суму заборгованості клієнтів 80,6 млн. грн. З них житлові кредити становили 86,6%, кредити на
приватну землю - 9,4% і кредити на комерційну нерухомість – 4%. Середньозважений поточний LTV
(співвідношення розміру кредиту до вартості нерухомості) було 53,5%. Відповідно до вітчизняного
законодавства, у сформованому пулі забезпечення житлових позик повинно бути не більше ніж 75%, а
комерційних кредитів - не більше ніж 60%.
Також у 2008 році, в травні, ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив продаж портфелю автокредитів
обсягом 105 млн. доларів США, що стало першою в Україні операцією з сек’юритизації портфелю
автокредитів [2]. Загальна вартість цих облігацій складає 105 млн. дол. США, випущені вони двома
траншами. Перший транш обсягом 85,8 млн. дол. США і початковою процентною ставкою 550 базових
пунктів до 3-місячного LIBOR та другий транш обсягом 18,7 млн. дол. США і початковою ставкою 750
базових пунктів до 3-місячного LIBOR.
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Висновки з проведеного дослідження За результатами дослідження можемо зазначити, що
вітчизняній практиці сек’юритизації активів притаманні такі характеристики: по-перше, найбільша сума
сек’юритизаційних угод склала – 180 млн. дол., найменша – 50 млн. грн.; по-друге, дві
сек’юритизаційні угоди ПАТ КБ «ПриватБанку» носять міжнародний характер, угоди інших банків локальний; по-третє, забезпеченням вітчизняних операцій сек’юритизації активів виступали іпотечні,
споживчі та автомобільні кредити; по-четверте, відповідно до цих угод емітовано такі фінансові
інструменти: забезпечені облігації; цінні папери, забезпечені житловою іпотекою; цінні папери,
забезпечені активами; по-п’яте, емітовані цінні папери ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ КБ
«Хрещатик» номіновані у національній валюті (гривня), ПАТ КБ «ПриватБанку» у іноземній валюті
(долар); по-шосте, класичну (позабалансову) сек’юритизацію активів провів лише ПАТ КБ
«ПриватБанк», інші – квазі-сек’юритизацію; по-сьоме, відповідно до термінів погашення емітованих
цінних паперів ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив довгострокову сек’юритизацію активів, інші – короткота середньострокову.
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Анотація
У статті висвітлено результати аналітичного дослідження практики здійснення
сек’юритизації активів вітчизняними банківськими установами та виокремлення їх особливостей.
Зокрема, проведене комплексне дослідження вітчизняної практики сек’юритизації активів ПАТ
«Дельта Банк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Хрещатик», ПАТ КБ «ПриватБанк». Окреслено основні
параметри емісії цінних паперів та їх покриття вітчизняних сек’юритизаційних угод. Виокремлено
основні характеристики, притаманні банківській практиці сек’юритизації активів в Україні.
Ключові слова: сек’юритизація активів, цінні папери, забезпечена облігація, ABS, RMBS, ПАТ
«Дельта Банк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Хрещатик», ПАТ КБ «ПриватБанк», іпотека, споживчі
кредити, автокредити.
Аннотация
В статье отражены результаты аналитического исследования практики осуществления
секьюритизации активов отечественными банковскими учреждениями и выделение их
особенностей. В частности, проведено комплексное исследование отечественной практики
секьюритизации активов ПАО «Дельта Банк», ПАО «Укргазбанк», ОАО КБ «Хрещатик», ПАО КБ
«ПриватБанк». Определены основные параметры эмиссии ценных бумаг и их покрытия
отечественных секьюритизационных сделок. Выделены основные характеристики, присущие
банковской практике секьюритизации активов в Украине.
Ключевые слова: секьюритизация активов, ценные бумаги, обеспеченная облигация, ABS,
RMBS, ПАО «Дельта Банк», ПАО «Укргазбанк», ОАО КБ «Хрещатик», ПАО КБ «ПриватБанк»,
ипотека, потребительские кредиты, автокредиты.
Annotation
The article reflects results of an analytical study of the practice implementation of securitization of
assets by domestic by banking institutions and the allocation of their features. In particular, the complex
research of national practice of asset securitization JSC "Delta Bank", JSC "UGB" PJSC CB "Khreschatyk"
PJSC CB "PrivatBank" is conducted. The basic parameters of the issue of securities and coverage of
national securitization deals are outlined. The main characteristics inherent in the banks practice of
securitization of assets in Ukraine are singled out.
Key words: asset securitization, securities, covered bonds, ABS, RMBS, JSC "Delta Bank", JSC
"UGB" PJSC CB "Khreschatyk" PJSC CB "PrivatBank" mortgages, personal loans, car loans.
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