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СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Постановка проблеми. В сучасних умовах через державні фінанси здійснюється вагомий
вплив на соціальні та економічні процеси, які відбуваються в суспільстві. Виконуючи свої функції,
держава забезпечує фінансування заходів щодо соціального захисту населення, реалізації
пріоритетних загальнодержавних програм, спрямованих на підвищення добробуту та соціальної
захищеності людини як головного суб’єкта економічного розвитку суспільства. При цьому саме
інститут соціального страхування стає однією із важливих форм здійснення прав громадян на
соціальний захист.
Соціальне страхування доцільно вважати інвестицією в людський капітал, значущість якої для
економічного зростання і добробуту визначається державою. Оцінка Світовим банком 192 країн світу
засвідчила, що головним показником національного багатства є людський капітал, на який припадає
64% проти 16% фізичного капіталу та 20% природного капіталу [1, с. 49]. Саме людський і соціальний
капітал забезпечують нині найвищі темпи економічного зростання, і саме ті країни, політика яких
спрямована на забезпечення розвитку людського потенціалу, досягають на зламі тисячоліть
найбільших успіхів. Роль і значення людського потенціалу, якості населення багаторазово
збільшується з огляду на системну демографічну кризу та хвилю депопуляції, що охопила чи не всі
економічно розвинені країни світу. Україна також вступила у цей період свого розвитку і всі
демографічні прогнози свідчать про практичну неможливість подолання тенденції скорочення
чисельності населення в осяжній перспективі. За прогнозами Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України, чисельність населення України на початок 2051 року становитиме 36,0 млн.
осіб. Загальне зниження дорівнюватиме – 23%. Втім, відбуватиметься не просто зменшення загальної
чисельності населення – очікуються значні структурні зрушення: передусім на тлі скорочення
чисельності населення працездатного віку спостерігатиметься зростання осіб старшого віку [2, с. 81].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прагматика та проблематика державного
соціального страхування, а також проблеми бідності, добробуту, зайнятості, безробіття, втрати
працездатності, як соціальних явищ, досліджувалися вітчизняними науковцями О. Василиком,
В. Куценко, Е. Лібановою, Б. Надточієм, С. Осадцем, О. Палій, В. Плисою, Л. Тулушем та ін.
Разом з тим, наукові дослідження сфери соціального страхування як цілісного елементу фінансової
системи держави свідчать, що ця проблематика потребує наукового теоретико-практичного
доопрацювання, яке полягає у врахуванні тих проблем, які негативно позначаються на соціальноекономічному розвитку країни, добробуті, зайнятості громадян та діяльності фінансових установ,
забезпеченні виконання функцій соціального страхування. Серед проблем, які породжують недоліки
сучасної системи державного соціального страхування в Україні, – часткова тінізація економіки, високі
ставки страхових внесків, збереження елементів не страхового перерозподілу коштів, недостатня
ефективність функціонування фондів соціального страхування, а також напрями розвитку їх діяльності без
врахування світового досвіду та економічних умов нашої країни. Все це спричиняє втрату мотивації до
праці і недостатній рівень охоплення населення системою соціального страхування.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз проблем і перспектив соціального
страхування в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інститут соціального страхування в незалежній
Україні став провідною формою реалізації прав громадян на соціальний захист. Водночас він
продовжує активно розвиватись під впливом чинників економічного та демографічного характеру, що
створюють досить жорсткі зовнішні умови для його функціонування.
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Завдання забезпечення зростання розмірів страхових виплат в існуючій системі та
запровадження обов’язкового медичного страхування при назрілій потребі зменшення витрат
виробництва на здійснення платежів до фондів соціального страхування, спонукає до пошуку шляхів
удосконалення механізмів реалізації соціальних функцій, побудови фінансових та інформаційних
потоків за більш ефективними схемами. Одним з найбільш актуальних питань сучасної економічної
системи є оптимізація ставок обов’язкових платежів. Економічна теорія вивчає це питання досить
глибоко, проте застосування наукових рекомендацій часто ускладнене неможливістю точного
прогнозування тих змін, що відбуватимуться в балансі економічних чинників. Особливо важко
піддається прогнозуванню тіньовий сектор економіки. Питання про те, що в Україні співіснують два
самостійних ринки праці – офіційний та тіньовий, – уже не є предметом дискусій. Сьогодні зайнятість у
тіньовій сфері з випадкового підробітку все частіше перетворюється в основне місце роботи та
забезпечує в середньому 25-30% сімейного доходу.
Тінізація трудових відносин спростила процедуру найму, у результаті чого безконтрактне
працевлаштування перетворилося на буденність. Близько 15-30% українських працівників
обслуговують тіньову економіку на регулярній основі. Безконтрактний найм дозволяє роботодавцю
заощаджувати на соціальних відрахуваннях та на заниженій оплаті праці, ігнорувати соціальні гарантії
робітників.
Серед причин виникнення тіньового сектору називають незавершеність інституціональних
ринкових перетворень, особливості менталітету, як наслідок тривалого панування тоталітарної
ідеології, недосконалість податкової системи, надмірний податковий тиск на виробника [3; 4].
Тіньова частина ринку, займаючи суттєву частку, негативно позначається на розвитку системи
соціального страхування. Згідно розрахунків західних фахівців, критичним для країни є щорічний
оборот у сфері тіньового сектору на рівні 15-35% ВВП. Якщо оборот тіньового бізнесу перевищує 30%
ВВП, а кількість працюючих на нього – 40% зайнятих, економіка втрачає керованість. За оцінками
Світового банку, Україна має неформальний сектор, що досягає приблизно 50% офіційного ВВП.
Дещо нижчий показник зафіксували експерти Міністерства економіки України, на рівні 31,1%, в
порівнянні з попереднім роком він зріс на 2,3%, вперше за останні роки вийшовши за межі порогового
значення та ставши таким, що знаходиться в небезпечній зоні серед показників, що характеризують
стан макроекономічної безпеки в державі.
У той же час науковці відзначили, що питома вага тіньової складової у виробництві доданої
вартості складає: у промисловості – 132%, сільському господарстві – 72,5%, будівництві – 70,8%,
сфері послуг – 31,5%. Аналітики відзначають, що такий високий рівень тінізації української економіки
обумовлений невиправдано високим навантаженням на доходи населення та бізнесу [5].
В умовах ринкових трансформацій державі варто чітко визначитися з напрямом реформування
системи соціального страхування. Суттєвим кроком у реформуванні попередньої системи соціального
забезпечення населення стало прийняття Основ законодавства України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Цей базовий законодавчий акт передбачає комплексний соціальний
захист громадян на основі принципів та засад загальнообов’язкового державного соціального
страхування: пенсійного страхування; страхування на випадок безробіття; страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності; соціального медичного страхування. Порядок здійснення окремих видів
загальнообов’язкового державного соціального страхування та порядок справляння страхових внесків
регулюються окремими законами, за виключенням загальнообов’язкового державного соціального
медичного страхування, яке досі не запроваджене в Україні. У своєму комплексі ці нормативно-правові
акти забезпечили формування нової системи соціального страхування, дозволили зробити перехід від
бюджетного до страхового принципу фінансування окремих напрямів соціальних видатків [6].
Головним пріоритетом подальшого розвитку соціального страхування повинно бути: поступове
наближення розмірів мінімальних страхових виплат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням до
рівня прожиткового мінімуму. Адже в Законі України «Про прожитковий мінімум» записано, що
прожитковий мінімум – вартісна величина достатня для забезпечення нормального функціонування
організму людини, збереження здоров’я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору
непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних
і культурних потреб особистості, яка застосовується, зокрема, для встановлення розмірів соціальної
допомоги, допомоги у зв’язку з безробіттям та інших соціальних виплат [7, с. 17].
Висновки з проведеного дослідження. До найважливіших характеристик державної політики
України у сфері соціального страхування працівників в найближчій і більш віддаленій перспективі
потрібно віднести: удосконалення механізму використання коштів системи соціального страхування;
опрацювання методологічних підходів до побудови моделі адміністрування соціального страхування,
ураховуючи можливі переваги та наслідки не тільки для соціальної страхової системи, а й соціальноекономічної системи України загалом; створення недержавних форм і структур у сфері добровільного
соціального страхування; запровадження економної, конструктивної моделі медичного страхування;
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підприємства (роботодавці) мають стати справжніми суб’єктами соціального страхування, повною
мірою забезпечуючи: соціальне страхування найманих працівників на всіх етапах відтворювального
циклу при прийнятті на роботу, в її процесі, а також у випадку втрати працездатності чи скороченні
робочих місць; аналіз чинників, що стримують розвиток страхового ринку в розрізі соціально значимих
видів страхування – це страхування життя, пенсійне страхування, особисте страхування [7; 8].
Роль працівників в ринкових умовах економіки радикально змінюється. Вони вимушені будуть
розраховувати, перш за все, на свій заробіток (дохід), все більше спираючись на власні можливості.
Поки ж більшість населення не має фінансової можливості створювати для себе додаткові форми
соціального страхування. Але сприяння з боку держави функціонуванню недержавних страхових
установ, економічна стабільність та підвищення на цій основі грошових доходів населення приведе до
зростання зацікавленості громадян у власному, додатковому до державного, формуванні соціальних
фондів [7, с. 32].
Запропоновані напрями вдосконалення соціального страхування не будуть абсолютними без
згадки про вислів відомого вченого К. Воблого [9, с. 5], який зазначував, що якщо держава в особі
своїх представників рахує обґрунтованим, необхідним запроваджування обов’язкових видів
страхування, то варто би передбачити діючі гарантії того, що засоби страхувальників не
перетворяться в прибутки страховиків, а будуть джерелами допомоги громадян в непередбачуваних
обставинах.
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Анотація
В статті проводиться дослідження сучасного стану системи соціального страхування і
визначення проблем в її функціонуванні. Обґрунтовано пріоритети подальшого розвитку системи
соціального страхування та першорядні характеристики державної політики України у сфері
соціального страхування працівників в найближчій і більш віддаленій перспективі.
Ключові слова: система соціальне страхування, безробіття, страхові виплати, ринок праці,
тіньова економіка.
Аннотация
В статье проводится исследование современного состояния системы социального
страхования и определения проблем в ее функционировании. Обоснованно приоритеты
последующего развития системы социального страхования и первостепенные характеристики
государственной политики Украины в сфере социального страхования работников в ближайшей и
более отдаленной перспективе.
Ключевые слова: система социального страхования, безработица, страховые выплаты,
рынок труда, теневая экономика.
Annotation
In the article research of the modern state of the system of social security and determination of
problems is conducted in its functioning. Grounded priorities of subsequent development of the system of
social security and primary descriptions of public policy of Ukraine in the field of social security of workers in
the nearest and farther a prospect.
Key words: the system is social security, unemployment, insurance payments, labour-market,
shadow economy.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА
ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Виробництво продуктів харчування в усі історичні часи було й
залишається для людства важливою і життєвою проблем світового масштабу. Рівень забезпечення
населення продовольством розглядається як найважливіший чинник і визначальний критерій рівня
соціального життя будь-якої країни, життєздатності її економічної структури і державного устрою. У
вирішенні цієї проблеми особлива роль належить тваринництву.
Ця сільськогосподарська галузь у розвинених країнах світу посідає провідне місце, рівень її
розвитку є визначальним у забезпеченні продовольчої незалежності країни. Виробництво й
споживання продуктів тваринного походження у світі складається під впливом природних,
економічних, національних і релігійних чинників. Показник споживання є одним з основних при
характеристиці рівня життя населення в країні та її регіонах. У комплексі ця група товарів виступає
невід'ємним елементом структури виробництва, що забезпечує продовольчу безпеку країни.
Незважаючи на сприятливі в Україні умови для розвитку галузі тваринництва, обсяги
виробництва та споживання продукції з розрахунку на одну особу не відповідають раціональним
нормам і є значно нижчими порівняно з іншими країнами світу. Так, наприклад, у 2009 році в Україні
обсяги виробництва м'яса (в забійній масі) на одну особу становили 42 кг, тоді як у Данії цей показник
досягнув 345,6 кг, Ірландії – 196, Австралії – 190,3, Нідерландах – 152,3, США – 132,3 кг.
Все це підтверджує існування проблеми розвитку тваринництва і необхідність розробки
організаційно-економічних засад її вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування і функціонування
тваринницько-продуктового підкомплексу знаходимо у працях відомих учених економістів-аграрників:
Дем’яненка М. Я.,
Кристального О. В.,
Маліка М. Й,
Месель-Веселяка В. Я.,
Саблука П. Т.,
Пархомця М. К., Топіки І. Н., Шпичака О. М., Юрчишина В. В. та інших дослідників. Усі вони приділяли
велику увагу системі правового забезпечення, управління, цінового регулювання розвитку
агропромислової сфери, проблемі оподаткування сільськогосподарських товаровиробників,
формуванню кредитно-фінансової політики в умовах аграрної реформи. Проте, переважна більшість
згаданих досліджень розглядає процеси формування та функціонування ринку тваринництва на
загальнодержавному рівні, а це, на наш погляд, неповно відображає специфіку на регіональному рівні
та потребує додаткового дослідження саме в цьому напрямку.
Нині назріла необхідність проблеми збільшення обсягів виробництва і споживання м′яса на
душу населення, розвитку інфраструктури ринку та реалізації продукції виробниками, переробними
підприємствами на конкурентних засадах, здійснення цінової політики на основі поєднання вільного
ціноутворення, державного регулювання та сприяння зростанню доходів виробників, нарощування
експортних можливостей, створення науково обґрунтованої системи прогнозування і регулювання є
основними завданнями дальшого розвитку тваринницько-продуктового підкомплексу як невід′ємної
складової продовольчого ринку держави.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка сучасного стану виробництва тваринницької
продукції в України та запропонування організаційно-економічних заходів його відродження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Негативні тенденції, які простежувалися
наприкінці 80-х років минулого століття в галузі тваринництва, визначалися, передусім, скороченням
поголів'я худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах, поступовому уповільненні впливу
інтенсивних чинників на темпи росту виробництва тваринницької продукції.
На початку 90-х років минулого століття в агропромисловому комплексі України почалися
радикальні економічні перетворення – ліквідовано державну централізовану систему управління,
відбулася лібералізація цінової політики, що призвело до різкого диспаритету цін на
сільськогосподарську і промислову продукцію, фактично припинилася державна підтримка села.
Тваринництво перетворилося на збиткову галузь, якою стало невигідно займатися. Дестабілізуючі
процеси в галузі прийняли обвальний характер, в наслідок чого в усіх без виключення типах
тваринницьких господарств погіршилися результати їх господарської діяльності [1, c. 80].
За роки незалежності в Україні значно знизилося поголів'я худоби великої рогатої худоби – в 5,1
разу, корів – в 3,2 разу, свиней – в 2,4 разу, овець – в 4 рази. Водночас, після зниження поголів'я птиці
з 246,1 млн голів у 1990 р. до 123,7 у 2000 р., або майже удвічі, починаючи з 2001 р., спостерігається
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поступове нарощуванні поголів'я, яке зросло до 203,8 млн голів у 2010 р. (або в 1,6 разу порівняно з
2000 р.) проте й нині воно поступається 1990 р.
Зменшення поголів'я худоби та птиці відбулося переважно в сільськогосподарських
підприємствах. Як наслідок, змінилася структура утримання худоби. Так, якщо у 1990 р. 85,6% ВРХ
утримували сільгосппідприємства, а господарства населення – 14,4%, то вже у 2010 р. 66,0%
утримується у господарствах населення, і лише 34,0% – у сільськогосподарських
підприємствах (табл. 1).
Таблиця 1
Поголів'я худоби та птиці за категоріями господарств та його структура
Показник

Велика рогата
худоба
у т. ч. корови
Свині
Вівці та кози
Птиця

1990

21083,3

Рік
1995
2000
2005
2006
2007
2008
Поголів 'я худоби та птиці, на кінець року, тис голів
Сільськогосподарські підприємства
13701,4

6191,6
4595,1
14071,2 7152,5
7165,5
2423,3
132966,6 54074,2

5037,3

2491,8

2009

2010

1627,1

1526,4

2294,6

1926,8

1720,1

1851,0
866,2
764,0
2414,4
2602,4
3257,4
413,3
270,9
283,2
25352,9 66625,3 72219,0
Господарства населення

678,6
2869,5
301,2
80124,3

624,3
604,6
589,1
2730,9
3307,9
3625,2
300,1
315,9
298,4
87973,7 100354,2 110561,3

Велика рогата
3540,1
3855,9
4386,4
4022,3
3880,8
3564,1
3358,9
3199,6
худоба
у т. ч. корови
2186,6
2936,2
3107,3
2768,9
2582,7
2417,3
2232,0
2131,9
Свині
5355,7
5991,9
5237,9
4450,4
4797,6
4150,4
3795,1
4268,7
Вівці та кози
1253,2
1675,3
1461,7
1358,6
1334,0
1377,4
1426,8
1516,6
Птиця
113137,6 95674,2 98369,1 953682 94312,0 89166,0 895822 910922
Структура поголів 'я худоби та птиці, на кінець року, у % до загальної чисельності
Сільськогосподарські підприємства
Велика рогата
85,6
78,0
53,5
38,3
37,2
35,1
33,9
33,7
худоба
у т. ч. корови
73,9
61,0
37,3
23,8
22,8
21,9
21,9
22,1
Свині
72,4
54,4
31,6
36,9
40,4
40,9
41,8
43,7
Вівці та кози
85,1
59,1
22,0
16,6
17,5
17,9
17,4
17,2
Птиця
54,0
36,1
20,5
41,1
43,4
47,3
49,5
52,4
Господарства населення
Велика рогата
14,4
22,0
46,5
61,7
62,8
64,9
66,1
66,3
худоба
у т. ч. корови
26,1
39,0
62,7
76,2
77,2
78,1
78,1
77,9
Свині
27,6
45,6
68,4
63,1
59,6
59,1
58,2
56,3
Вівці та кози
14,9
40,9
78,0
83,4
82,5
82,1
82,6
82,8
Птиця
46,0
63,9
79,5
58,9
56,6
52,7
50,5
47,6
Джерело : розраховано за даними Державної служби статистики України

2968,0
2042,1
4335,2
1433,3
93278,5

34,0
22,4
45,5
17,2
54,2
66,0
77,6
54,5
82,8
45,8

Скорочення поголів'я худоби та птиці призвело до зниження обсягів виробництва продукції
тваринництва. Так, значно скоротилося виробництво: яловичини (у забійній вазі) у 2010 р. порівняно з
1990 р. у 4,6 разу, молока – у 2,2 разу (табл. 1). Виробництво свинини у забійній масі зменшилось на
945,1 тис тонн або майже у 2,5 разу.
Водночас, спостерігається нарощування виробництва продукції птахівництва. Так, у 2010 р.,
порівняно з 1990 р., виробництво м'яса птиці зросло на 245,1 тис тонн або в 1,3 разу, виробництво
яєць – на 765,6 млн. шт. або майже на 5 %. Збільшення виробництва продукції птахівництва пов'язане
з більш швидкою окупністю витрат через вищий коефіцієнт оборотності оборотних засобів порівняно з
іншими галузями тваринництва.
За кількістю поголів'я великої рогатої худоби і корів на 100 га сільськогосподарських угідь
Україна значно поступається іншим країнам. Так, якщо у 2008 р. в Україні цей показник по великій
рогатій худобі становив 13,3 голів, то в країнах ЄС – 49,3, Німеччині – 76,6, Франції – 68 голів, в
Республіці Білорусь – 44,9 голови. Корів в Україні на 100 га угідь налічується 7,4 голови, в країнах ЄС
– 13,2, Німеччині – 24,9, Франції – 12,9, Республіці Білорусь – 16,4. На 100 га сільськогосподарських
угідь в країнах ЄС виробляється яловичини у 3,8 разу більше, ніж в Україні, у Німеччині – 6,2, Франції
– 4,5, в Республіці Білорусь – у 2,6 разу [2, c. 219].
Основними проблемами галузі тваринництва є наступні:
• зниження поголів'я ВРХ, особливо корів у сільськогосподарських підприємствах;
• утримання господарствами населення 66 % поголів'я ВРХ, близько 55 % свиней, їх
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неспроможність виробляти продукцію, що відповідає міжнародним стандартам якості;
• загальне скорочення обсягів виробництва продукції скотарства;
• імпорт в Україну продуктів харчування тваринного походження низької якості, що робить
неконкурентоспроможною на внутрішньому ринку аналогічну українську продукцію;
• відсутність вітчизняної селекційно-племінної бази високопродуктивних порід ВРХ та свиней;
• зменшення частки виробництва високоякісного м'яса великої рогатої худоби та свинини,
заміна його більш дешевим та менш енергетично цінним м'ясом птиці, переважно курятини
інтенсивної технології вирощування [3, c. 58].
Виробництво яловичини, як і в минулі роки, є збитковим і становить в 2010р. – 35,4%. Зате
птахівництво та свинарство демонструють позитивну динаміку, хоча у свинарстві останнім часом
спостерігається певне скорочення обсягів виробництва у зв’язку з подорожчанням кормів та
зниженням реалізаційних цін на живих свиней [4, c. 12]. Водночас українське птахівництво поки що
успішно долає ці обставини, демонструючи подальше зростання наразі з нарощуванням нових
виробничих потужностей та збільшенням рентабельності виробництва курятини на 0,5%. Загалом
стан тваринницької галузі забезпечує мінімальну річну норму споживання м’яса для українського
населення, яка становить 52 кг. Втім, раціональна норма споживання м’яса для людського організму
сягає 80 кг. Крім того, необхідно дотримуватись і раціональної структури споживання м’яса, згідно з
якою 40% м’ясного раціону людини має припадати на яловичину та телятину, на свинину – 34,5-35%,
а решта – на м’ясо птиці. В Україні яловичині разом з телятиною відводиться лише 18,5% усього
спожитого м’яса. З одного боку, це пов’язано з нестачею пропозиції , через що українці споживають
більше свинини та м’яса птиці, ніж це рекомендовано нормами здорового харчування. З іншого боку,
культура споживання яловичини досить низька, оскільки виробники та переробники орієнтовані
переважно на застарілі радянські ГОСТи, розраховані на виробництво яловичини за рахунок м’ясомолочних порід або ж взагалі вибракованих молочних тварин, які не враховують особливостей
спеціалізованих м’ясних порід та різниці між ними [5].
На державну допомогу м’ясному скотарству передбачено 100 млн грн., з них 70 млн грн
відводиться на закупівлю телиць у населення з метою швидкого нарощування поголів’я. Решта коштів,
а саме 30 млн грн, призначені для виплати дотацій підприємствам, причому пріоритет матимуть великі
холдинги повного циклу з інтенсивними технологіями вирощування тварин [6, c. 368].
Великі сподівання покладено на фонди державної підтримки, які поповнюються за рахунок
відрахувань ПДВ та спрямовуються на компенсацію будівництва тваринницьких комплексів, виплати
податків та інших витрат. Для фізичних осіб передбачена компенсація за придбання доїльних
установок. Очікується, що обсяг надходжень досягне 2 млрд грн. Механізм формування фондів
визначається Постановою Міністерства аграрної політики та продовольства №246. За Постановою
№900 буде здійснюватися часткова компенсація витрат при будівництві великих свинокомплексів
потужністю не менше 1200 свиноматок та комбікормових заводів. Також, усвідомлюючи нагальну
потребу у покращенні генофонду українських тварин, Міністерство виділяє 75,2 млн грн на
оптимізацію генетичного матеріалу.
Передбачалися досить непогане фінансування свинарської галузі, але повільне наповнення
спеціального фонду може дещо обмежити цей процес. Якщо акумулювати ПДВ переробних
підприємств та бюджетні виплати, то стане помітно, що державна підтримка м’ясної галузі у 2011 р.
знижується у порівнянні з 2010 р. Це досить цікаві знахідки, тому що традиційно говорять тільки про
свинарський цикл, який у більшості країн світу становить 4-5 років, коли збільшення поголів’я
призводить до збільшення пропозиції та зниження цін, через що на певний період встановлюється
стагнація поголів’я. Визначили мотивацію зміни поголів’я та помітили певне співвідношення з цінами
на зерно: коли вони дещо підвищуються, то спостерігається зменшення або стагнація свинопоголів’я,
а коли ціни на продукцію виходять на вищий рівень похідної, ніж ціни на зерно, то вся галузь
свинарства динамічно зростає. Що цікаво, простежується часовий інтервал між зміною співвідношення
цін ресурсів та цін на м’ясо та її впливом на поголів’я – відповідної зміни слід чекати через 10-12
місяців. Отже, за показниками співвідношення цін на зерно та м’ясо можна певною мірою
прогнозувати динаміку поголів’я на рік наперед.
Державне регулювання цін на зерно складно систематизувати, але, тим не менш,
спостерігається певна закономірність: регулювання експорту вводили тоді, коли ціни на тонну зерна
досягали 10 доларів. На думку уряду, саме такий ліміт обмежує платоспроможність внутрішнього
ринку та потребує втручання держави. Однак в контексті розширення зв’язків з ЄС постає питання про
відміну квотування та експортного мита на зерно. Особливо жорстко європейські колеги ставляться до
експортних мит, наполягаючи якщо не на повному їх скасуванні, то на серйозній лімітації. Проте у
всякому разі державне регулювання цін на зерно знижує негативні впливи на м’ясну галузь [7, c. 92].
Висновки з проведеного дослідження. З метою стимулювання розвитку тваринництва
необхідним є:
— збільшення обсягів та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного
тваринництва, достатніх для задоволення зростаючого попиту населення на тваринницьку продукцію,
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переважно за рахунок вітчизняного товаровиробництва, а також для активізації імпортозаміщення;
— зростання обсягів продукції рослинництва для задоволення зростаючого попиту на корми з
боку вітчизняного тваринництва;
— подолання вузьких місць у кадровому забезпеченні програм розвитку тваринництва;
— створення ефективної системи наукових досліджень і інформаційного забезпечення,
ухвалення економічних і технологічних рішень у сільському господарстві та переробній промисловості;
— вдосконалення інституціональних форм організації тваринництва, розвиток малого
підприємництва.
Удосконалення розвитку тваринництва має проводитися в трьох напрямах, які передбачають:
— прискорене нарощування поголів'я худоби і птиці, особливо маточного, забезпечення
розширеного відтворення стада в господарствах усіх форм власності і господарювання;підвищення
генетичного потенціалу продуктивності худоби та птиці; встановлення, не менше ніж на 3-5 років, на
тваринницьку сировину, яка надходить на переробні підприємства, закупівельних цін, які б
відшкодовували сільськогосподарським товаровиробникам витрати і сприяли одержанню прибутків;
розширення кооперації між господарствами різних форм власності у нарощуванні продукції
тваринництва, коли від господарств населення збільшиться надходження молодняку великої рогатої
худоби у сільськогосподарські підприємства, а від останніх – молодняку свиней сільським мешканцям;
— реструктуризацію кормової бази шляхом поліпшення польового і лукопасовищного
кормовиробництва, збільшення виробництва повноцінних комбікормів з урахуванням вікових і
статевих груп тварин; розширення площ культурних пасовищ; доведення до нормативної потреби
використання кормів необхідної структури у розрахунку на голову одну худоби і птиці; надання
сільськогосподарськими підприємствами допомоги господарствам населення для забезпечення
худоби кормами, особливо грубими;
— впровадження інтенсивних технологій утримання худоби та птиці і застосування найбільш
досконалої механізації виробничих процесів на тваринницьких фермах і комплексах; розширення
переробки тваринницької сировини в господарствах її виробників; надання сільськогосподарським
виробникам допомоги з боку держави щодо переведення тваринництва на промислову основу,
організації переробки продукції і її збуту.
Для вирішення питання ефективного розвитку тваринництво потребує значної фінансової
підтримки, яка в Україні значно нижча порівняно з країнами з розвиненим сільським господарством.
Особливо актуальним залишається питання розробки комплексу заходів щодо пом'якшення
диспаритету цін і компенсації фінансових втрат сільськогосподарським товаровиробникам при
придбанні енергоресурсів [8, c. 100].
Не менш важливою проблемою для тваринництва є забезпечення галузі кадрами. Там, де
господарствами керують фахівці досягають високої результативності, виробляють конкурентоздатну
продукцію. Нині, як ніколи, потрібні професіонали, які досконало володіють і законами ринкової
економіки, і сучасними технологіями виробництва.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ
Постановка проблеми. Наслідки світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 років
обумовили значне зниження інвестиційної діяльності в регіонах та країні загалом: інвестори понесли
великі збитки та почали звертати інвестиційні проекти, відбулося руйнування індустрії інвестиційних
банків, інвестиційна діяльність здебільшого почалась здійснюватись за рахунок дешевих позик,
спостерігаються зміни в інституційному середовищі інвестиційного ринку (інститути грошовокредитного та інвестиційного ринків більше не можуть поєднувати кредитування та інвестування,
оскільки ризики від цього різко зростають та ускладнюється державне регулювання). Крім того, на
думку експертів, слід очікувати нового витка кризових явищ, які, очевидно, спровокують кризи в
інвестиційних процесах як на національному, так і на регіональному рівнях. Тому питання
розроблення наукових засад антикризового управління інвестиційною діяльністю є вкрай актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теорії та практики здійснення
інвестиційної діяльності присвячені праці таких зарубіжних та вітчизняних дослідників, як
Т.Сидорченко, В.Федоренко, І.Бланк, З.Боді, А.Маркус, П.Массе, В.Геєць [4, с. 285-302], Д.Черваньов,
Л.Нейкова, М.Бутко, О.Якименко, І.Колот, Н.Внукова, І.Косарева, Дж.Розенберг, В.Ситникова,
А.Ковальов, Л.Гітман, М.Джонк, Е.Дж.Долан, Д.Ліндаст, В.Ковальов, Дж.Кейнс, А.Воронцовський,
В.Мікловда, Є.Бойко [2], М.Горин, М.Герасимчук, О.Ментель, А.Мєшков, Н.Москалюк та ін. Основним
засадам антикризового управління приділено багато уваги у дослідженнях Д.Нізалова [10],
М.Гончарова [5, с. 28-32.], О.Терещенка [12, с. 15], А.Грязнової [1, с. 7], Н.Сапи [11, с. 106-116.],
А.Науменка, Т.Гаврилка [9], А.Чернявського [14, с. 13], О. Котенко [7] та ін. Разом з тим, питання
антикризового управління інвестиційною діяльністю регіону залишається маловивченим.
Постановка завдання. Мета статті – розробити основні концептуальні положення
антикризового управління інвестиційною діяльністю на рівні регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній літературі поняття антикризового
управління інвестиційною діяльністю ще не достатньо висвітлене. Найчастіше розглядається
дефініція «антикризове управління підприємством». Так, О.О. Терещенко у монографії «Антикризове
фінансове управління на підприємстві» під антикризовим управлінням розуміє таку систему
управління підприємством, «яка має комплексний, системний характер, направлений на подолання
або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу
сучасного менеджменту, розробки та реалізації на підприємстві спеціальної програми, яка має
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стратегічний характер, що дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти та зміцнити ринкові позиції
при будь-яких обставинах, спираючись на власні ресурси» [12, с. 15].
Е.А. Уткін антикризове управління розглядає як таке, що спрямоване на попередження
можливих тяжких ускладнень у ринковій діяльності підприємства, забезпечення його стабільного,
успішного господарювання з орієнтацією на розширене відтворення на найсучаснішій основі та
власних збереженнях [13, с. 13].
На думку В.С. Король, антикризове управління – це здатність фірми конструктивно реагувати на
зміни, що загрожують її нормальному функціонуванню [6, с. 4].
Як бачимо, поняття антикризового управління досить багатозначне, з чого можна зробити певні
висновки: кризи можна передбачати, очікувати і спровокувати; кризи у певній мірі можна прискорювати
або запобігати їм; до кризи потрібно бути постійно готовим; кризові явища можна пом'якшувати;
управління в умовах кризи вимагає особливих підходів і спеціальних знань; кризові процеси можуть
бути до певної межі керованими; обґрунтоване управління процесами виходу з кризи здатне
мінімізувати її наслідки.
Зазначимо, що антикризове управління інвестиційною діяльністю повинне відрізнятися від
традиційного управління інвестиційною діяльністю та мати свою специфіку, пов'язану із суттєвими
змінами цінності території для інвестування, із непередбачуваністю соціально-економічної, політичної
ситуації в державі та її регіонах, а також з новими управлінськими проблемами, обумовленими
світовою фінансово-економічною кризою. Тобто головним завданням антикризового управління має
бути мінімізація ризиків управлінських рішень, спрямованих на нейтралізацію та усунення великої
кількості фінансово-економічних проблем в інвестиційній галузі регіону, викликаних кризовими
явищами, активізувати потенціал протидії їм.
Як в будь-якому управлінні, в антикризовому управлінні інвестиційною діяльністю існують об’єкт
і суб’єкти управління. Об’єктом антикризового управління є кризові процеси в інвестиційній сфері
регіону, зокрема причини виникнення, розвиток кризових явищ, заходи щодо їх запобігання.
Суб’єктами антикризового управління виступають органи центральної та регіональної державної
влади, органи місцевого самоврядування, інвестори, керівники та менеджери підприємств, на які
залучаються інвестиції.
Важливою характеристикою антикризового управління є види діяльності, спрямовані на успішне
управління інвестиціями перед настанням, у процесі кризи і при ліквідації наслідків кризи. До їх числа
можна віднести: передкризове управління; управління в умовах кризи; управління процесами виходу з
кризи; стабілізація нестійких ситуацій або забезпечення керованості; мінімізація втрат і втрачених
можливостей; своєчасне прийняття рішень.
Система антикризового управління інвестиційною діяльністю регіону повинна об’єднувати в собі
декілька груп цілей, що випливають із складових антикризового управління (антикризовий операційний
менеджмент, антикризове фінансове управління, антикризовий маркетинг, антикризове управління
персоналом, антикризове організаційне управління [8, с. 67]). На нашу думку, це мають бути наступні
групи цілей:
1. Маркетингові (збільшення прибутковості інвестицій; забезпечення прибутковості акцій;
збільшення ринкової частки регіону; впровадження у практичну діяльність фахівців з інвестицій
передових наукових, інноваційних й ринкових інструментів управління інвестиціями; підвищення
конкурентоспроможного виробничого потенціалу регіонів, що в кінцевому результаті забезпечуватиме
Україні вихід на передові позиції на глобальному інвестиційному ринку; інвестиційна адаптація до
умов глобального інвестиційного ринку; формування інвестиційних продуктів у найбільш прибуткових
секторах економіки; формування оптимального портфеля інвестицій; збільшення частки нових
продуктів на регіональному ринку; диверсифікація джерел фінансування інвестицій).
2. Організаційні (формування гнучкої до кризи інвестиційної політики; стабільні комунікаційні
процеси між учасниками інвестиційного процесу; компетентність адміністративного персоналу й
відповідність організаційної структури поставленим завданням; визначення відповідальності та
обов’язків суб’єктів антикризового управління інвестиційною діяльністю; забезпечення ефективності
антикризового управління інвестиційною діяльністю; підвищення технологічного рівня виробництва;
впровадження ефективних технологій управління інвестиціями).
3. Фінансові (підвищення окупності інвестицій; оптимізація структури джерел фінансування
інвестицій; підвищення платоспроможності інвестиційних об’єктів; мінімізація наслідків фінансовоекономічної кризи; приріст інвестицій в регіон; забезпечення фінансової стабільності і
платоспроможності суб’єктів підприємництва у процесі реалізації інвестиційних програм;
удосконалення системи оподаткування інвестицій; ефективність та прозорість функціонування
механізмів державно-приватного партнерства (концесії, спільна діяльність, угоди про розподіл
продукції тощо).
4. Виробничі (стимулювання інноваційної активності підприємств; підвищення якості продукції та
послуг; організація виробництва без простоїв; адаптація «knowhow» до умов виробництва;
забезпечення певного обсягу виробництва; запобігання зношенню обладнання; раціональне
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пришвидшення кругообігу виробничих інвестицій; впровадження ресурсозберігаючих технологій).
5. Кадрові (зниження плинності кадрів; підвищення рівня продуктивності праці; підвищення
рівня кваліфікації персоналу; збільшення обсягу кадрових інвестицій).
6. Соціальні (підвищення якості життя населення регіону; створення сприятливих умов праці та
нових робочих місць; поліпшення здоров’я населення; зниження рівня безробіття).
Крім того, у процесі здіснення антикризового управління інвестиційною діяльністю в регіоні
можна застосовувати різні стратегії залежно від факторів розвитку кризи. Так, антикризове управління
інвестиційною діяльністю з метою профілактики кризових явищ в інвестиційній сфері регіону повинне
включати:
- антикризовий моніторинг здійснення інвестиційної діяльності в регіоні, проведення робіт із
завчасного виявлення та оцінки факторів, що мають негативний вплив на інвестиційну привабливість
регіонів. При цьому моніторинг повинен включати сучасні методики, що забезпечують автоматизацію
збору і передачі інформації;
- діагностику інвестиційних об’єктів за напрямами: фінанси, маркетинг, виробництво, техніка і
технологія, менеджмент, стратегія, конкурентоспроможність;
- розробку і запровадження системи заходів із запобігання кризових явищ в інвестиційних
процесах, завчасного усунення можливих причин виникнення кризової ситуації на об’єктах
інвестування;
- комплекс заходів на випадок неминучості кризових ситуацій при неможливості усунути їх
причини.
Якщо ж криза в інвестиційній галузі вже має місце, антикризове управління повинне включати:
- швидке реагування на виникнення кризової ситуації;
- компенсаційні та відновні заходи для пом’якшення і усунення наслідків кризової ситуації;
- проведення стабілізаційних заходів;
- створення спеціальної інформаційно-комунікативної мережі зв'язків, що охоплює інформаційні
потоки від учасників інвестиційного процесу та органів регіонального самоврядування.
Не можемо не погодитись з думкою В. Василенко, що у механізмі антикризового управління
пріоритети повинні віддаватися [3]:
- мотивуванню, орієнтованому на антикризові заходи;
- економії ресурсів;
- запобіганню помилок;
- обережності;
- установкам на оптимізм і впевненість, соціально-психологічну стабільність діяльності;
- ініціативності у вирішенні проблем і пошуку кращих варіантів розвитку;
- корпоративності, взаємоприйнятності, пошуку і підтримці інновацій.
Висновки з проведеного дослідження. Антикризове управління інвестиційною діяльністю в
регіоні слід розглядати як тип управління, здатного передбачити кризи і запобігати їм, пом'якшувати їх
перебіг, ліквідовувати негативні наслідки та перетворювати їх у позитивні зміни в інвестиційній галузі
регіону. Спільна діяльність органів влади усіх рівнів у механізмі реалізації та удосконаленні
антикризового управління дасть найбільший ефект, що позитивно позначиться на соціальноекономічному розвитку регіону.
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Анотація
У статті розглядаються умови, засоби та стратегії здійснення антикризового управління
інвестиційною діяльністю в регіоні. Окреслено групи цілей (маркетингові, організаційні, кадрові,
соціальні, фінансові, виробничі), яких потрібно досягнути в процесі його реалізації.
Ключові слова: криза, антикризове управління, фінансове управління, антикризове
управління інвестиційною діяльністю.
Аннотация
В статье рассматриваются условия, средства и стратегии осуществления
антикризисного управления инвестиционной деятельностью в регионе. Очерчены группы целей
(маркетинговые, организационные, кадровые, социальные, финансовые, производственные),
которых нужно достичь в процессе его реализации.
Ключевые слова: кризис, антикризисное
управление,
финансовое управление,
антикризисное управление инвестиционной деятельностью.
Annotation
In article conditions, means and strategy of realization of anti-recessionary management by
investment activity in region are considered. Groups of the purposes (marketing, organizational, personnel,
social, financial, industrial) which need to be reached in the course of its realization are outlined.
Key words: crisis, антикризове management, financial management, антикризове management
investment activity.
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
УКРАЇНСЬКОГО СКОТАРСТВА
Постановка проблеми. Державне регулювання ринку тваринницької продукції України
ґрунтується на законодавчих актах, які спрямовані на підтримку галузі тваринництва як основного
товаровиробника сировини для м'ясо- та молокопереробної галузі. Зазначимо, що держава
намагається створити для аграрного сектору економіки сприятливі економічні умови через механізм
оподаткування, пільгового кредитування і через бюджетні програми, зокрема: запровадження
спрощеної системи оподаткування на основі фіксованого сільськогосподарського податку;
використання дотацій за реалізовані товаровиробниками молоко і м'ясо худоби, на що асигнуються
суми податку на додану вартість (ПДВ) по переробленій із неї продукції (які повинні були б сплатити
до бюджету переробні підприємства), надаються у тому числі і особистим селянським господарствам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях вітчизняних та зарубіжних вчених
В. Андрійчука, В. Власова, В. Галушко, В. Геєця, О. Гудзинського, С. Кваші, І. Кобути, І. Кириленка,
Ю. Лупенка,
В. Месель-Веселяка,
В. Мілосердова,
Б. Пасхавера,
П. Саблука,
В. Ситника,
В. Юрчишина та інших науковців обґрунтовано загальнотеоретичні, методологічні та практичні аспекти
формування державної аграрної політики України, а також визначено основні напрями подальших змін
у системі державного регулювання сільськогосподарського виробництва. Проте, згадані дослідження
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були здійсненні на макрорівні в межах єдиного агропромислового комплексу країни, а цього, сьогодні,
недостатньо.
Постановка завдання. Мета статті – здійснити оцінку сучасного стану державної підтримки
розвитку скотарства в Україні та провести аналіз методів державного регулювання щодо
стимулювання виробництва продукції скотарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільськогосподарські підприємства отримували і
можуть одержувати компенсацію відсоткової ставки по кредитах у національній або іноземній валюті,
що надається на конкурсній основі (Відповідно до Постанови Уряду №96 від 7 лютого 2011 р.):
• у 2007-2009 роках у національній і іноземній валюті відповідно до підписаних договорів;
• у 2010 році – за умови, що сума відсотків за використання кредитів і за додатково підписаними
договорами, предметом яких є надання банківських послуг (розрахункове обслуговування кредиту,
розгляд кредитного проекту, управління кредитом, консультаційні послуги), не перевищує в
національній валюті 25% річних, а в іноземній – 16% річних;
• у 2011 році – за умови, що сума відсотків за користування кредитами й по додатково
підписаних договорах, предметом яких є надання банківських послуг (розрахункове обслуговування
кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитом, консультаційні послуги), не перевищує в
національній валюті 21%, а в іноземній – 13% річних.
Компенсація по кредитах, залучених у 2009-2010 рр. і у поточному році в іноземній валюті для
закупівлі племінної худоби й птиці, а також нової сільськогосподарської техніки й устаткування
іноземного виробництва, аналоги якої не виробляються в Україні, згідно із затвердженим у
встановленому
порядку
переліком,
надається
тільки
при
складанні
позичальником
зовнішньоекономічного договору.
Слід зазначити, що порядком (Постанова КМУ № 96 від 7 лютого 2011 р) передбачається
розподіл коштів на компенсацію процентних ставок через конкурсні комісії, що в реальності відсікає
доступ до даної програми для переважної більшості сільгоспвиробників, особливо з огляду на попит
на даний продукт, що істотно перевищує обсяги бюджетного фінансування.
Бюджетні кошти будуть направлятися на конкурсній основі тим сільгоспвиробникам, які у 20092011 рр. завершили будівництво й реконструкцію тваринницьких і пташиних ферм із повною
комплектацією технологічного устаткування з кількістю ВРХ не менш 500 голів, свиноматок - не менш
1200 голів, птиці – не менш 1 млн. голів, і ввели такі комплекси в експлуатацію.
Розмір компенсації вартості будівництва й реконструкції комплексів затверджується МАПП із
урахуванням обсягів бюджетного фінансування, але не може перевищувати 50% (без ПДВ) від витрат.
Також передбачена компенсація за завершене у 2009-2011 рр. будівництво й реконструкцію
підприємства з виробництва комбікормів до 30% (без ПДВ) від вартості робіт. Розподіл коштів буде
здійснюватися конкурсними комісіями, що визначають специфіку, характерну для попередньої
програми.
Постановою Кабміну №181 від 2 березня 2011 р. установлюються доплати за реалізоване
молоко сільськогосподарським підприємствам – 0,35 грн./кг, фізичним особам – 0,3 грн./кг у
перерахунку на базисну жирність. Доплати за вирощений і проданий на забій і переробку переробним
підприємствам молодняк ВРХ мають скласти 1,5 грн./кг, свиней (крім свиноматок і кнурів) – 1 грн./кг у
живій вазі. За закупівлю фізичними особами (населенням) установки індивідуального доїння
встановлюється доплата розміром 5 тис. гривень за одиницю такої техніки.
Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік», у 2011 р. розмір дотацій
виробникам молока й м'яса при продажі ними своєї продукції переробним підприємствам складе 2,03
млрд. грн. за рахунок акумулювання податку на додану вартість.
Постановою Кабінету Міністрів від 2 березня 2011 р. №246, яка набрала чинності 17.03.2011 р.,
затверджено новий порядок нарахування ПДВ і виплати дотацій виробникам молочної й м'ясної
сировини. Даною Постановою Уряд України також зобов’язав м'ясо-молочні підприємства до 15 квітня
закрити у Держказначействі позабюджетні рахунки, які були відкриті для виплати аграріям дотацій за
здане на переробку молоко та м'ясо.
Передбачається, що залишки коштів на поза бюджетних рахунках переробники зможуть
використати лише до 1 квітня для виплати дотацій за молоко й м'ясо, поставлене у 2010 р.
Новий порядок нарахування виплати дотації відповідно до вищезазначених виплат набрав
чинності 17.03.2011 р. (Постанова КМУ від 2 березня 2011 г. №246), але по суті так і не запрацював.
У липні вийшов Наказ №227 (08.06.11, МАПП) – Розподіл видатків за програмою «Державна
підтримка галузі тваринництва»: де передбачено зовсім інший розподіл бюджетних 2,03 млрд. грн. за
рахунок акумулювання податку на додану вартість. Так, відповідно до даного наказу передбачено:
- відшкодування вартості закуплених нетелей та корів – 20 млн. грн.;
- відшкодування відсоткових ставок за кредитами – 500 млн. грн.;
- відшкодування вартості будівництва та реконструкції – 1500 млн. грн.;
- відшкодування витрат на установки індивідуального доїння – 10 млн. грн.
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Раніше запланованих дотацій, що мали б виплачуватися на кілограм молока та яловичини у
даному документі не передбачено, тобто, дані виплати у 2011 р. повністю скасовані
Іншою Постановою Кабміну №182 від 2 березня 2011 р. встановлена спеціальна бюджетна
дотація за поголів'я корів м'ясного напрямку продуктивності: племінним заводам – до 1900 грн. за
голову; племінним репродукторам – до 1000 грн. за голову; іншим сільськогосподарським
підприємствам – до 600 грн. за голову. Крім того, введена дотація за поголів'я телиць, закуплених
сільськогосподарськими підприємствами у фізичних осіб (населення) для вирощування, з розрахунку
до 7 грн. за 1 кг живої ваги.
У Державному бюджеті на 2011 р. на бюджетну тваринницьку дотацію й державну підтримку
виробництва продукції рослинництва виділено 100 млн. грн.
Якщо порівнювати рівні підтримки галузі тваринництва за період 2009-2011 рр., то можна
відзначити їх різке зниження аж до повного анулювання.
Так, для виробників ВРХ, незважаючи на те, що навіть раніше запланована фіксована доплата
на кілограм живої ваги повинна складати 1,5 грн./кг, її у 2010 році зовсім не було, а у 2009 р. дотації
становила 1 грн./кг. За попередніми розрахунками, у зв'язку з відсутністю пільг по ПДВ відсоток
державної підтримки до ціни у 2011 р мав скласти 9,4%. Для порівняння - у 2010 р. він досягав 11,2%.
Але після скасування доплат рівень підтримки виробництва яловичини у 2011 р взагалі відсутній.
Аналогічна ситуація з станом державної підтримки молочної галузі.
Як зазначають експерти, причин для скорочення ПДВ - відрахувань до бюджету достатньо. До
основних відносять: збільшення експорту молочних продуктів; скорочення закупівлі сировини у
неплатників ПДВ (особистих селянських господарств); зниження виробництва молочних продуктів;
банкрутство і зупинка окремих молочних заводів [1, c. 107].
Новий механізм дотування не став стимулом для переробників перераховувати кошти на
спецрахунок держбюджету і зумовлений не ростом експорту, а зміною способу здійснення експортних
операцій [2, c. 27]. Так, раніше, щоб збільшити розмір податкового кредиту (а після одержати його
повернення), молочники продавали продукцію торговому дому, який продав товар за кордон. Після
прийняття нового механізму дотування переробники стали експортувати молочну продукцію
самостійно, щоб не виникали зобов’язання, які вимагають перерахування ПДВ до спецфонду.
Аналіз показує, що за п’ять місяців 2011 р. Україна експортувала молочної продукції на 242 млн
доларів США. При старому механізмі із цієї суми товаровиробники молока одержали б 380 млн гривень.
Крім того, необхідно зазначити, що переробники стали перераховувати ПДВ за реалізоване
молоко і м’ясо лише із середини березня. Посилюють вплив негативних чинників на галузь м’ясного
скотарства також ріст затрат (і, відповідно, вхідне ПДВ) на інші види сировини, електроенергію,
пально-мастильні матеріали. При цьому вихідне ПДВ практично не підвищувалося, оскільки не
збільшився обсяг виробництва продукції [3, c. 70].
Така ситуація на ринку продукції тваринництва формує невдоволення у сільськогосподарських
товаровиробників, оскільки переробні підприємства знизили закупівельні ціни на ВРХ для населення
на 20%, що робить ще менш економічно привабливим і без того збиткове виробництво
яловичини [4, c. 23].
При попередньому механізмі розподілу дотацій товаровиробникам не подобалося, що
переробники включали дотацію у ціну молока. Так, у окремих випадках розмір дотації у ціні молока
становив 30–40%, а інколи й 50%. Отже, переробні підприємства практично купували сировину за
державні кошти [5, c. 23].
Отже, нині існує необхідність повернення до раніше діючого механізму дотування
товаровиробників молока і м’яса. Це підтверджує процес опитування зацікавлених осіб. Переважна
більшість осіб, що представляли підприємства у опитуванні підтвердили, що не поінформовані про
систему державної підтримки виробників молока: лише 29% опитаних вказали, що знайомі із нею
добре, решта або зовсім не чула (20%) або не може сказати про неї нічого конкретного. Тобто, рівень
поінформованості дуже низький.
У цьому можна переконатися, передивившись відповіді на відкрите запитання: «Скажіть, яким
чином нині виробники молока одержують державну дотацію. Як вона нараховується й виплачується?».
Так, частина опитаних (15%) вважає, що дотації не виплачуються зовсім. Значна частина має хоча і
правильні, але фрагментарні знання про систему державної підтримки (6% поінформовані щодо
механізму повернення коштів через спеціальний ПДВ-рахунок, 9% знає, що дотується кожен літр
молока, проданий переробникам). До того ж частина опитаних вважає, що отримує дотації від
переробника і не розуміє, що останній лише передає їх виробнику. Подекуди опитані вважають, що
саме переробник отримує дотацію, а не виробник. Немає чіткого уявлення у опитаних і щодо розміру
дотації та порядку її розрахунку.
Незважаючи на той факт, що за даними опитування майже всі підприємства (95%) продають
молоко переробникам, з-поміж них 71% опитаних не поінформовані про систему державного
дотування, а 40% переконані, що не отримують її – тобто переважна частина опитаних мають
помилкове уявлення про дійсний стан речей.
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На пряме запитання про те, яким чином підприємство мало б отримувати дотації, щоб це було
найбільш вигідно для господарства – 55% відповіли, що найкращим способом було б отримання
грошової дотації на кожний літр проданого молока й м'яса (у момент продажу). Чверть бажала б
отримувати дотацію як щорічну грошову виплату на кожну зареєстровану голову ВРХ. Ще 15% дали
свій варіант відповіді, де пропонували об’єднати ці два види дотації (4%), фінансувати інвестиційні
проекти у галузі скотарства (1%) тощо.
Як засвідчило опитування, вибір форми отримання дотації суттєво не залежить від розміру
господарства: серед підприємств майже всіх розмірів частка тих, хто виступає за дотацію на літр
молока перевищує кількість прибічників дотацій на голову ВРХ (виключення господарства із 300–499
коровами). Отримувати дотацію на літр молока схильні найбільші та найменші господарства (рівень
підтримки 75%).
Низький рівень поінформованості та обізнаності опитаних ще раз відзначився на суперечливих
оцінках діючої системи дотацій. Лише 28% опитаних вважає діючу систему вигідною їм як виробникам
молока.
Ще більш неоднозначний вигляд має оцінка діючої системи державних дотацій залежно від
бажаної форми отримання дотації. Так, серед тих, хто є прихильником грошової дотації на голову ВРХ
– 15% вважає і нині діючу систему вигідною, невигідною – 81%.
Натомість серед тих, хто виступає за отримання грошової дотації на кожний літр молока,
позитивно висловилися щодо діючої системи 40%, негативно - 45%. Причина такого неоднозначного
ставлення, на нашу думку, криється, по-перше, у низькому рівні обізнаності, та, по-друге, у тому, що
респонденти незадоволені або механізмом її отримання (непрозорий, не чіткий, не своєчасний), або
розміром доплати (не достатній).
При більш детальному уточненні механізму отримання дотацій та сум виплат думка опитаних
змінюється, і за збереження попередньої системи підтримки виробників висловлюється вже 62%.
Таким чином, при роз’яснені положень нової системи тим, для кого вона призначена, її привабливість
значно зменшується і лише 18% вважають її привабливою.
Серед більш компетентної частини опитаних (тих, хто сказав що підприємство отримує дотації
при продажу продукції переробнику (50% від загалу) лише 15% хотіли б отримувати щорічну грошову
дотацію на голову ВРХ. Водночас, як за попередню систему розподілу висловилися 66%, а за діючу
лише 15%. Натомість серед тих, хто помилково вказав, що його господарство не отримує дотацій
(40%) за дотацію на голову ВРХ висловилися майже вдвічі більше (32%). Діючу система підтримки
обрали відповідно 12%, попередню – 52%. Отже, підтверджується припущення, що більш компетентні
респонденти схиляються на підтримку саме до попередньо діючої системи дотацій.
Відповідно, при уточненні запитання щодо діючого та можливого варіанта державної дотації ми
маємо змогу спостерігати ще більше розходження у думках опитаних: за отримання разового платежу
лише 10% поінформованих і втричі більше непоінформованих. До того ж 23% тих, хто вважає, що не
отримує нині дотацій при продажу молока переробникам, вагається із відповіддю – цей показник
набагато вищий, ніж серед поінформованих респондентів.
Додатковий аналіз відповідей виробників молочної та м’ясної продукції дозволяє стверджувати, що
господарства із вищою та нижчою продуктивністю (за надоями та середньодобовими приростами живої
маси на одну голову ВРХ) дещо по-різному ставляться до питання дотацій. Отримані дані дозволяють
стверджувати, що попередню систему підтримують підприємства із вищим рівнем надоїв [6, c. 73].
Збереження діючої системи державних дотацій підтримується в усіх групах підприємств,
розбитих за рівнем середньодобових приростів на голову ВРХ. Найбільшу підтримку ми можемо
спостерігати серед тих господарств, де найвищі середньодобові прирости живої маси (60%). У цілому
слід зауважити, що підтримка діючої системи державної дотації більш поширена серед виробників, в
господарствах, де вищі показники продуктивності [7, c. 204].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, основні висновки щодо сприйняття системи
державних дотацій наступні: попередня система отримання державних дотацій за умов роз’яснення та
порівняння із новим варіантом, збільшує кількість своїх прихильників; підприємства, які мають вищі
показники продуктивності (надої від корови, середньодобові прирости живої маси) схильні
підтримувати попередню систему дотацій.
Державна підтримка галузі скотарства має спрямовуватися, в першу чергу, на стимулювання
підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Її основними принципами мають стати:
адресність, прозорість і доступність механізмів для сільськогосподарських товаровиробників. Виплати
мають бути ритмічними й повними у відповідності із бюджетними призначеннями. Бюджетні виплати
повинні виплачуватися господарствам із відгодівлі ВРХ усіх форм власності [8].
На сучасному етапі необхідне удосконалення системи прямої бюджетної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі м’ясного скотарства, шляхом переходу на
договірні умови надання підтримки, за якими виділення коштів здійснюватиметься лише за умови
виконання товаровиробниками певних умов і зобов’язань перед державою.
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Анотація
Здійснена оцінка сучасного стану державної підтримки розвитку скотарства в Україні.
Проведено порівняльний аналіз попередньої та існуючої систем державної підтримки. Визначено
напрями удосконалення системи прямої
бюджетної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників
Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники, державна підтримка, кредитування,
скотарство, бюджет.
Аннотация
Осуществляется оценка современного состояния государственной поддержки развития
скотоводства в Украине. Проведен сравнительный анализ предыдущей и существующей систем
государственной поддержки. Определены направления совершенствования системы прямой
бюджетной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
Ключевые слова: сельскохозяйственные товаропроизводители, державна поддержка,
кредитование, скотоводство, бюджет.
Annotation
The estimation of the modern state of state support of development of the cattle breeding is carried
out in Ukraine. Conducted comparative analysis of previous and existing systems of state support. Detected
the ways of improving the system of direct budget support to agricultural producers
Key words: agricultural producers, derzhana support, crediting, cattle breeding, budget.
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РОЛЬ ІНСТИТУТІВ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ
ІНТЕРЕСІВ
Постановка проблеми. Останнім часом економічна наука все частіше задається питанням про
те, чому ринкові реформи в різних країнах проходять неоднаково, чому в умовах рівних економічних
відносин в одних країнах спостерігається швидке економічне зростання, а інші приречені на
десятиліття застою. Ці питання надзвичайно актуальні для України, яка, вступивши на шлях
розбудови ринкових відносин, зіштовхнулася з тим, що реформи не приводять до бажаних
економічних результатів в цілому та в аграрній сфері зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень та тенденцій
формування ринкового механізму вказує на розбалансованість механізмів забезпечення
функціонування аграрної сфери. Відповіді на дані питання, на наш погляд, слід шукати у межах
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економічних інтересів суб’єктів аграрної сфери, які функціонують у відповідності з економічними та
інституційними відносинами та реалізуються через отримання доходу. Дослідженню різнопланових
проблем формування економічних інтересів присвячені наукові праці багатьох вчених економістів:
В. А. Бєлянова, О. А. Бугуцького, І. Ф. Глотова, П. Т. Губенка, З. І. Калугіної, І. В. Коновалова,
М. Й. Маліка, В. Я. Месель-Веселяка, П. Т. Саблука, Н. К. Фігурновської, О. В. Чаянова, Г. І. Шмельова,
О. М. Шпичака та інших економістів-аграрників. Разом з тим, не зважаючи на їх значущість, напрями
розв’язання проблем щодо формування економічних інтересів досліджені ще не повною мірою,
особливо в частині їх узгодження.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження питань ролі інститутів у формуванні
економічних інтересів та вивчення взаємодії економічних та інституціональних відносин.
Останнім часом економічна наука все частіше задається питанням про те, чому ринкові
реформи в різних країнах проходять неоднаково, чому в умовах рівних економічних відносин в одних
країнах спостерігається швидке економічне зростання, а інші приречені на десятиліття застою. Ці
питання є актуальними для України, яка вступивши на шлях розбудови ринкових відносин,
зіштовхнулася з тим, що реформи не приводять до бажаних економічних результатів в цілому та в
аграрній сфері зокрема. А тому для досягнення поставленої мети заплановано розгляд інститутів та
інституціональних відносини, як провідної форми розвитку та функціонування економічних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічні інтереси становлять спільнороздільну систему, у якій відображаються різноманітні суперечності складного поступального руху
суспільства, їх виявлення та реалізація залежать від досягнутого цивілізаційного рівня соціальноекономічної системи і закладеного в ній способу виробництва. Це означає, що економічні інтереси
мають розглядатися не лише в загальноісторичному контексті, а й відповідно до специфіки
конкретного (зокрема розбудови ринкових відносин) періоду розвитку [1].
Системна розбудова ринкових відносин потребує створення кардинально нових умов для
господарської діяльності, вдосконалення форм і методів її активізації.
Теоретичні та практичні уявлення про шляхи становлення нового механізму господарювання
пов'язані з двома аспектами проблеми формування та використання інтересів:
• перший – зосереджений навколо шляхів активізації інтересів суб'єктів господарювання, участі
населення в ринкових перетвореннях, появи нових мотивів і стимулів трудової діяльності;
• другий – сконцентрований навколо питань знаходження найбільш оптимального варіанту
узгодження дій учасників ринкових відносин, форм і методів прямого й опосередкованого регулювання
економічних інтересів в умовах розбудови ринкових відносин, які дають змогу уникнути руйнівних
втрат суспільної праці, соціального напруження людей [2].
Економічні інтереси учасників ринкових відносин суперечливі. Для досягнення рівноваги
необхідно сформувати громадський порядок, який поєднав різні економічні інтереси.
Економічні кризи 20-х рр. минулого століття показали, що ринкова економіка характеризується
нестабільністю. Конкуренція між суб'єктами економічних відносин веде до виникнення диспропорцій.
Доводячи необхідність державного регулювання економіки, Дж. Кейнс, таким чином, обґрунтував
необхідність існування інститутів, які визначали б рамки стабільного функціонування ринкової
економіки [3]. Концепція економічної людини, яка здійснює раціональний вибір, критикувалася
представниками економічної науки майже з початку свого виникнення, але всі вони доводили
необхідність обліку історичних, національних, соціальних та духовних чинників в процесі економічної
діяльності.
Вирішальний крок в цьому напрямі зробили засновники «старого» інституціоналізму [4]. Т.
Веблен критикував положення неокласичної теорії та обґрунтував поняття інституту як «устойчивых
привычек мышления, присущих большой общности людей». Інституціоналісти підкреслювали роль
соціальних та культурних чинників в поведінці людини і визначали її економічний вибір не лише
раціональністю, але й традиціями, звичками, вихованням, стереотипами. Основу діяльності людей
вони бачили в інститутах, під якими розуміли: укорінені, поширені звичаї, традиції, образ думок (Т.
Веблен); сукупність колективних дій, які дозволяють контролювати індивідуальні дії, спосіб
примирення індивідуальних інтересів (Дж. Коммонс); засоби, за допомогою яких забезпечуються
правила та норми поведінки (В. Мітчелл) [5].
У зв'язку з вищевикладеним, для аналізу економічних інтересів вважаємо за доцільне розкриття
ролі інститутів у функціонуванні економічних відносин між групами, соціальними класами та
використання інституціонального підходу в своїх дослідженнях. Економічні відносини складаються в
результаті цілеспрямованих дій господарюючих суб'єктів. Вони спрямовані на максимізацію доходу
внаслідок володіння факторами виробництва [6]. Необхідні сили, які б консолідували економічні
відносини, забезпечили їх цілісність. У такій якості виступають господарські інститути. Останні
визначаються економічними відносинами та в результаті цього виникають сили, що розривають
економіку на безліч приватних інтересів економічних суб’єктів. [7].
Інституціональні відносини – це відносини між людьми, соціальними групами, підприємствами та
державою з приводу зародження, формування, функціонування, запозичення, зміни та ліквідації
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інститутів суспільства, а також відносини між організаціями, в організаційних мережах, відносини, які
регулюють взаємодію працівників і власників в ієрархічних системах управління [8]. Інституціональні
відносини пов'язані з економічними відносинами, але в той же час володіють відносною самостійністю.
Система господарських відносин є сукупністю економічних та інституціональних відносин у
взаємозв'язку та взаємодії [9]. Господарські відносини, на наш погляд, не слід розглядати виключно з
позицій економічних відносин їх суб'єктів. У системі господарських відносин разом з економічними
відносинами як підсистема існують інституціональні відносини. Вони похідні по відношенню до
економічних та знаходяться в діалектичній єдності [10].
Висновки з проведеного дослідження. При розгляді інституціональних відносин доцільно їх
поєднувати з економічними, оскільки в системі господарських відносин вони співвідносяться між
собою як форма і зміст. Інституціональні відносини характеризують рамки функціонування
економічних відносин. Це відносини з приводу норм, порядку, правил поведінки, що формуються на
основі звичаїв або законодавчих актів, якими керуються учасники економічних відносин.
Інституціональні відносини надають економічним відносинам певну організовану форму [11]. Мета
функціонування інституціональних відносин – не дохід, а організація економічних відносин,
забезпечення їх єдності. При цьому вони виступають як цілісна і відносно стабільна система.
Економічні та інституціональні відносини знаходяться в постійному розвитку і взаємодії.
Розвиток економічних відносин, зміни в їх системі, виникнення нових відносин у зв'язку з розвитком
продуктивних сил вимагають відповідної інституціоналізації. Змінюється система інститутів і
відношення до них господарюючих суб'єктів. Тим самим відбувається трансформація економічних
відносин в інституціональні. Інституціональні проблеми поєднують у собі економічні, соціальні,
політичні та правові питання, саме це виокремлює дану течію наукового пошуку з-поміж інших.
Поєднання соціально-психологічних, політичних, правових аспектів наукового пошуку в єдиний напрям
– інституціональний, стало вимогою часу, в основі якого необхідність більш ґрунтовних досліджень
поведінкових характеристик людини в межах ринкової ідеології [12]. У свою чергу, інституціональні
відносини, як форма функціонування економічних відносин, робить зворотний вплив на зміст.
Прогресивні зміни в системі інститутів сприяють розвитку економічних відносин і трансформації
господарських відносин в цілому.
В той же час між економічними і інституціональними відносинами постійно виникають
протиріччя, оскільки зміни в економічних відносинах не завжди адекватно відбиваються в
інституціональних. Більш того, інститути часто консервативні і можуть стримувати розвиток
економічних відносин. Формою вирішення протиріч між економічними і інституціональними
відносинами є або формування інститутів, які відповідають новим економічним відносинам, або
усунення старих неефективних інститутів, які перешкоджають економічному розвитку. Залежно від
швидкості протікання цих процесів залежить прогрес господарських відносин.
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Проблеми розвитку регіонів України особливо гостро виділяються на
фоні інших європейських країн та деяких країн СНД. Диспропорції в економічному розвитку регіонів,
низький рівень ВВП на душу населення, складна демографічна ситуація та соціальні наслідки
трудової міграції українців – ось неповний перелік тих проблем, які можуть бути вирішені шляхом
побудови ефективної системи соціально-економічного розвитку регіонів та створення дієвої моделі
підтримки підприємництва, а також підвищення його соціальної ефективності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціального партнерства викликають
інтерес науковців. Цими питаннями займаються, зокрема, Берлин Э., Грішнова О. А., Сияев В.,
Семигин Г., Скіпальський А. та ін. Важливим елементом соціального партнерства більшість авторів
визначають укладання колективних договорів і угод [1; 2; 3; 4; 5]. Разом з тим, соціальне партнерство
не зводиться лише до цього. Воно, поряд з іншим, є ідеологією відносин працедавців та робітників.
Деякі російські автори називають соціальне партнерство механізмом цивілізованого вирішення
соціально-трудових конфліктів та усунення суперечностей між інтересами працівників і власників,
суспільним договором між ними на основі реалізації прав та інтересів сторін [6, с. 208]. Однак з поля
зору дослідників випало поняття соціального партнерства в розвитку підприємництва та перспектив
його розвитку в Україні. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму
дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження чинників та умов соціального партнерства
в розвитку підприємництва, що дає змогу визначити перспективи впровадження дієвих зарубіжних
практик підтримки підприємництва в регіонах України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для створення дієвої моделі підтримки малого
та середнього бізнесу в регіоні, а також підвищення його соціальної ефективності важливим кроком є
розробка основних принципів діяльності відповідних елементів системи. Ця система, у свою чергу,
повинна спиратися на основні принципи соціального партнерства, які не лише активно пропагуються,
але нині мають чіткі форми практичної реалізації у вигляді відповідних угод, декларацій,
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меморандумів тощо. В Україні поняття “соціальне партнерство”, на нашу думку, поки що належним
чином не відповідає прийнятим у світовій практиці стандартам [7, с. 176–179].
Соціальне партнерство – це система взаємозв’язків між найманими працівниками, трудовими
колективами, професійними спілками, з одного боку, роботодавцями та їх об’єднаннями – з другого, і
державою та органами місцевого самоврядування – з третього, їхніми представниками та спільно
створеними органами з регулювання соціально-трудових відносин, які (взаємозв’язки) полягають у
взаємних консультаціях, переговорах і мирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою
дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави [1, с. 238], що зазначено і в проекті
Закону України “Про соціальне партнерство” [8]. Формами ж соціального партнерства вважаються
заходи у сфері трудових і пов’язаних з ними економічних відносин та вирішення соціально-трудових
конфліктів.
Окреслений підхід до визначення соціального партнерства сформувався певним чином під
впливом зарубіжного досвіду регулювання соціально-трудових відносин та розбудови системи
профспілок у 50-60-х роках ХХ ст. Сьогодні найбільш розвиненою в цьому розумінні є система
соціального партнерства Німеччини, Швеції та Австрії [9]. Після Другої світової війни почала
домінувати ідеологія держави всезагального благоденства (Welfare State). В Австрії добробут і
стабільність розвитку країни значною мірою визначаються малими підприємствами (90% усіх
підприємств цієї країни є малими з чисельністю зайнятих не більше 10). Тут створено унікальну
систему соціального партнерства – гнучкої взаємодії між державою, підприємцями та профспілками,
які виражають інтереси працівників. Така взаємодія дозволила тривалий час розвивати економіку при
низькому рівні інфляції і досягти одного з найвищих рівнів життя у Європі. Економіка Австрії являла
собою ринкове господарство з елементами соціального партнерства (узгодження цілей різних груп
населення). Найбільш вагомим чинником, що сприяв налагодженню таких відносин, став високий
рівень соціального менеджменту, який формував соціальну відповідальність держави за людей, котрі
хотіли працювати.
Саме на рівні малого та середнього бізнесу в Австрії реалізується соціальний менеджмент та
вирішуються його важливі завдання. За рахунок відрахувань від прибутків підприємців формується
пенсійний фонд і кошти на страхову медицину; забезпечується перепідготовка та зайнятість
персоналу. А відтак – за умови підтримки малого і середнього бізнесу в цій країні збільшуються
заробітки, доходи і попит споживачів. Як наслідок – потреба у додатковій робочій силі, капіталах,
обладнанні (інвестиційний попит). Держава свого часу активно фінансувала пріоритетні програми
малого і середнього бізнесу у сфері охорони здоров’я, освіти, розробки нових поколінь комп’ютерів,
виробництва екологічно чистих продуктів. Соціальне партнерство тут виявляє себе у політиці держави
щодо підтримки малого і середнього бізнесу. Саме в цьому сенсі принципи соціального партнерства
мають бути імплементовані у систему підтримки підприємництва Тернопільської області, як і будьякого регіону.
Досить ефективним стало створення і діяльність спеціалізованого некомерційного фонду
підтримки підприємництва “Бюргес”, заснованого урядом у 1955 р. Фінансування державою цього
фонду приносить не лише економічний ефект у вигляді зростання бюджетних надходжень та доходів
на державні частки у бізнесі, але і соціальні ефекти у вигляді створення нових робочих місць,
реалізації соціально значущих проектів і програм у сфері освіти, науки, охорони здоров’я тощо.
Завданнями фонду є не лише прийняття рішень про гарантії за кредитами для малого і середнього
бізнесу, але і надання консультаційних послуг, дотації новостворюваним підприємствам на оренду
приміщень та інші інвестиційні витрати. Багато проектів реалізуються в рамках відповідних проектів і
програм ЄС із залученням коштів з бюджету Європейського Союзу та міжнародних фінансових
установ.
Важливим з точки зору застосування в регіональній політиці України є досвід Німеччини, де
малий і середній бізнес становить фундамент ринкового господарства. Вирішення поставлених
завдань з розвитку бізнесу покладено на спеціалізоване утворення – Спеціальний фонд європейської
програми реконструкції. Початкові кошти в розмірі 6 млрд. марок було призначено для поворотного
кредитування економіки з наступним рефінансуванням повернутих коштів. Цей фонд за своїм
статусом є незалежним, не пов’язаним з федеральним бюджетом. Статутний капітал фонду
недоторканний і має зберігатися в повному обсязі. Управління фондом здійснюють структури
міністерства економіки. При цьому у федеральному бюджеті відсутні окремі позиції на цілі сприяння
малим підприємствам. Допомога здійснюється через реалізацію майже 400 федеральних і земельних
програм [9].
Фінансування та кредитування здійснюються, як правило, за участі комерційних банків країни,
або ж до цього процесу залучаються державні кредитні інституції, наприклад Німецький
компенсаційний банк. Останній має окрему програму підтримки МСП, схожу або об‘єднану з
програмами Фонду. Банк реалізує кредитні проекти за дорученням уряду за рахунок бюджетних
коштів, власних або залучених на фінансовому ринку ресурсів. Крім фінансування, згаданий банк
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реалізує консультаційні та освітні програми для підприємців-початківців, інвестиції за кордоном у
сфері екології.
Система підтримки у Німеччині працює переважно на регіональному рівні. Головною ланкою тут
виступає регіональний інвестиційний банк В землі Гессен, наприклад, такий банк є акціонерним
товариством, статутний капітал якого розподілений між цією територіальною одиницею та
регіональним відділенням ощадного банку. Особливість такої підтримки полягає у тому, що її
одержують лише суб’єкти, які працюють у виробничій сфері, що певним чином обмежує стартові
можливості працюючих у сфері торгівлі, сфери послуг тощо. Держава ж бере на себе частину витрат
підприємців, надаючи безкоштовні або безповоротні гранти.
Корисним для регіонів України може стати і досвід Фінляндії, де підтримка спрямована на
експорторієнтований бізнес. Ця система підтримки “нового експорту” передбачає надання кредитів
Банком Фінляндії. Умовою їх надання є зростання обсягів експорту. Якщо ж експорт на підприємстві
розвивається не так, як заявлено при одержанні кредиту, підприємець змушений повернути частину
одержаних коштів. У бюджеті країни відсутні окремі статті видатків на підтримку МСП, але певні
організації або міністерства мають змогу реалізувати такі програми.
Отже, в багатьох країнах упродовж тривалого часу панує атмосфера державного та суспільного
сприяння розвитку малого і середнього бізнесу на принципах триєдиного соціального партнерства
(держава – підприємець – суспільство), яка базується на загальних (від пересічного громадянина до
представників уряду і президента) переконаннях в дієвості малого і середнього бізнесу як чинника
економічного прогресу та соціальної стабільності; на розумінні необхідності підтримувати розвиток
цього сектора з використанням найширшого кола ресурсів (владних, фінансових, матеріальних), а
також наявності впливових та стійких структур, що діють під патронажем держави, які відповідають за
розробку і здійснення національної політики підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу.
Діяльність таких структур в Україні повинна у законодавчому порядку наділятися необхідним
переліком повноважень, преференцій і ресурсів (зокрема, інформаційних). Сьогодні, крім механізмів
створення і діяльності цих організацій, які можна в тому чи іншому вигляді ввести у законодавче поле,
необхідно усвідомити основні принципи і підходи до розбудови відповідної системи на регіональному
рівні. Держава в соціальному партнерстві відіграє кілька ролей: власника, роботодавця, законодавця,
арбітра (посередника), координатора. Щодо державних підприємств органи державної влади
виступають як роботодавці і, відповідно, виконують притаманні роботодавцям функції. Інші основні
функції держави в системі соціального партнерства такі: законодавча, право- і нормотворча,
прогностична, організаторська, контрольна й арбітражна. Найбільш інституційно структурованою
ланкою соціального партнерства в Україні є профспілки. Згідно з Законом України „Про профспілки, їх
права та гарантії діяльності”, іншими нормами законодавства України та міжнародними нормами
профспілки здійснюють представництво від імені працівників на колективних переговорах, при
укладанні угод на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях [2, с. 261, 262].
Домінантною ознакою соціального партнерства повинні стати неформальні угоди, а перш за все,
соціальна відповідальність усіх сторін при їх укладанні й реалізації. Саме поняття суспільного
прогресу являє собою баланс між свободою та справедливістю. В останній час утверджується
концепція соціально відповідального господарювання. Основним недоліком існуючого підходу до
соціальної відповідальності слід вважати його застосування переважно до бізнес-структур [3, с. 76-77],
у той час, як у системі регіонального розвитку та побудови координуючих систем така відповідальність
має бути притаманна всім сторонам угод. Отже, принципи соціального партнерства у побудові
регіональної системи розвитку підприємництва повинні включати: принципи соціального підходу до
вирішення завдань регіонального розвитку та принципи партнерства у розбудові такої системи.
До основних принципів партнерства слід віднести наступні: згода сторони стати частиною цілого
процесу або структури; визнання тих правил гри, які запропоновані суб’єкту угоди; сподівання
одержати блага, адекватні внеску; на досягнення успіху в реалізації своїх інтересів порівняно з
ситуацією неукладання угоди; свобода участі, при чому сторона залишає за собою право вийти з
певної угоди, але за чинної угоди не має права порушувати її умови.
Більш ефективною, на нашу думку, є сучасна реалізація системи соціального партнерства через
угоди на рівні суспільства загалом або на рівні окремих регіонів (вертикальна система договорів і
угод). На рівні суспільства предметом переговорів все частіше стають основні напрями соціальноекономічної політики держави, включаючи розробку показників соціального добробуту, системи
соціальних гарантій для всіх прошарків населення. В нашій країні сьогодні ще не сформовані
повноцінні організації, які б послідовно представляли інтереси окремих соціальних груп. Низькою
залишається культура громадянського самоусвідомлення.
Відсутність відповідної законодавчої та нормативної бази в державі гальмує реалізацію
соціальних замовлень та муніципальних грантів. А тим часом за допомогою таких механізмів можна
вирішити багато соціально-економічних проблем, включаючи побудову та функціонування системи
підтримки підприємництва у регіоні. Все більша увага в цьому процесі приділяється фінансовому
аспекту. Перспективним, на нашу думку, є створення спеціальної фундації (фонду), яка б
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акумулювала засоби з різних джерел і сама частково фінансувала конкурси на соціальне замовлення.
Зібрані засоби на конкурсній основі розподілятимуться між виконавцями пріоритетних соціальних
програм. У створенні таких організацій зацікавлені зарубіжні фінансові донори, адже, як зазначалося у
попередніх розділах дослідження, вони віддають перевагу адресним локальним проектам і програмам
порівняно з абстрактними загальнодержавними ініціативами, тобто, сформулювавши пріоритетні
напрями соціально-економічного розвитку Тернопільської області, можливою і необхідною є розробка
за цими напрямами проектної та репрезентативної документації з подальшим поданням на розгляд
всіх зацікавлених сторін, включаючи місцеві органи влади, міжнародні фінансові установи, бізнесові та
громадські структури.
Варіативність організаційних структур та схем фінансування запропонованої системи має
поєднуватися з уніфікованістю основних принципів партнерства у їх роботі. При цьому соціальне
партнерство слід розглядати ширше, аніж залагодження конфліктів між працівниками та
роботодавцями відповідної галузі чи регіону. На рівні регіону таке партнерство виступає як
партнерство між трьома його секторами у досягненні пріоритетних соціально-економічних завдань і
цілей (у розвитку бізнесу, вирішенні соціальних проблем, становленні пріоритетних галузей регіону
тощо).
Це партнерство може бути реалізоване шляхом фіксації зобов’язань кожної із сторін у
відповідному документі (угода) та визначення відповідальності за їх невиконання. Сторона, що не
виконує взятих на себе зобов’язань, має бути готовою до застосування законних засобів впливу на неї
з боку двох інших сторін, включаючи висвітлення фактів порушення у ЗМІ.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, узагальнюючи зарубіжний досвід
розбудови моделі підтримки малого і середнього бізнесу на регіональному рівні, враховуючи чинну
законодавчу базу створення і функціонування легітимних структур в Україні, а також загальноприйняті
у світовій практиці засади соціального партнерства, можемо зробити висновок про надзвичайну
важливість впровадження таких принципів у розбудову та функціонування вітчизняних
спеціалізованих структур.
Світова практика демонструє значні досягнення у сфері ефективної тристоронньої співпраці
держави в особі регіональних органів влади, бізнесу в особі підприємств різних організаційноправових форм і окремих підприємців, а також громадськості у справі допомоги розвитку малого і
середнього бізнесу в окремих регіонах та державах. Форми такої підтримки, природно, в різних країнах
є неоднаковими. Але вони базуються на основних принципах, реалізація яких забезпечує досягнення
стратегічних і тактичних цілей у соціально-економічному розвитку регіонів.
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Анотація
Розглянуто сутність соціального партнерства у справі допомоги розвитку малого і
середнього бізнесу в окремих регіонах та державах, що сприяє формуванню перспектив
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впровадження дієвих зарубіжних практик для регіонів України і є важливою конкурентною перевагою
в сучасному бізнес-просторі.
Ключові слова: соціальне партнерство, підприємництво, регіональна політика, бізнес,
розвиток регіонів, бізнес-простір.
Аннотация
Рассмотрена сущность социального партнерства по делу помощи развития малого и
среднего бизнеса в отдельных регионах и государствах, что позволило сформулировать
перспективы внедрения действенных зарубежных практик для регионов Украины и есть важным
конкурентным преимуществом в современном бизнес-пространстве.
Ключевые слова: социальное партнерство, предпринимательство, региональная
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business in separate regions and states, that allowed to formulate the prospects of introduction of effective
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Важливим та пріоритетним методом державного управління розвитком
та ефективністю функціонування трудового потенціалу країни є його нормативно-правове
регулювання. Нормативно-правове поле регулювання трудового потенціалу в Україні включає
нормативно-правові документи загальнодержавного та регіонального рівнів, а також ратифіковані
документи міжнародного рівня, що передбачають прямий чи опосередкований вплив на складові
трудового потенціалу з врахуванням стратегічних завдань розвитку країни, дотриманням положень
нормативно-правових документів регулювання інших сфер людської життєдіяльності, а також норм
міжнародного права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню трудового потенціалу і проблемам
його функціонування в сучасних умовах, в тому числі нормативно-правовому забезпеченню,
присвячені праці таких відомих вчених, як С. Бандура, М. Долішнього, Е. Лібанової, В. Мікловди,
В. Онікієнка, С. Писаренко, М. Пітюлича, У. Садової, Л. Семів, Л. Шевчук та ін. В аналізі нормативноправового поля регулювання трудового потенціалу в Україні дуже важливо простежити якісний рівень
відповідних документів. Велика кількість законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді
України, часто підтверджується декларативним їх характером та політичним забарвленням, оскільки
серед їх авторів фігурують певні політичні особи. Насправді, ефективний нормативно-правовий
документ регулювання трудового потенціалу повинен бути розроблений спільними зусиллями
фахівців владних, наукових, громадських та бізнес-структур, відносини між якими можуть бути
налагоджені через інститут соціального діалогу, що, безперечно, актуалізує подальші дослідження в
цьому напрямку.
Постановка завдання. Мета даної публікації – дослідити нормативно-правове поле
функціонування та розвитку трудового потенціалу в умовах становлення інформаційного суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки трудовий потенціал є надзвичайно
комплексним та складним явищем з надскладною структурою та дуже високою чутливістю до умов
зовнішнього середовища, то вплив на його формування здійснює дуже широке нормативно-правове
поле, яке формують: 1) нормативно-правові документи, що прямо стосуються формування та
ефективного використання трудового потенціалу; 2) нормативно-правові документи, що
опосередковано стосуються формування та ефективного використання трудового потенціалу через
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вплив на його складові (демографічні, медико-біологічні, інтелектуальні, освітні, економічні, культурні,
соціальні, психологічні, мотиваційні, організаційні).
Нормативно-правові документи, що прямо стосуються формування та ефективного
використання трудового потенціалу в Україні сьогодні включають: Концепцію Загальнодержавної
цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017
року, затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 року №851-р; Указ
Президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010
року» від 03.08.1999 року №958/99; Кодекс законів про працю України, затверджений Законом УРСР
від 10.12.1971 року №322-VIII.
Прийняттю Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку
трудового потенціалу України на період до 2017 року передували тривалі наукові та політичні дискусії. За
декількома спробами були представлені різні законопроекти концепцій на розгляд Верховної Ради України.
При чому цей процес активно тривав ще з середини 90-х років ХХ століття. Перший досить ґрунтовно
розроблений проект Концепції розвитку трудового потенціалу в Україні був представлений у найвищий
законодавчий орган України в 1999 році та був спрямованим головним чином на нівелювання негативних
тенденцій щодо втрат трудового (зокрема інтелектуального) потенціалу країни. Після цього було видано
Указ Президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010
року», про зміст якого йтиметься нижче. Даний Указ визначав, що у шестимісячний строк Кабінетом
Міністрів України повинен бути розроблений і поданий на розгляд Верховної Ради України проект
Державної програми розвитку трудового потенціалу в Україні на 2000-2010 роки [1]. Проте така програма
через брак фінансових ресурсів розробленою так і не була.
Таким чином, постає питання декларативного характеру багатьох положень чинних нормативноправових документів в Україні, тобто наявність відповідного регулюючого акту ще не є гарантом
виконання його змісту. Це є надзвичайно негативним і дестабілізуючим фактором впливу
управлінського характеру на ефективність регулювання трудового потенціалу в Україні, тому
спільними зусиллями насамперед наукових, громадських, бізнес-структур потрібно проводити
постійний моніторинг виконання тих нормативно-правових документів, які мають першочерговий вплив
на формування та використання трудового потенціалу нашої країни. Невиконання того чи іншого
положення документу через брак фінансових ресурсів суперечить сучасним економічним законам та
законам, що відображають суспільний розвиток, зокрема положенням вчення відомого
американського економіста, лауреата Нобелівської премії з економіки 1979 року Т. Шульца, який
обґрунтував необхідність першочергових інвестиційних капіталовкладень в освіту, науку та охорону
здоров’я (освітню, інтелектуальну та медико-біологічну складові трудового потенціалу). Саме такі
фінансові спрямування дозволять забезпечити довгострокову перспективу соціально-економічного
зростання країни, у тому числі через ефективізацію використання свого трудового потенціалу.
Як вже зазначалось вище, до документів, що безпосередньо здійснюють регулювання трудового
потенціалу в Україні, також належить Указ Президента України «Про основні напрями розвитку
трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» [1]. Термін дії даного Указу вийшов, тому
важливо зі всією прискіпливістю проаналізувати ефективність його реалізації. Так, Указ визначає мету
державної політики розвитку трудового потенціалу, а також основні напрями розвитку трудового
потенціалу, які можна об’єднати в групи за відповідними сферами (табл. 1).
Таким чином, дані напрямки відображають можливий вплив на окремі складові трудового
потенціалу, проте вони дуже поверхнево та узагальнено враховують важливі проблемні питання
міграції, необхідності створення нових робочих місць, оптимізації співвідношення кількості фахівців,
що випускаються навчальними закладами і потреби регіональних ринків праці у відповідних професіях
тощо. Дуже мало враховується також духовний чинник, що відображається в культурній складовій,
проблема підвищення рівня здоров’я населення країни (методико-біологічна складова) тощо.
Звичайно, всі проблемні аспекти в розрізі складових трудового потенціалу охопити дуже складно.
Очевидно, що повинні були б бути документи, які б відображали хід виконання даного нормативноправового акту в більш детальному розрізі. Проте нажаль таких не було, що зайвий раз доводить
декларативний характер за більшістю положень даного Указу.
Недавно прийнята Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і
розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року також зобов’язує тільки вже
Міністерство економіки України разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої
влади та за участю сторін соціального діалогу розробити у шестимісячний строк і подати на розгляд
Кабінетові Міністрів України проект Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і
розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року [2]. Цей документ був розробленим на ІІ
Всеукраїнському Форумі «Збереження і розвиток трудового потенціалу України», який проходив ще у
вересні 2007 року та перебував досить тривалий період на розгляді Верховної Ради України.
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Таблиця 1
Основні напрями розвитку трудового потенціалу,
визначені Указом Президента України «Про основні напрями розвитку трудового
потенціалу в Україні на період до 2010 року»
№
з/п
1

2

Мета
Поліпшення
природної
формування робочої сили

бази

Отримання професійно-технічної та
вищої освіти, професійних послуг з
підготовки,
перепідготовки
і
підвищення кваліфікації відповідно
до суспільних потреб
Здійснення повної продуктивної
зайнятості; запобігання масовому
безробіттю

Сфера впливу

Напрямки розвитку

У сфері
поліпшення
природної бази
У сфері
розвитку
освітньої бази

Забезпечення
розширеного
відтворення
населення і збільшення тривалості його
активного трудового періоду
Всебічний
розвиток
інтелектуальних,
духовних та фізичних здібностей особистості,
забезпечення
ринку
праці
висококваліфікованою робочою силою

У сфері
зайнятості

Створення
матеріально-технічних
і
соціально-економічних
передумов
для
продуктивної
зайнятості
населення.
Головним у створенні таких передумов є
здійснення державного регулювання ринку
праці з метою постійного розширення сфери
прикладання праці і забезпечення надійного
соціального
захисту
працюючого
і
непрацюючого населення
Зниження рівня виробничого травматизму та
професійних
захворювань,
зменшення
факторів шкідливого впливу на організм
працюючих та скорочення кількості робочих
місць з шкідливими та важкими умовами
праці
Посилення відтворювальної, стимулюючої та
регулюючої функцій заробітної плати, на
підвищення трудових доходів

3

4

5

6

Поліпшення
охорони
праці,
зниження ризику втрати здоров’я і
життя працюючих на виробництві;
забезпечення соціального захисту
працюючого
і
непрацюючого
населення
Посилення
відтворювальної,
стимулюючої та регулюючої функцій
заробітної плати; забезпечення
зростання
реальних
доходів
населення
Забезпечення
захисту
прав
і
гарантій
громадян
у
сфері
соціально-трудових відносин

У сфері охорони
праці

У сфері
політики доходів

У сфері
регулювання
соціальнотрудових
відносин
Джерело : складено автором на основі [1]

Забезпечення
громадян

захисту

прав

і

гарантій

Дана Концепція визначає причини виникнення проблеми щодо підтримання, відновлення і
розвитку трудового потенціалу, здійснює огляд можливих варіантів розв’язання таких проблем, у тому
числі виконання вже згаданого Указу Президента України «Про основні напрями розвитку трудового
потенціалу в Україні на період до 2010 року», вказує на очікувані результати виконання Програми
(табл. 2).
Загалом виглядає, що даний документ досить концептуально відображає всі проблемні аспекти
формування та ефективного використання трудового потенціалу країни. Проте знову ж таки постає
питання декларативного його характеру через невчасне подання проекту Програми та невиконання
визначених положень.
До першої групи нормативно-правових документів, що здійснюють пряме регулювання
трудового потенціалу також віднесено Кодекс законів про працю України, затверджений Законом
УРСР ще в 1971 році [3]. Даний Кодекс віднесено сюди, оскільки це дуже комплексний документ, який,
незважаючи на гостру необхідність оновлення відповідно до сучасних тенденцій, містить дуже велику
кількість положень, що прямо детермінують формування та ефективність використання трудового
потенціалу в Україні. Вже тривалий час ведуться наукові та політичні дискусії з приводу необхідності
оновлення даного документу, зокрема на розгляді у Верховній Раді України перебуває проект
Трудового кодексу України (остання постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу
проекту Трудового кодексу України» від 20.05.2008 року №283-VI) [4].
Другу групу нормативно-правових документів, що здійснюють регулювання трудового
потенціалу в Україні опосередковано через вплив на його складові, формують Конституція України
[5]) та інше законодавство загальної дії.
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Таблиця 2
Окремі положення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми
збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року»
Проблема – необхідність підтримання, відновлення і розвитку трудового потенціалу, що особливо гостро
виявляється в період фінансової кризи
Мета – забезпечення підтримання, відновлення і розвитку трудового потенціалу, відтворення кваліфікованої
робочої сили та підвищення її конкурентоспроможності відповідно до сучасних потреб економічного і
соціального розвитку
Причина проблеми
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Результати виконання Програми
Демографічна криза, Поліпшення демографічних характеристик Наближення
тривалості
життя,
зокрема
високий трудового потенціалу, зниження рівня особливо осіб працездатного віку, до
рівень
передчасної смертності та збільшення тривалості життя відповідних
показників
країн
смертності населення населення, зниження ризику нещасних Європейського Союзу
та критично низький випадків на виробництві
рівень народжуваності
Невідповідність якості Нарощення
освітньо-кваліфікаційного Зростання рівня зайнятості населення
робочої
сили потенціалу,
створення
умов
для та
зниження
рівня
безробіття;
потребам
сучасного безперервної освіти, здобуття знань та підвищення професійної орієнтації
ринку праці
підвищення кваліфікації протягом трудової населення,
переорієнтації
ринку
діяльності, підвищення якості підготовки освітніх послуг на потреби ринку праці
кадрів вищими та професійно-технічними
навчальними закладами
Занижена
ціна Удосконалення
системи
оплати
та Забезпечення відтворювальної та
робочої сили,
яка нормування праці
посилення
мотиваційної
функції
сформувала низький
заробітної
плати,
формування
рівень
доходів
конкурентоспроможної робочої сили
населення
Диспропорції
в Підвищення
економічної
активності Формування мотивації особи до
розмірах
заробітної населення, посилення мотивації населення постійного поглиблення своїх знань,
плати, що обумовило до укладення трудових договорів, сприяння підвищення
рівня
кваліфікації,
надмірну
диферен- продуктивній
зайнятості населення
з удосконалення практичних навичок,
ціацію
доходів орієнтацією на інноваційну модель розвитку розвиток
здібностей;
підвищення
працюючого населен- виробництва
продуктивності праці
ня і знизило мотивацію до високопродуктивної праці
Трудова
міграція Зменшення
впливу
трудової
міграції Урегулювання міграційних потоків
кваліфікованої
працездатного населення за кордон на працівників, подолання нелегальної
робочої
сили
за розвиток трудового потенціалу, сприяння трудової
міграції
українських
кордон
поверненню в Україну довгострокових громадян за кордон та транзиту
працівників-мігрантів
нелегальних
працівників-мігрантів
територією України
Порушення трудових Впровадження
міжнародних
стандартів Зменшення
кількості
нещасних
прав
працівників, щодо умов та охорони праці на виробництві
випадків на виробництві та зниження
недоліки в системі
рівня професійної захворюваності;
охорони праці
впровадження
міжнародних
стандартів щодо безпечних умов
праці,
новітніх
прогресивних
технологій, спроможних забезпечити
зменшення
шкідливого
впливу
факторів виробничого середовища
Наявність
Підтримки
підприємницької
ініціативи Активізації інноваційних процесів в
нерегламентованої
громадян і розвитку малого та середнього освітній,
науково-технічній
та
зайнятості населення
підприємництва, самостійної зайнятості інформаційно-комунікаційній галузях
населення
Недостатній розвиток Стабілізації зайнятості населення в умовах Поширення
традицій
здорового
соціального діалогу
фінансової кризи; проведення моніторингу способу життя; створення ефективної
розвитку трудового потенціалу на коротко-, системи
прогнозування
розвитку
середньо- і довгострокову перспективу; трудового потенціалу на середню і
удосконалення трудового законодавства; довгострокову
перспективу
з
підвищення ролі соціального діалогу у урахуванням положень стратегічних
формуванні
державної
політики
та програмних
документів
та
забезпечення
реалізації
принципів макроекономічних показників
рівноправності його учасників
Виконання Програми забезпечить зменшення якісних та кількісних диспропорцій на ринку праці, зокрема
очікується, що чисельність зайнятого населення збільшиться приблизно на 0,5-1 млн. осіб
Джерело : складено автором на основі [2]
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Основні нормативно-правові документи загальнодержавного рівня регулювання трудового
потенціалу в Україні в розрізі його складових наведено в табл. 3. Розподіл умовний з вказанням
найбільш сильного впливу на відповідну складову трудового потенціалу, оскільки кожен нормативноправовий документ має певний вплив на всі його складові. Нормативно правові документи наведені в
порядку їх прийняття.
Таблиця 3
Основні нормативно-правові документи загальнодержавного рівня, що здійснюють
опосередкований вплив на складові трудового потенціалу в Україні
Складові
трудового
потенціалу
1

Демографічні

Медикобіологічні

Інтелектуальні

Освітні

Нормативно-правові документи: назва та час прийняття
2
- Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 24.06.2006 року №879;
- Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року №1849;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року» від 06.06.2007 року №382-р;
- Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо подолання
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України» від 19.09.2007 року;
- Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан соціально-демографічної
ситуації, охорони здоров’я і ринку праці в Україні» від 29.12.2009 року
- Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та
соціальний захист населення» від 12.12.1991 року №1972-XII;
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року
№2801-XII;
- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від
24.02.1994 року №4004-XII;
- Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 року №85/96-ВР;
- Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 року №504/96-ВР;
- Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 14.01.1998 року №16/98-ВР;
- Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 року №1645-III;
- Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року №14;
- Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 08.07.2010 року №2464-VI
- Закон України «Про державну програму інформатизації» від 04.02.1998 року №74/98-ВР;
- Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 року №40-IV;
- Державна цільова науково-технічна та соціальна програма «Наука в університетах» на 20082012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року №1155;
- Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Національного стандарту №4
«Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» від 03.10.2007 року №1185;
- Державна цільова економічна програма на 2009-2013 роки «Створення в Україні інноваційної
інфраструктури», затверджена постановою Кабінету міністрів України від 14.05.2008 року
№447;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з підвищення
ефективності наукових досліджень та подальшого розвитку науково-технічного потенціалу
України» від 28.10.2009 року №1474-р;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Основних наукових напрямів та
найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і
гуманітарних наук на 2009-2013 роки» вiд 26.11.2009 року №1066/609
- Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року №1060-XII;
- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III;
- Комплексна програма забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і
технологічних дисциплін, затверджена постановою Кабінету міністрів України від 13.07.2004
року №905;
- Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 8.08.2007 року №1016;
- Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 року №41;
- Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні» від 30.09.2010 року №926/2010
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2
- Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 року №803-XII;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо детінізації
доходів та відносин у сфері зайнятості населення» від 02.03.2010 року №359-р;
- Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від
20.10.2009 року №1646-VI;
- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття» від 02.03.2000 року №1533-III;
- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
від 23.09.1999 року №105-XIV;
- Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 року №2272-III;
- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001
року №2240-III;
- Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 року №987-XII;
- Закон України «Основи законодавства України про культуру» від 14.02.1992 року №2117-XII;
- Указ Президента України «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності
в Україні» від 12.01.2009 року №6/2009
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах» від 16.01.2003 року №36;
- Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року
№ 1058-IV;
- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
від 02.06.2005 року №2623-IV;
- Концепція Державної програми протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки, схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5.04.2006 року №188-р;
- Державна програма розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими
фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до
2011 року. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року №716
- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року №2694-XII;
- Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 року №3356-XII;
- Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року №108/95-ВР;
- Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 року
№1045-XIV;
- Стратегія розвитку туризму і курортів, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 року №1088-р
- Указ Президента України «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості
населення та ринку праці в Україні» від 11.07.2005 року №1073/2005;
- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової
фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 року №799-VI;
- Указ Президента України «Питання Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної
кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони
України» від 20.10.2009 року №839/2009;
- Указ Президента України «Про ліквідацію Національної ради з питань культури і духовності»
від 02.04.2010 року №487/2010;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного комітету України з питань
науки, інновацій та інформатизації» від 05.07.2010 року №548;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів реалізації
державної політики зайнятості на 2010-2011 роки» від 08.09.2010 року №831;
- Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціальноекономічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки між Кабінетом Міністрів
України та Федерацією професійних спілок України вiд 09.11.2010 року

Варто відмітити, що і міжнародні нормативно-правові документи (ратифіковані Верховною
Радою України) здійснюють регулювання формування трудового потенціалу в Україні. Сюди належать
закони, постанови, розпорядження, накази, протоколи про ратифікацію відповідних дво- і
багатосторонніх угод про співпрацю в трудовій сфері, наприклад: Закон України «Про ратифікацію
Договору між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення» від 22.11.2002 року
№238-IV [6]; Закон України «Про ратифікацію Договору між Україною та Словацькою Республікою про
соціальне забезпечення» від 20.09.2001 року №2731-III [7]; Закон України «Про ратифікацію
Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та
соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року» від 16.03.2007 року №757-V [8].
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Надзвичайно важливими документами міжнародного рівня, що ратифіковані Україною, також
виступають: Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією ООН від
10.12.1948 року; Європейська соціальна хартія, ратифікована Законом України від 14.09.2006 року
№137-V; Європейська конвенція про соціальне забезпечення (ETS №154); Європейський кодекс
соціального забезпечення (ETS №139); Закон України «Про прийняття Статуту Міжнародної
організації з міграції та Змін до Статуту» від 11.07.2002 року №114-IV та інші.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, нормативно-правове поле регулювання
трудового потенціалу в Україні охоплює широке коло нормативно-правових документів, що
здійснюють прямий чи опосередкований вплив на його формування та ефективне використання.
Проблемними аспектами нормативно-правового регулювання трудового потенціалу в Україні
залишається декларативність положень низки документів, нерегулярність прийняття на
загальнодержавному рівні програм зайнятості та планів дій з їх виконання, визначення основних
напрямків державної політики зайнятості, постанов Кабінету Міністрів України про поліпшення ситуації
у сфері зайнятості на визначений рік. Невизначеним у нормативно-правових документах є понятійнотермінологічний апарат дослідження трудового потенціалу, через що існує дуже багато авторських
підходів до розуміння його суті та компонентної структури, а також незатверджені методичні
рекомендації кількісно-якісної оцінки трудового потенціалу в Україні. У світлі цього сьогодні важливо
активізувати процеси щодо прийняття довгострокової Загальнодержавної цільової соціальної
програми щодо збереження і розвитку трудового потенціалу України з чіткими позиціями
виокремлення стратегічних напрямків вирішення існуючих проблем, а також врахування сучасних
особливостей розвитку суспільства в умовах інформатизації та глобалізації світового економічного
простору.
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Анотація
В статті проведено аналіз нормативно-правового поля регулювання трудового потенціалу,
що дало змогу окреслити основні проблемні напрямки дії нормативно-правових документів та
визначити пріоритетні заходи з удосконалення законодавства в цьому напрямку.
Ключові слова: трудовий потенціал, нормативно-правове поле, регулювання, закон.
Аннотация
В статье проведен анализ нормативно-правового поля регулирования трудового
потенциала, которая дала возможность очертить основные проблемные направления действия
нормативно-правовых
документов
и
определить
приоритетные
мероприятия
по
усовершенствованию законодательства в этом направлении.
Ключевые слова: трудовой потенциал, нормативно-правовое поле, регулирование, закон.
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ОСОБЛИВОСТІ АТЕСТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Постановка проблеми. Сучасні зміни в організації державної служби вимагають від кадрового
персоналу опанування нових знань, перерозподілу своїх життєвих ресурсів і резервів, розвитку
потенційних здібностей, оволодіння новими методами і технологіями атестації державних службовців
з використанням новітніх наукових розробок.
Ефективність державної служби прямо залежить від ефективної діяльності державних
службовців. Актуальним залишається питання комплектування державних органів службовцями,
здатними кваліфіковано вирішувати завдання державного управління. Для ефективного використання
кадрового потенціалу державної служби, а також підвищення його ефективності необхідна
систематична оцінка діяльності державних службовців, застосування сучасних кадрових технологій.
Саме оцінка кадрів відіграє провідну роль у політиці контролю за виконанням поставлених завдань і
пошуку резервів підвищення ефективності роботи.
Актуальність теми дослідження визначається також вирішенням проблеми професійної
компетентності державних службовців на всіх рівнях регіонального управління та збільшеною
потребою в постійному їх розвитку, здатності до саморозвитку, підвищення компетентності і т.д. Не
менш важлива проблема їх особистісної готовності до суспільних змін, усвідомлення необхідності
вступу на шлях безперервної самоосвіти, професійного мислення, самореалізації, тобто оцінки себе в
координатах професійного зростання та реалізації потенційних можливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим завданням сьогодні є вдосконалення
організації атестації в державній службі на законодавчому рівні, яка зараз регулюється постановою
Кабінету Міністрів України. Це актуально як з позиції оцінки діяльності державних службовців, так і для
посилення їх мотивації.
Питання, пов'язані з реформуванням існуючої системи оцінки, атестації та мотивації праці
державних службовців висвітлювали такі вітчизняні вчені, як: В.Б. Авер’янов, Л.Р. Біла, Т.А. Волкова,
С.Д. Дубенко, А.П. Жиров, В.М. Ковалевський, В.К. Колпаков, В.Р. Кравець, Є.Б. Кубко, Б.М. Лазарєв,
І.П.Литвинов, В.Я. Малиновський, В.А.Мальцев, А.Ф. Ноздрачьов, В.Ф. Опришко, І.М. Пахомов,
Ю.М. Старілов, О.В. Тодощак, В.Т. Трофіменко, А.І. Турчинов, В.В. Цвєтков, Ю.С. Шемшученко та ін.
Надзвичайно важливим є врахування зарубіжного досвіду з атестування державних службовців і
можливостей його врахування у сфері державного управління України. Серед зарубіжних вчених, що
займались вивченням цієї
проблеми, слід відзначити: А. Ауера, К. Демке, О.В. Соловйова,
Ю.М. Старилову, Н.Н. Тарасову, К.В. Терентьеву та ін.
Однак проблема причинно-наслідкового зв’язку мотивування державних службовців з
результатами їх атестації ще не знайшла належного відображення в роботах вітчизняних та
зарубіжних авторів і потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою даної статті є виявити, на підставі аналізу чинного
законодавства і зарубіжного досвіду, особливості застосування атестації як методу оцінки результатів
праці державних службовців, дослідити існуючу систему показників і критеріїв, що використовуються
при оцінці праці державних службовців; можливості та ступінь застосування механізмів, які
дозволяють посилити мотивацію державних службовців до ефективної роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інструментом, що дозволяє реалізувати цілу
низку напрямків роботи з кадрами, є атестація. Вона спрямована на вдосконалення діяльності органів
державної влади щодо добору, розстановки та підвищення кваліфікації державних службовців.
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Існує багато підходів до тлумачення поняття атестації персоналу. Зокрема, В.А. Савченко
визначає її як формалізовану оцінку кадрів, що проводиться у визначений час, в установленій формі,
за спеціально розробленою процедурою, відповідно до результатів якої приймаються рішення щодо
професійно-кваліфікаційного просування працівників, зарахування їх до резерву на керівні посади,
професійного навчання чи звільнення працівників [10, с. 204].
К.І. Борисова говорить про атестацію персоналу як процедуру систематичної формалізованої
оцінки згідно із заданими критеріями відповідності діяльності конкретного працівника чітким
стандартам виконання роботи на даному робочому місці на даній посаді за певний період часу
(критерії та стандарти роботи отримані в результаті аналізу робіт і відображені в описі посади або
посадової інструкції). Процедура атестації повинна бути оформлена відповідно до законодавчих вимог
та локальних нормативних документів [4, с.10].
У будь-якому випадку, це найважливіший вид оцінки, насамперед керівників і спеціалістів, який є
основою для управлінських рішень щодо розвитку, навчання та мотивації персоналу. Саме тому
атестація є важливим інструментом системи державного управління.
Специфіка державної служби як особливого виду діяльності вимагає своєрідних підходів й до
атестації. Це пов’язано із тим, що державні службовці реалізують завдання та функції держави; іноді
мають доступ до обмежених ресурсів (закритої (секретної) інформації); наділені владними
повноваженнями, від яких залежить життя багатьох людей; їх діяльність чітко регламентується і
залежить від політичного циклу, адже зі зміною політичного курсу зазвичай відбувається серйозна
ротація в сфері державного управління.
В Україні атестація державних службовців регулюється Постановою Кабінету Міністрів України
№ 1922 від 28 грудня 2000 року зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України [2].
У методичних рекомендаціях щодо застосування Положення про проведення атестації
державних службовців, затверджених наказом від 02.03.2001 р. № 16 (в редакції наказу
від 17.11.2004 р. № 201) Національного агентства України з питань державної служби атестація
державних службовців визначена як обов’язкова процедура, що проводиться в державних органах
один раз на три роки з метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та
відповідальності за доручену справу, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні
якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов’язків, визначених типовими професійнокваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються
керівниками державних органів відповідно до Закону України “Про державну службу” та інших
нормативно-правових актів [8].
Атестація проводиться один раз на три роки. Під час неї оцінюються результати роботи, ділові
та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов'язків, визначених типовими
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що
затверджуються керівниками державних органів відповідно до Закону України "Про державну службу"
[1] та інших нормативно-правових актів.
Атестації підлягають державні службовці всіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних
змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх посадові обов'язки не змінилися.
У період між атестаціями з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної
служби та професійними досягненнями державних службовців щороку здійснюється оцінка виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.
Механізм оцінки праці, який би забезпечував її ефективні результати, повинен містити такі
складові: 1) суб'єкт оцінки; 2) об'єкт оцінки; 3) науково розроблені критерії оцінки діяльності державних
службовців, тобто конкретні вимоги, яким повинна відповідати діяльність службовця, його особистісні
якості і результати праці; 4) методи оцінки; 5) процедуру оцінки (насамперед створення раціональної
системи обліку показників роботи службовців, що дозволяє аналізувати зібрану інформацію).
Основним документом, що дозволяє оцінити методи і критерії оцінки, застосовувані в державній
службі в Україні, є атестаційний лист, форма якого рекомендована Постановою Кабінету Міністрів, про
що йшлося вище.
Як показує аналіз, згаданий документ містить лише загальні критерії відповідності державного
службовця займаній посаді та кваліфікаційним вимогам – стаж роботи в державній службі, рівень його
освіти, підвищення кваліфікації, категорію посади та ранг.
Чітких критеріїв та показників оцінки у документі не представлено. Натомість у розпорядчих
документах з кадрових питань інших країн це має місце (таблиця 1).
Як ми бачимо з таблиці, основною відмінністю критеріїв атестації в Україні від критеріїв
економічно розвинутих (особливо Великобританії та США) є недостатність оцінки конкретних
результатів праці державного службовця.
На нашу думку, під час атестації необхідно враховувати показники, які дозволяють оцінити
управлінську діяльність державного службовця та показники його повсякденної діяльності, зокрема
роботу зі зверненнями громадян, своєчасність та якість виконання завдань тощо.
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Таблиця 1
Зарубіжний досвід оцінки діяльності державних службовців
[12, с. 11; 5, с. 178]
Країна
Великобританія

США

Франція

Чехія

Критерії оцінки
Ступінь виконання завдань, оцінка діяльності за стандартами, інше (сімейні обставини і
под.). Використовується 5-бальна шкала
Кількісні (здійснені дії – запити, переклади та ін.)
Якісні (допущені помилки, скарги на службовця)
Тимчасові (терміни виконання проектів)
Витрати (витрати на виконання роботи)
Загальна оцінка – використання комплексної характеристики (професійні знання,
організованість, індивідуальні якості)
Використовується 20-бальна шкала (початковий бал присвоюється при вступі на держслужбу і
збільшується залежно від ефективності діяльності особи)
Відданість державі, патріотизм та утримання від зловживання службовим становищем
державного службовця;
Належне виконання посадових обов’язків: правильність, доцільність та самостійність;
Дотримання службової дисципліни
Результати навчання

Варто поділити критерії оцінки державних службовців на кілька частин. До першої слід віднести
критерії, що дозволяють оцінити ступінь відповідності особи, яку атестують, кваліфікаційним вимогам
(стаж роботи, освіта, вчений ступінь, підвищення кваліфікації та ін.) – тобто те, що є зараз та
міститься в атестаційному листі для державних службовців.
Друга частина може містити критерії, що оцінюють конкретну професійну діяльність державного
службовця (участь у проектах, виконання завдань і ін.).
Третя частина може бути спрямована на оцінку ділових якостей службовця, яка в діючій системі
оцінки також відсутня. До них можна віднести:
- методичні здібності – здатність до раціонального планування й організації праці;
- здатності приймати рішення і втілювати їх у життя;
- адаптованість і вміння вести переговори – здатність пристосовуватися до нової ситуації,
враховувати особливості партнера з переговорів;
- розумові й оцінні здібності – здатність аналізувати проблеми і робити висновки;
- готовність державного службовця до виконання завдань, не входять до його компетенції, для
вирішення яких у службовця достатньо знань, навичок та ін. [12, с. 12]
Вважаємо таке розширення критеріїв оцінки державних службовців може дати більш чітке та
масштабне уявлення про особу, яку оцінюють з одного боку, з іншого боку – дозволить ширше
застосовувати різні види стимулювання працівників за результатами оцінки з метою посилення їх
мотивації до праці.
Сьогодні зв'язок атестації з системою оплати праці держаних службовців є непрямим. Лише за
умови підвищення на посаді, а відтак й підвищення рангу, можливе зростання заробітної плати. Якщо
ж державний службовець отримує оцінку, що підтверджує його відповідність займаній посаді та
зараховується в резерв, то це не позначається на його матеріальній мотивації. Тому необхідно
пов’язати атестацію з системою оплати праці через використання показників ефективності діяльності
держаних службовців, про які йшлося вище. Крім цього, варто використовувати можливості
підвищення мотивації державних службовців через застосування гнучких умов праці, надання
соціального пакету, можливості виконувати частину роботи вдома, медичне обслуговування та інші
пільги.
Висновки з проведеного дослідження. Існуюча сьогодні процедура атестації державних
службовців недостатньо ефективно стимулює їх професійний ріст та, як наслідок, підвищення
кадрового потенціалу державної служби. Результати атестації також слабо пов’язані із рішеннями
щодо стимулювання державних службовців, посилення їх мотивації.
Рівень оплати праці у державному секторі не відповідає рівню і кваліфікації службовців.
Існуючий рівень оплати праці не зацікавлює переважну частину державних службовців працювати
більше і краще.
Вдосконалення атестації державних службовців сприяло б підвищенню ефективності кадрового
потенціалу державної служби. Для цього необхідно пов’язати питання атестації із методами
стимулювання.
Удосконалення оплати праці державних службовців має передбачати посилення не тільки її
відтворювальної функції (підвищення розмірів грошового утримання), а й, що не менш важливо,
стимулюючої функції. Це може бути досягнуто зміною структури і методів формування фонду оплати
праці, більш широким застосуванням не грошових матеріальних методів мотивації.
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Отже, підвищення ефективності роботи на державній службі може бути досягнуто не тільки
підвищенням розміру оплати праці, а й реструктуризацією самого процесу роботи.
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Анотація
У статті розглянуто наукові основи оцінки персоналу та її особливості в сфері державного
управління. Проведено аналіз сучасної нормативно-правової бази атестації державних службовців в
Україні, ефективність її застосування на практиці. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення
атестації державних службовців.
Ключові слова: атестація, персонал, державне управління, державні службовці, мотивація.
Аннотация
В статье рассмотрены научные основы оценки персонала и его особенности в сфере
государственного управления. Проведен анализ современной нормативно-правовой базы
аттестации государственных служащих в Украине, эффективность ее применения на практике.
Разработаны предложения по совершенствованию аттестации государственных служащих.
Ключевые слова: аттестация, персонал, государственное управление, государственные
служащие, мотивация.
Annotation
It is considered the scientific basis for evaluating personnel and their features in public administration.
There is made in the article analysis of the modern regulatory framework attestation of civil servants in
Ukraine, the effectiveness of its application in practice. There is made proposals to improve the qualification
of civil servants.
Key words: certification, personnel, public administration, civil servants, motivation.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО
РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ
Постановка проблеми. Приєднання України до СОТ було довгоочікуваним і одним із
стратегічних напрямків розвитку національної економіки, аграрного сектора зокрема. Проте, після
набуття Україною членства в СОТ, значна частина вітчизняних сільгосптоваровиробників та
переробних підприємств втратили свої конкурентні позиції на внутрішньому агропродовольчому ринку.
Першопричиною цієї ситуації стало значне зниження рівня підтримки агропромислового комплексу,
лібералізація зовнішньої торгівлі, а також не повне врахування наявних світових тенденцій при
формуванні державної аграрної політики, плануванні агробізнесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковим проблемам, пов’язаним з
функціонуванням агропродовольчого ринку України в умовах членства у СОТ, присвячені роботи
українських вчених: В.Я. Амбросова, В.І. Губенка, Т.О. Зінчук, С.М. Кваші, Т.О. Осташко,
Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, А.В. Скрипника, В.О. Точиліна, О.В. Шубравської та ін. Відомими
вченими зроблено значний внесок у розвиток цієї проблематики, однак сучасні назрілі питання, які
пов’язані з оцінкою здобутків і перспектив подальшого розвитку агропродовольчого ринку України в
умовах відкритості економіки вимагають більш глибоких наукових досліджень.
Постановка завдання. Мета даного дослідження – здійснити аналіз особливостей і перспектив
розвитку агропродовольчого ринку України в умовах членства у Світовій організації торгівлі, визначити
рівень його захисту, порівнявши з країнами ЄС та США, обґрунтувати шляхи підвищення
конкурентоспроможності агропродовольчої продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Сучасний
розвиток
внутрішнього
агропродовольчого ринку України залежить від багатьох чинників, які визначають його потенційну
ємність, виходячи із раціональних норм харчування населення. За оцінками вчених, ємність
внутрішнього агропродовольчого ринку у 2009 р. оцінюється в межах 302-303 млрд. грн., а потенційна
межа його ємності може становити 450-460 млрд. грн. [9, с. 12]. Обмеженість ємності внутрішнього
ринку пов’язане перш за все через низьку платоспроможність населення та високий рівень затратності
вітчизняного сільськогосподарського виробництва, що є першопричинами існуючих дисбалансів у
структурі виробництва окремих видів агропродовольчої продукції, цінових диспропорцій, наявності
значних соціальних проблем на селі та ін.
Встановлено, що загальні доходи товаровиробників можуть формуватися не тільки за рахунок
внутрішнього ринку, але й за рахунок розвитку зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля є також
невід’ємною частиною формування міжнародного іміджу держави, адже понад 10% вітчизняного
зовнішньоторговельного
обороту
формує
агропродовольча
продукція.
Нині
внутрішній
агропродовольчий ринок розвивається під впливом світових агропродовольчий ринків, і з кожним
роком ця тенденція посилюється. Дієвими наслідками такої ситуації є приєднання України до Світової
організації торгівлі.
Повноправного членства в СОТ Україна набула в 2008 р. Країни, які приєднуються до цієї
організації, беруть на себе певні зобов’язання стосовно чотирьох напрямів, а саме: щодо доступу на
ринок сільськогосподарських і продовольчих товарів; експортної конкуренції у сільськогосподарській і
продовольчій торгівлі; санітарних і фітосанітарних заходів; державної підтримки сільського
господарства [11].
Дослідження показують, що більшість високорозвинутих країн міцно захищають власного
товаровиробника, використовуючи як тарифні, так і нетарифні заходи. Зокрема, Японія через
державні субсидії покриває значну різницю вартості рису в роздрібній торгівлі для пересічних покупців
з метою запобігання імпорту рису з інших країн. Якби не цей захист, то японські фермери вже б давно
припинили вирощувати рис, який за собівартістю в декілька разів дорожче імпортного. Водночас, з
отриманням Україною статусу члена СОТ відповідно до укладеної угоди про сільське господарство та
консолідованої тарифної пропозиції середній зв’язаний тариф на сільськогосподарську продукцію
знизився з 13,8% до 10,6% (табл. 1).
З даних таблиці 1 видно, що найбільш захищений серед продуктових ринків України – ринок
цукру. Існує квота у розмірі 267 тис. т на цукрову тростину зі сплатою мита 2%. Понад тарифну квоту,
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тобто на обсяг імпорту цукру-сирцю з тростини, що перевищує 267 тис. т, діятиме високий тариф 50%.
Ввезення такої кількості сировини безсумнівно матиме негативний вплив на розвиток вітчизняного
цукровиробництва.
Таблиця 1
Захист ринку агропродовольчої продукції в Україні у порівнянні з ЄС та США в умовах
СОТ, 2010 р.

Середній
зв’язаний
тариф, %

Максимальна
ставка
ввізного мита,
%

Середній
зв’язаний
тариф, %

Максимальна
ставка
ввізного мита,
%

Зерно та продукти їх переробки
Насіння олійних культур
Цукор і кондитерські вироби
Фрукти, овочі, рослини
Продукція тваринного походження
Молоко та молочні продукти
Інша продукція сільського
господарства

США

Максимальна
ставка
ввізного мита,
%

Види продукції

Європейський Союз

Середній
зв’язаний
тариф, %

Україна

12,7
10,7
17,5
13,1
13,0
10,0

20,0
30,0
50,0
20,0
20,0
10,0

21,3
5,1
26,4
10,3
24,1
52,3

111,0
94,0
118,0
160,0
162,0
180,0

3,7
4,7
15,0
5,5
2,6
21,1

98,0
164,0
79,0
132,0
26,0
126,0

7,7

20,0

14,3

117,0

1,1

70,0

Джерело: Побудовано за даними http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e /tariff_profiles11_e.pdf

Стосовно продукції тваринництва, у ході двосторонніх переговорів Україна зобов’язалася не
блокувати імпорт м’яса та м’ясних продуктів, оброблених гормонами, а також знизити митний тариф
на цю продукцію з 21% в 2007 р. до 13% в 2008 р., що в свою чергу не залишило можливостей
захищати національного товаровиробника продукції тваринництва, особливо це відчують
господарства населення. Для порівняння середній зв’язаний тариф на продукцію тваринного
походження в країнах ЄС становить 24,1%, а максимальний – перевищує 160%. Однією із вагомих
причин втрати вітчизняними виробниками частини внутрішнього ринку продукції тваринництва є те, що
більш розвинуті країни – члени СОТ субсидують експорт тваринницької продукції.
Головна роль у світовому виробництві і експорті лідерів економічного розвитку полегшує
встановлення вигідних саме ним “правил гри”, що ускладнюють положення найбільш слабких
партнерів. Розширюючи сферу свого впливу через СОТ, розвинені країни керуються передусім своїми
інтересами і навряд чи поступляться ними на користь менш розвинених країн.
Т.О. Осташко стверджує, що особливістю сучасного регулювання сільського господарства у
СОТ є те, що деякі члени СОТ, насамперед, розвинені країни, мають право використовувати такі
заходи підтримки, як експортні субсидії та спеціальні захисні заходи (у використанні яких Україні
відмовлено), а також мають значні обсяги підтримки галузі заходами “жовтої скриньки”. Зокрема,
експортні субсидії мають право використовувати 36 членів СОТ, понад 20 країн-членів СОТ їх
використовують, серед яких ЄС, США і Канада. Проте, понад 90% всієї суми експортних субсидій, які
використовуються членами СОТ, припадає на ЄС [6, с. 345].
Зобов’язання України стосовно зменшення внутрішньої підтримки та відмови від субсидій для
експорту не матиме безпосереднього впливу на сільське господарство, оскільки дозволений ліміт
підтримки значно перевищує підтримку, яка зараз фактично надається, а експортні субсидії не
надавалися раніше й не надаються сьогодні.
В цьому контексті, погоджуємося з думкою академіка П.Т. Саблука, що “… очікувані переваги від
членства України в СОТ поки що проявляються слабо, і причину цього слід більше шукати у
внутрішній політиці держави. Вчений вважає, що державна підтримка агропромислового виробництва
за критерієм створення умов забезпечення його розвитку характеризується неповним використанням
принципу системності в організації державної підтримки агропромислового виробництва, що
виявляється в її епізодичності та непослідовності; практичною відсутністю державної підтримки
розвитку соціальної сфери села; недостатністю підтримки збиткових підприємств; незабезпеченістю
проведення диверсифікації підтримки з урахуванням вимог СОТ; невиконанням вимог законодавства
щодо підтримки сільського господарства фінансуванням забезпечених державних програм сільського
розвитку; невирішеністю проблем збільшення підтримки наукового забезпечення розвитку АПВ;
необхідністю запровадження ефективних фінансових і товарних інтервенцій, а також послідовної
державної підтримки розвитку страхування, кредитування та інвестиційно-інноваційної діяльності та ін.”
[7, с. 6]. Тому, за допомогою впровадження головних принципів СОТ повинна досягатися
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недискримінація і лібералізація міжнародної торгівлі в аграрній сфері, забезпечуватися її
справедливість і передбачуваність, які б сприяли економічному зростанню держави.
Дослідженнями встановлено, що торговельний баланс України у сфері експорту-імпорту
продукції АПК за роки незалежності країни мав позитивне – на фоні негативного сальдо в цілому по
економіці країни. За останні роки спостерігається зрушення в бік зростання питомої ваги експорту
сировини при відповідному зменшенні питомої частки продукції переробної промисловості (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка обсягів агропродовольчого експорту та імпорту України,
2007-2010 рр.
Показники
Експорт агропродовольства, млн. дол. США
в т.ч. за розділами УКТЗЕД*
– живі тварини, продукти тваринного
походження
– продукти рослинного походження
– жири та олії тваринного або рослинного
походження
– готові харчові продукти
Імпорт агропродовольства, млн. дол. США
в т.ч. за розділами УКТЗЕД*
– живі тварини, продукти тваринного
походження
– продукти рослинного походження
– жири та олії тваринного або рослинного
походження
– готові харчові продукти
Сальдо +/-, млн. дол. США

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

6247,9

10824,7

9514,9

9936,6

2010 р. в %
до 2007 р.
159,0

747,2

783,4

596,0

771,4

103,2

1726,5

5577,4

5034,9

3976,2

230,3

1718,0

1945,7

1796,0

2617,3

152,3

2056,2
4111,4

2518,2
6456,6

2088,0
4936,0

2571,7
5763,6

125,1
140,2

771,3

1702,0

1267,5

1242,0

140,2

860,8

1462,5

1259,9

1563,9

181,7

388,2

612,9

374,3

451,6

116,3

2091,1
2136,5

2679,2
4368,1

2034,3
4578,9

2506,1
4173,0

119,8
-

* Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Джерело: Розраховано за даними Статистичних збірників “Україна в цифрах” за 2007-2010 роки.

З наведених даних в таблиці 2 видно, що прогнози щодо масового ввезення продовольчих
товарів внаслідок лібералізації митного режиму імпорту в результаті членства України у СОТ, як у
перший, так і у другий рік членства України не виправдались. У 2007 році обсяг імпорту продукції, що
належить до товарних груп 1-24, складав 4,1 млрд. дол. США, у 2010 р. – 5,8 млрд. дол. США. В той
самий час експорт таких товарів збільшився з 6,2 до 9,9 млрд. дол. США., або у 1,6 раза.
Варто зазначити, що аграрний сектор України з його великими потенціальними можливостями
виробництва овочів і коренеплодів перейшов від імпорту цих видів продукції не більше, ніж на 27,7
млн. дол. США в період 2000-2007 рр. до завезення їх у 2008-2010 рр. на суму 77,8-118,0 млн. дол.
США [7, с. 5].
Отже, Україна як повноправний член СОТ, мала б мати ряд переваг в порівнянні з країнами, які
не є членами цієї організації. Проте, як свідчить практика, ринки країн ЄС та США є для України
недоступними в силу того, що не дотримується рівність умови конкурування. Цим ринкам властивий
занадто значний рівень прихованого протекціонізму, прикладом чого слугує субсидія на виробництво
молочної продукції в країнах ЄС.
Стратегічним завданням держави та агробізнесу є створення сприятливих умов для
пріоритетного розвитку експортно-орієнтованих галузей, де наша держава повинна використати свій
шанс. Проте, слід враховувати і ту обставину, що на зовнішніх ринках конкуренція є значно вищою, ніж
на внутрішньому агропродовольчому ринку. Там можна бути успішним тільки завдяки забезпеченню
високоякісною продукцією та підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів ринку, це вимагає
повного врахування світових тенденцій при формуванні державної аграрної політики.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, на даному етапі членства України в СОТ постає
ряд важливих завдань, які в подальшому матимуть позитивний вплив на розвиток зовнішньої торгівлі
агропродовольчими товарами та збільшення їх товарообігу з країнами-партнерами, а саме:
реформування механізму державної підтримки відповідно до принципів СОТ; підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції за рахунок покращення її якісних
параметрів.
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Рассмотрено особенности и перспективы развития агропродовольственного рынка
Украины в условиях членства во Всемирной организации торговли, определено уровень его
защиты по сравнению с странами ЕС и США, очерчены пути повышения конкурентоспособности
агропродовольственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
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ЩОДО ПИТАННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Важливим завданням сучасного етапу земельної реформи є
об'єднання дрібних землекористувань, що досягається через консолідацію земель. Консолідація
сільськогосподарських земель дозволяє забезпечити оптимальність розмірів землеволодінь і
землекористувань, що забезпечить раціональне планування, оптимізацію структури й організацію
землекористувань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням консолідації земельних угідь як
ефективного заходу, спрямованого на створення сприятливих умов для сталого розвитку
землекористування сільськогосподарських угідь, що сприятиме розв’язанню економічних і соціальних
проблем села, присвячено роботи таких науковців, як А.Г. Мартин, А.М. Третяк, А.М. Шворак та ін.
Разом з тим багато питань досліджуваної проблеми залишаються нерозв’язаними або потребують
глибшого науково – методичного обґрунтування.
Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення проблеми і дослідження стану розвитку
землеустрою на завершальному етапі проведення земельної реформи в Україні шляхом консолідації
земель.
Виклад основного матеріалу дослідження. Консолідація земель – сукупність юридичних,
соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на оптимізацію розмірів і просторового
розміщення земельних ділянок, створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання, яка
здійснюється з метою організації раціонального та ефективного використання сільськогосподарських
земель в інтересах власника чи землекористувача і суспільства у цілому [8].
Завданням консолідації земель є:
– комасація земель (об’єднання земельних ділянок, які належать одному власникові, в один
масив);
– ліквідація недоліків землеволодіння й землекористування (черезсмужжя, вклинювання,
вкраплювання тощо);
– укрупнення земельних ділянок за рахунок приєднання поблизу розташованих земель [7].
З метою наукового обґрунтування реалізації даного положення, науковцями запропоновано
поняття «однорідний земельний масив». Під ним розуміємо сукупність суміжних землекористувань у
межах елементарного водозабірного басейну, ґрунтовий покрив сільськогосподарських угідь яких
характеризується однаковим (або близьким) підкласом агроекологічної придатності ґрунтів для
вирощування сільськогосподарських культур [4].
Однорідні земельні масиви формуються згідно з придатністю ґрунтів для вирощування основних
сільськогосподарський культур за п'ятьма підкласами придатності.
Для врахування зазначених показників використовують карту агровиробничих груп ґрунтів
землекористувань та рельєфу території (картограми крутизни та довжини схилів), на яких зафіксовано
контури основних агровиробничих груп ґрунтів і наводиться характеристика умов їх залягання [5] .
В основу класифікації однорідних земельних масивів за придатністю ґрунтів для вирощування
сільськогосподарських культур покладені такі положення [6]:
1. Класифікація землекористувань за придатністю ґрунтів для вирощування окремих
сільськогосподарських культур при формуванні однорідних земельних масивів передбачає
зокремлену стосовно сільськогосподарських культур характеристику орних земель.
2. Формування однорідних земельних масивів здійснюється на основі комплексного вивчення
матеріалів ґрунтового покриву, кліматичних показників, рельєфу, даних щодо природно–
сільськогосподарського районування території, агробіологічних вимог певних сільськогосподарських
культур та інші і полягає у визначенні підкласу придатності ґрунтів під різні культури, обчислення
площі орних земель за виділеними підкласами придатності та визначенні суміжних землекористувань,
що належать до одного підкласу придатності.
3. Придатність ґрунтів орних земель для вирощування різних сільськогосподарських культур
характеризується ступенем відповідності якості ґрунтів агробіологічним вимогам культур і здатності
∗
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продукувати певний урожай.
4. Придатність ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур визначається
зіставленням агробіологічних вимог культури і показників, які характеризують природні і виробничі
(антропогенні) чинники середовища. При цьому повинна забезпечуватися комплексність у вивченні і
узагальненні матеріалів, які характеризують територію. Агровиробнича придатність ґрунтів орних
земель визначається тим, наскільки вказані характеристики землекористувань відповідають
агробіологічним вимогам вирощуваних сільськогосподарських культур.
5. Узгодження характеристик природного середовища (ґрунтів та ін. компонентів) і
агробіологічних вимог культур досягається за рахунок розподілу орних земель на підкласи
придатності. Число підкласів дорівнює кількості рівнів відповідності середовища вирощування до
вимог культури. З цією метою орні землі поділяються на п'ять підкласів за придатністю ґрунтів для
вирощування окремих культур: озимої пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи на зерно, цукрових
буряків, соняшнику, картоплі, льону.
Земельні ділянки одного підкласу придатності ґрунтів об'єднують і таким чином формують п'ять
однорідних земельних масивів відповідного підкласу придатності.
На практиці виділяють п’ять підкласів, однорідних земельних масивів за придатністю ґрунту для
вирощування сільськогосподарських культур: найбільш придатні, середньої придатності, обмежено
придатні, низької придатності, непридатні [1; 2].
Перший підклас (найбільш придатні) – це орні землі, ґрунти яких придатні для вирощування
культури без будь-яких обмежень. Його показники, характеризують ґрунт і рельєф з огляду вимог
культури; оптимальні; урожайність і доходність; найвищу ефективність вирощування,. Це, як правило,
кращі орні землі.
До другого підкласу (середньої придатності) належать орні землі, високо – і середньо
забезпечені поживними речовинами, рельєф, ґрунти та інші умови яких в цілому відповідають
вимогам культури, але є чинники, які знижують родючість. Урожайність і ефективність вирощування
культури дещо нижча, але при високій агротехніці і забезпеченості добривами вони можуть бути на
рівні першокласних.
Третій підклас (обмежено придатні) – це орні землі середньо – або низько забезпечені
поживними речовинами, ґрунтовий покрив, рельєф та інші природні умови характеризуються деякими
негативними факторами, усунення яких при вирощуванні культури потребує додаткових затрат на
агротехнічні, меліоративні та інші заходи. Урожайність культури дещо нижча від характерної для
регіональних умов; чиста доходність мінімальна, якщо реалізаційні ціни близькі до регіональної
собівартості продукції До цього підкласу також відносяться орні масиви з ґрунтами, на яких
вирощування культури забезпечує більш високі економічні показники, але при цьому не здійснюються
ґрунтозахисні заходи, тому погіршується якість ґрунтового покриву і знижується родючість ґрунтів. Це
середньозмиті ґрунти, які непридатні для вирощування цукрових буряків, соняшнику, кукурудзи,
картоплі та інших просапних культур.
Четвертий підклас (низької придатності) – це орні землі, ґрунтовий покрив яких
характеризується чисельними негативними чинниками; при сучасному використанні без проведення
заходів з їх меліорації врожаї значно нижчі від середніх, вирощування сільськогосподарських культур
збиткове. Після проведення меліорацій можуть стати придатними для їх вирощування.
П'ятий підклас (непридатні) – це непридатні під культуру орні угіддя, покращення яких або
неможливе, або ж проблематичне за якісними показниками, технологічними, природоохоронними і
економічними характеристиками.
У подальшому в межах однорідних земельних масивів формують поля і сівозмінні масиви.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, вирішуючи питання земельної роздрібненості,
консолідація земель може сприяти вдосконаленню структури землеволодінь, сприяти об’єднанню
роздрібнених земельних ділянок фермерів, формувати господарства із меншим числом ділянок, але
більш крупних і кращої форми, що в свою чергу веде до застосування нової агротехніки, яка підвищує
успіх і ефективність сільськогосподарського виробництва.
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Анотація
Розглянуто питання щодо проведення консолідації земель в Україні,
яка дозволить
забезпечити раціональне планування та оптимізацію структури землеволодінь та
землекористувань.
Ключові слова: консолідація земель, однорідний земельний масив, класи придатності,
сівозміна, землекористування.
Аннотация
Рассмотрен вопрос о проведении консолидации земель в Украине, которая позволит
обеспечить рациональное планирование и оптимизацию структуры землевладений и
землепользований.
Ключевые слова: консолидация земель, однородный земельный массив, классы пригодности,
севооборот, землепользования.
Annotation
The question of holding land consolidation in Ukraine, which will allow for rational planning and
optimizing the structure of land ownership and land use.
Key words: consolidation of land, homogeneous tracts of land, fitness classes, crop rotation, land
use.

УДК 339.9

Підгірна В. Н.,
здобувач,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРІОРИТЕТИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА
РУМУНІЄЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ
Постановка проблеми. Сучасні процеси глобалізації вимагають від кожної держави якомога
активнішого входження в світовий економічний простір. Інтеграція України до світового простору
здійснюється за двома протилежно направленими векторами – у східному та західному напрямах,
кожен з яких є важливим та має свої переваги й недоліки.
З моменту виникнення України на політичній мапі світу, як суверенної й незалежної держави, й
дотепер велике місце в її зовнішньоекономічних відносинах займають країни ближнього зарубіжжя. У
даному контексті перспективним є розгляд взаємовідносин України з Румунією. Така ситуація
зумовлена багатьма чинниками:
по–перше, геополітичне положення Української держави, яка характеризується наявністю семи
держав-сусідів першого порядку, серед яких Румунія посідає далеко не останнє за важливістю місце, у
зв’язку зі спільністю державного кордону;
по–друге, історична спадщина, яка має як позитивні, так і негативні наслідки;
по–третє, значні резерви і нереалізовані потенційні можливості у сфері торгівельноекономічного розвитку;
по–четверте, участь України та Румунії в регіональних і міжнародних організаціях;
по-п’яте, вступ України до СОТ використання потенційних переваг цієї організації, при цьому
врахування досвіду країни-сусіда.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню українсько-румунських взаємовідносин
приділяли увагу вітчизняні та іноземні фахівці – це зокрема Булонська О. Л., Пітер ван дер Гук,
Гакман С. М., Дорофієнко В. В., Саморукова А. Н. Проте коло інтересів кожного дослідника різниться,
починаючи від історико-культурного розвитку, культурної спадщини до співпраці в межах
євроінтеграційних структур. Коло наших інтересів – це оцінка перспектив співпраці між двома
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країнами. Адже існує ряд перешкод у налагодженню добросусідських намірів між Україною та
Румунією, які значною мірою впливають на рівень торговельно-економічної кооперації між Україною та
Румунією.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження перешкод та потенційних переваг від
налагодження взаємовідносин між Україною та Румунією. Для цього намічено розв’язати низку таких
завдань:
- визначити правову сторону українсько-румунських відносин;
- дослідити основні напрями співробітництва між Україною та Румунією у сфері розвитку
торговельних відносин;
- окреслити коло торговельно-економічних інтересів в розрізі товарної структури між цими
країнами;
- визначити основні сфери протиріч у цих відносинах та окреслено перспективні напрямки
розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для розв’язування поставлених завдань за
допомогою використання історико-генетичного та істерико-порівняльного аналізу було виокремлено
три етапи еволюції торговельних відносин між Україною та Румунією. А саме, на першому етапі були
сформовані історичні витоки зародження торговельних відносин між двома державами, що було
зумовлено географічним розташуванням країн, приблизно однаковим рівнем економічного і
соціального розвитку. На другому етапі, після другої світової війни почало прослідковуватись
пожвавлення у двосторонніх відносинах формувались міцні, спрямовані на тривалий розвиток
торговельно-економічні зв’язки, що лягли в основу становлення та піднесення економіки Румунії.
Експорт товарів з Українською РСР, перш за все сировини та напівфабрикатів, дозволив відновити
роботу у важливих галузях промисловості країни, забезпечуючи тим самим повне використання
потенційних можливостей. Також проходила реорганізація транспорту, становлення та збільшення
об’ємів виробництва сільськогосподарської продукції. Третій етап – пожвавлення двохстороннього
співробітництва на сучасному етапі [3, с. 133-157].
Значну роль у зближенні двох держав відіграло співробітництво, що вже розвивалось між ними у
межах різноманітних структур. Нормативно-правову базу співпраці України та Румунії в економічній
сфері формують більш як 10 міждержавних угодах. Крім того, 18 лютого 2009 року було ратифіковано
угоду Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про економічне, промислове, наукове та технічне
співробітництво, що відкрило новий формат співпраці [10].
Аналіз динаміки торговельних відносин України з Румунією за 2005 – 2009 роки свідчить про
певну специфіку щодо зростання обсягів торгівлі між країнами вцілому за період, що аналізується
(табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка зовнішньої торгівлі товарами України з Румунією
за період 2005-2009 роки
млн. дол. США
№
Показник
п/п
1.
Зовнішньоторговельний оборот (ЗТО)
Абсолютний приріст ЗТО:
1.1 Ланцюговий
1.2 Базисний
1.3 Тр ЗТО, % ЗТО
1.4 Коефіцієнт прискорення ЗТО
2.
Експорт
Абсолютний приріст (Е):
2.1 Ланцюговий
2.2 Базисний
2.3 Тр Е, %
2.4 Коефіцієнт прискорення (Е),%
3.
Імпорт
Абсолютний приріст ( І):
3.1 Ланцюговий
3.2 Базисний
3.3 Тр І, %
3.4 Коефіцієнт прискорення (І),%
Складено автором на основі [1; 6]

2005
700,6

2006
1071,9

Рік
2007
1407,5

2008
1841,9

2009
807,6

-

371,3
371,3
153
625,8

335,6
706,9
131,3
85,8
628,6

434,4
1141,3
130,9
99,7
670,8

-1024,3
-1034,3
43,9
33,5
319,5

-

137,0
137,0
128,0

211,8

446,1

2,8
139,8
100,5
78,5
778,9

42,2
182,0
106,7
106,1
1171,1

-351,3
-169,3
47,6
44,6
488,1

-

234,3
234,3
210,6

332,8
567,1
174,6
82,9

392,2
959,3
150,4
86,1

-683
276,3
41,7
27,7

488,8

Причому протягом етапу 2005-2008 рр. спостерігалась цікава тенденція: експорт торгівлі
товарами зріс на 37,2%, зовнішньоторговельний оборот у 2,5 рази, але у 2009 році Україна, виходячи
з обсягу експорту товарів, опинилась на рівні 2005 року. В сукупності за період 2005-2009 року
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зовнішньоторговельний оборот (ЗТО) збільшився на 15,27%, коефіцієнт прискорення ЗТО у 2007 та
2008 роках зріс і становив відповідно 85,8 % та 99,7 %, а в 2009 році зменшився у 3 рази.
1200

Обсяги реалізації

1000
800
600

Експорт України
Імпорт Румунії

400
200
0
2005
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Рис. 1. Обсяги зовнішньої торгівлі між Україною та Румунією
у 2005-2009 рр.(млн. дол. США)
Складено автором на основі [7]
Виходячи з даних табл. 1 та рис.1, можемо спостерігати таку картину: якщо у 2005 році фізичний
обсяг експортованої продукції до Румунії становив 488,8 млн. дол. США., 2006 році – 625,8 млн. дол.
США., 2007 рік – 670,8 млн. дол. США., то в 2009 році обсяги експорту товарів зменшились на 52%
порівняно з 2008 роком і становили всього 319,5 млн. дол. США., коефіцієнт прискорення знизився у
2,4 рази. Тобто, якщо порівнювати з 2005 роком у 2009 році обсяг експорту товарів зменшився – на
34,6 % [7].
Якщо розглядати детальніше, то основними статтями українського експорту за 2009 рік до
Румунії були: недорогоцінні метали та вироби з них (чавун, феросплави, напівфабрикати із заліза та
нелегованої сталі, стальний прокат), мінеральні продукти (залізна руда та залізорудні концентрати,
вугілля, нафта та нафтопродукти), продукція хімічної промисловості (карбід, етилен, вінілхлорид,
метиловий спирт, добрива), деревина та вироби з дерева.
Водночас, в умовах поглиблення економічної кризи за рядом позицій українським експортерам
все ж вдалось збільшити обсяги постачання до Румунії української продукції. Зокрема, у 2009 році,
порівняно з аналогічним періодом 2008 року, збільшено експорт до Румунії деревини та продукції
деревообробки у 1,3 рази (з 24,9 млн. дол. США до 31,8 млн. дол. США), взуття та одягу у 1,2 рази (з
4,856 млн. дол. США до 5,844 млн. дол. США). Слід зазначити, що тенденція до зменшення обсягів
українського експорту до Румунії за результатами 2008-2009 років була більш повільною, ніж
румунського до України, що зумовлено в першу чергу наявністю в експортних товарних позиціях
України сировинних ресурсів [8].
Основними статтями українського імпорту з Румунії були: мінеральна та хімічна продукція,
автомобілі та комплектуючі, електричні машини та обладнання.
Дуже схожа тенденція спостерігалася на ринку послуг: питома частка обсягів
зовнішньоекономічної торгівлі послугами з Румунією була та залишається низькою – в межах 0,30,8%. Позитивна динаміка операцій з 2005 по 2008 роки відбувалася на фоні загального пожвавлення і
не вплинула на позиціонування країни, як країни з низьким зовнішньо-торговельним оборотом на
ринку послуг.
Разом з тим, аналіз геоекономічної структури зовнішньої торгівлі України свідчить про те, що в
динаміці рівень експортної і імпортної залежності України диверсифікується між континентами і
країнами світу, якщо у 2005 році 31,8% експорту України припадало на країни Європи, серед якого
1,47% був експорт у Румунію, то у 2009 році експорт в країни Європи зменшився і становив 25,9% від
загального обсягу українського експорту поступившись країнам СНД 33,9%. Другу позицію в розвитку
експортних відносин за останні 5 років займають країни Азії, серед яких лідируючу позиція належить
країнам, що входять до групи, так званих, „азіатських тигрів” [2, с. 6-10].
Швидше за все, саме 2009 рік був переломним, наша держава відчула наслідки світової
фінансової кризи у зниженні як торгівельних операцій між країнами, так і зміною світових тенденцій
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співробітництва. Не виключення і Румунія, адже виходячи з низької потужності торгових потоків,
спостерігалось відповідне скорочення частки товарів з Румунії в загальному зовнішньоторговельному
обороті України [4, с. 19-25].
Що ж до факторів, які вплинули на розподіл торговельних потоків саме таким чином, можна
віднести:
- «загальносвітові» фактори – наслідків світової фінансової кризи 2008 року, низькі темпи
економічного зростання у багатьох регіонах світу, несприятлива кон‘юнктура цін, насамперед, на
продукцію металургійної та хімічної промисловості, ПЕК;
- «політичні та економічні» фактори – нестабільна ситуація в країні, що загрожувала і загрожує
інтересам іноземних інвесторів, що також перешкоджає зміцненню демократичних інституцій,
забезпеченню прав людини і свободи ЗМІ, посиленню боротьби з організованою злочинністю та
корупцією; запобіганню внутрішнім конфліктам; вирішенню прикордонних проблем; активізації ролі
України у сфері євробезпеки.
- «митні» фактори – Україна вступивши до світової спільноти взяла на себе ряд зобов’язань, що
стосується митно-тарифного регулювання на товари і послуги, адаптаційних або перехідний період
залежить від можливостей конкурувати національних товаровиробників на світових ринках.
В цілому серйозними перешкодами, що заважають зростанню обсягів українського експорту до
Румунії і причинами чому саме коливання товарної структури розмішується саме так, є:
1) низький рівень застосування сучасних механізмів оплати за поставлену продукцію, з
використанням банківських інструментів гарантування платежів та їх відповідного відтермінування, а
це є практично правилом роботи на ринку Румунії;
2) проблема відшкодування експортного ПДВ, відсутність необхідних сертифікатів якості та умов
післяпродажного сервісу (йдеться про машинобудівну продукцію), незначна участь у виставках та
презентаціях.
3) нині в Румунії поширюється правило постачання до неї лише тієї української продукції, яка
виготовляється за європейськими нормами;
4) так як Румунія є членом ЄС, то, згідно вимог організації, існують певні тарифні і кількісні
обмеження щодо деяких категорій українських товарів.
Виходячи з вищевказаних проблем, варто запропонувати шляхи покращення торговельноекономічного співробітництва:
1) підвищити рівень застосування сучасних механізмів оплати за поставлену продукцію, з
використанням банківських інструментів гарантування платежів;
2) забезпечувати гарантування післяпродажного сервісу на українську продукцію не тільки
силами самих підприємств середнього бізнесу, а й силами держави, таким чином зменшуючи тягар
підприємств і стимулюючи експорт;
3) українським експортерам, враховуючи вимогу не лише СОТ, а в ЄС, (якщо ми хочем
продавати продукцію вітчизняного виробництва) впродовж останніх 7-8 років мають успішно вирішити
проблеми підвищення якості продукції і відповідної сертифікації виробництва.
4) необхідно приймати активну участь українським підприємствам у різноманітних виставках та
презентаціях; розвивати транскордонне співробітництво, адже дане визначено пріоритетним
напрямом розвитку регіональної політики Європейського Союзу до 2013 року. В Україні транскордонне
співробітництво є одночасно інструментом розвитку прикордонних територій та чинником реалізації її
євроінтеграційних прагнень [5].
Крім того, необхідно забезпечувати швидке погашення всіх зобов’язань, які виникають з боку
України, і таким чином підвищувати довіру румунських партнерів і розвивати торговельно-економічні
відносини, в умовах євроінтеграційних перетворень.
5) Передумови для розвитку стратегічних відносин Україна–Румунія зумовлені також спільними
інтересами в контексті євроінтеграційних прагнень. Одним з ключових є енергетична сфера, з цього
приводу українсько–румунська співпраця є актуальною. Адже, адаптація енергетичного законодавства
визначена пріоритетною сферою відповідно до Закону України «Про загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» має сприяти створенню
конкурентних енергетичних ринків України, інтегрованих до європейських ринків [9].
Членство в СОТ, як передумова інтеграції у ЄС, виходить з того, що сьогодні левова частка
співробітництва між країнами відбувається на торговельно-економічному рівні. Крім того, для
європейської сторони статус України як члена СОТ є базовим критерієм відповідності її економіки
міжнародним стандартам бізнесу, торгівлі та інвестицій, що є, так би мовити, фільтром, через який
необхідно пройти, щоб довести свою готовність вести ділові стосунки з європейськими партнерами за
зрозумілими їм правилами.
Висновки з проведеного дослідження. Інтерес до послідовної підтримки та висхідного
розвитку українсько-румунського діалогу засвідчується невичерпними історичними культурними та
духовними зв’язками. Україна та Румунія належать до одного типу індустріальних держав з
розвинутим сільським господарством і значним експортним потенціалом. Серед факторів, які свідчать
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на користь зближення цих держав, є наявність спільних кордонів, розвитку міждержавних систем
зв’язку та комунікацій, досвід економічного співробітництва у різних галузях. З цією метою варто
сконцентрувати увагу і роботу на наступних напрямах:
- розширювати співпрацю між дунайськими і чорноморськими країнами у сфері туризму, захисту
екології, транспорту і торгівлі;
- сприяти розв’язанню конфліктів в регіоні;
- боротись з транскордонною і організованою злочинністю, нелегальною міграцією,
контрабандою зброї та торгівлею людьми;
- розвивати альтернативні нафто- і газопроводи, а також транспортні маршрути з Каспійського
басейну через Чорне море до Європи відповідно до західноєвропейських стандартів;
- посилювати роль і значення ОЧЕС як основи для досягнення відповідності стандартам ЄС;
- створювати зони вільної торгівлі між ЄС і країнами Чорноморського регіону.
Отже, потрібно використовувати всі можливості співробітництва з метою підвищення
зацікавленості Румунії та ЄС до України як одного з головних європейських партнерів у
Чорноморському регіоні.
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Аннотация
В статье рассмотрены в исторической ретроспективе состояние взаимоотношений между
Украиной и Румынией, проанализированы торговое сотрудничество между двумя странами в
разрезе товарной структуры за период 2005-2009 годы, очерчено приоритеты сотрудничества в
условиях евроинтеграционных преобразований.
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The article examines retrospective relations between Ukraine and Romania, it is analyzed the trade
cooperation between the two countries in terms of commodity structure for the period 2005-2009 years,
crossed out the priorities for cooperation in a European integration transformations.
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НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Аграрний сектор відіграє важливу роль у розвитку національної
економіки, гарантуючи продовольчу безпеку населення. Але на сьогодні стан аграрного сектора
залишається досить складним, у галузі існує багато різноманітних проблем. Причин, що зумовили
такий стан аграрного сектора, багато, але однією з головних є низька ефективність державного
регулювання в період трансформаційних перетворень, відсутність належного досвіду. Ефективне
державне регулювання галузі необхідне для подолання кризових явищ і забезпечення подальшого
конкурентоспроможного розвитку галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблем
ефективного розвитку сільського господарства, теорії й практики державного регулювання аграрного
сектора зробили такі вчені, як П. Т. Саблук, В. В. Юрчишин, В. Г. Андрійчук, Б.Й. Пасхавер,
І. І. Лукінов, П.І. Гайдуцький, Л. І. Дідківська, М.І. Долішній та інші. Але чимало питань цієї проблеми
залишаються недостатньо вивченими, а, отже, – потребують подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою і завданням даного дослідження є опрацювання теоретичних
підходів, обґрунтування необхідності проведення державного регулювання та визначення
пріоритетних напрямів підтримки розвитку аграрного сектора.
Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній теорії сформувалися два
принципові підходи щодо державного регулювання економіки.
Засновником першого підходу є А. Сміт. Він уперше науково обґрунтував роль держави в
ринковій економіці в своїй науковій праці «Дослідження про природу й причини багатства народів». На
його думку, держава не повинна втручатися в економіку, бо це веде до порушення дії ринкових
механізмів, рівновага між пропозицією й попитом на всіх ринках встановлюється за рахунок
саморегуляції. Ідеї, які висловив А. Сміт, лягли в основу моделі вільного ринкового господарства
(суб’єкти господарювання приймають свої рішення на ринку незалежно один від одного). Положення
А. Сміта одержали назву «економічного лібералізму» й були розвинуті його послідовниками.
Але існували й протилежні думки. Так, Р. Мальтус стверджував, що за відсутності спеціальних
заходів із боку держави неконтрольоване зростання народонаселення приведе до перенаселення,
зубожіння суспільства, краху всієї економічної системи. Ці думки він обґрунтував у трактаті «Досвід
про закон народонаселення» (1798 р.).
Не підтримував ідеї А. Сміта й К. Маркс. У своїй теорії додаткової вартості він довів, що
механізм «вільної гри ринкових сил» загострює внутрішні суперечності капіталізму, створює необхідні
умови для переходу до нового соціалістичного ладу.
30-і рр. XX століття, період «великої депресії», показав необхідність проведення державного
регулювання економіки. Обґрунтував другий принципово протилежний підхід англійський економіст
Д. Кейнс. Він довів, що саме державне регулювання економіки здатне урівноважити сукупний попит і
пропозицію, вивести економіку з кризи, вважав фіскальну політику головним інструментом.
Кейнсіанська концепція застосовувалася в багатьох країнах західного світу після Другої світової
війни. Прикладом застосування механізму державного регулювання економіки був «новий курс»
президента Ф. Рузвельта, здійснений у США, що сприяв економічному піднесенню країни після кризи
1929-1933рр. Але в 70-80-х рр. в країнах із розвинутою ринковою економікою розпочалися процеси
інфляції, безробіття. Це викликало недовіру до теорії Д. Кейнса і виникнення інших концепцій.
Особливої уваги на той час заслуговувала концепція монетаризму, згідно з якою гроші відіграють
основну роль для визначення стану ринкової економіки. Крім того, в той же період набули поширення
теорії раціональних очікувань і теорія економіки пропозиції.
Після розпаду Радянського Союзу в Україні відбулася трансформація поглядів стосовно
державного впливу на економіку, сутність яких полягала в неможливості недооцінювати роль ринку в
аграрній сфері. Система управління розвитком АПК повинна була мати поступальну ринкову
орієнтацію, що забезпечує ефективний розвиток в аграрному секторі. Але при цьому визначальне
місце в розвитку аграрної сфери має належати державі, оскільки саме держава може ефективно й
надійно відпрацювати відповідні регуляторні механізми і забезпечити їх дію [9, с. 297].
Як свідчить світовий досвід, в економічно розвинутих країнах світу економічні системи
поєднують ринкові закони й механізм державного регулювання для вирішення різних соціальноекономічних проблем.
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До об’єктів державного регулювання належить і аграрний сектор. Важливе місце в механізмі
державного регулювання зазначеного сектору посідають певні принципи. На сьогодні немає єдиного
підходу до формулювання принципів державного регулювання аграрного сектора економіки.
Так, Капітанець Ю. О. вважає, що саме дотримання принципів є своєрідною інституційною
гарантією від непрогнозованого втручання в сферу державного регулювання аграрного виробництва.
Принципи повинні доповнювати дію економічних законів і закономірностей, розкривати притаманні їм
сутнісні риси та постійно повторювані зв'язки між елементами системи. В основу фундаментального
поєднання державного й ринкового механізму регулювання процесів відтворення галузі покладені
наступні принципи: законності, відповідності динамічним умовам розвитку та конкретній соціальноекономічній ситуації в країні, гармонізації економічних інтересів з І і III сферами АПК, економічної та
екологічної доцільності, регіонального підходу, поступового згортання регуляторних функцій держави
на користь ринкового механізму з урахуванням тенденцій на європейському й світовому
агропродовольчому ринках. Принципи мають бути каркасом при моделюванні конкретних елементів
організаційно-економічного механізму державного регулювання, забезпеченні його цілісності та
синхронності у взаємодії всіх блоків [5].
На думку М. А. Латиніна, основними принципами державного регулювання розвитку аграрного
сектора мають бути пріоритетність та аграрний протекціонізм, системність і комплексність,
передбачуваність і прозорість, послідовність і справедливість, зрозумілість та ефективність,
екологічна доцільність [6].
Необхідним дотримання принципів державного регулювання розвитку АПК вважає і
М. Левченко: оскільки Україною обрано шлях євроінтеграції, то варто орієнтуватись на рекомендації
Світової організації торгівлі (СОТ) та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) [7].
На наш погляд, основними принципами державного регулювання аграрного сектору економіки є:
законність, послідовність, системність, ефективність, аграрний протекціонізм, екологічна доцільність,
гармонізація економічних інтересів сільськогосподарських виробників, справедливість. Дотримання
даних принципів є необхідною умовою подальшого успішного розвитку, що дасть змогу підвищити
конкурентоспроможність аграрного сектора, покращить соціально-економічний розвиток села.
Принципи державного регулювання аграрного сектора знаходять вияв у конкретних механізмах
реалізації функцій, виконуваних державою при проведенні своєї економічної політики за допомогою
певних методів.
При цьому держава виконує наступні основні функції:
- законодавчу: держава розробляє правові засади ринкової економіки, які є однаковими для всіх
форм власності й господарювання;
- стабілізуючу: держава підтримує високий рівень зайнятості та цінової рівноваги;
- розподільчу: справедливий розподіл доходів у суспільстві, ефективне розміщення ресурсів у
ринковій економіці.
Перехідний період в аграрній економіці вимагає оптимального поєднання державного
регулювання та ринкових важелів.
На сьогоднішній день, на думку А. Д. Діброви, «державний регуляторний вплив на розвиток
сільського господарства в Україні залишається, з одного боку, доволі значним, а з іншого –
недостатньо ефективним». Відсутня системна цілісність у практиці державного регулювання
аграрного сектора економіки [3].
Існують різні методи державного регулювання ринкової економіки, які можна об’єднати в дві
групи: адміністративні (прямі) та економічні (непрямі). Застосування цих методів залежить від
соціальних, економічних, історичних, політичних умов, стану розвитку та структури економіки країни [4,
с. 263]. Тому механізм державного регулювання економіки в кожній країні має свої особливості.
Державне регулювання аграрного сектора економіки включає в себе застосування правових,
адміністративних і економічних важелів, за допомогою яких регулюється діяльність аграрного сектора,
визначаються подальші перспективи розвитку.
Серед адміністративних методів державного впливу на аграрний сектор значне місце належить
нормативно-правовій базі. Реформування аграрного сектора економіки супроводжується активним
розвитком законодавчого забезпечення, на що вказує значна кількість нормативно-правових актів,
прийнятих останніми роками з метою підвищення ефективності функціонування сільського
господарства. Серед них Закони України: «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про фіксований
сільськогосподарський податок», «Про фермерське господарство», «Про особисте селянське
господарство» тощо. Незважаючи на позитивні зміни у правовому регулюванні відносин у сфері
сільськогосподарського виробництва, які відбулися в період аграрної реформи в Україні, слід
констатувати, що сучасне аграрне законодавство поки що не повною мірою відповідає об'єктивним
потребам суспільного розвитку [8].
Крім того, в умовах трансформаційної економіки значне місце слід приділити індикативному
плануванню, розробці й реалізації цільових програм регіонального розвитку, контролю за умовами
праці, прямому регулюванню цін. Але, на жаль, механізм державного регулювання аграрного сектора
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залишається недосконалим. Щоб пом’якшити негативні наслідки, які чинить державне регулювання на
суспільний добробут і конкурентоспроможність товаровиробників, уряди багатьох країн змінюють свою
аграрну політику відповідно до міжнародних угод. Світова організація торгівлі (СОТ) здійснює правове
регулювання в даній сфері, у тому числі щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією і
продовольством [2, с. 94].
Принципи та правила СОТ передбачають скорочення частини державної підтримки
національного товаровиробника, яка належить до «жовтого кошика». Для України рівень цієї підтримки
становить 3043 млн. грн., що є недостатнім [1, с. 71-72]. Україною були взяті зобов’язання по
скороченню державної підтримки сільського господарства до більш низького рівня, ніж в інших країнах
[1, с. 71-72]. Державна підтримка аграрного сектора характеризується зростанням бюджетних витрат у
номінальному вираженні. Проте, хоча бюджетні витрати й чималі, рівень сукупної підтримки, яку
фактично дістає сільськогосподарське виробництво, практично дуже низький [2, с. 103].
Крім того, в аграрному секторі спостерігається безліч інших проблем, які вимагають державного
регулювання. Серед них – відсутність єдиної системи програми розвитку галузі, її поетапної реалізації.
В аграрному секторі спостерігається диспаритет цін, коли ціни на промислову продукцію
зростають значно швидше, ніж на продукцію сільського господарства, що вимагає державного
регулювання.
Низький рівень якості життя на селі призводить до відтоку населення в міста. Рівень оплати
праці в сільському господарстві не має бути нижчим, ніж в інших галузях. Справедлива ціна робочої
сили має відбиватися в цінах на сільськогосподарську продукцію. Раніше доходи працівників у
державних і колективних господарствах наближались до середніх в економіці й становили до них 9395% [1, с. 69]. Актуальними залишаються проблеми недоступності одержання бюджетних коштів,
пільгових кредитів для значної частини сільськогосподарських підприємств, низьке матеріальнотехнічне забезпечення, незначна інвестиційна привабливість галузі. Потребують вдосконалення й
економічні відносини між сільським господарством і переробними ланками АПК, зокрема харчовою й
легкою промисловістю. Складною є екологічна ситуація, що прямо впливає на розвиток аграрного
сектора.
Особливе значення має державна політика в сфері земельних відносин. Потребують
доповнення й визначення основні принципи державної політики у сфері ринку земель, які включають
питання національної безпеки щодо раціонального використання та охорони земель, гарантію прав
власності, єдність інтересів держави й суспільства, забезпечення прозорості обороту земель.
Крім того, слід наголосити, що аграрний сектор забезпечує продовольчу безпеку країни, що є
одним зі стратегічних напрямків аграрних трансформацій. Система продовольчої безпеки базується
на таких принципах: комплексність, системність, самозабезпеченість, незалежність, адекватність,
стійкість. Дані принципи повинні першочергово враховуватись при проведенні державної аграрної
політики щодо забезпечення продовольчої безпеки.
Висновки з проведеного дослідження. Протягом усього періоду трансформаційних
перетворень значною є недостатність обсягів державної підтримки в аграрному секторі, що
спричинило складне становище на сьогодні. Аграрний сектор вимагає швидких перетворень.
Регулювання соціально-економічних процесів в аграрному секторі повинно здійснюватись не лише
ринковими важелями, але й державними структурами. Раціональне поєднання ринкових та державних
регуляторів гарантує реалізацію соціально-економічних цілей розвитку агропромислового сектору.
До основних напрямків покращення державного регулювання слід віднести наступні:
забезпечення умов для становлення сучасних фінансово-економічних, правових та організаційноінституційних відносин в агропромисловій сфері, проведення моніторингу ринку, нарощування
інвестиційного потенціалу, покращення матеріально-технічної бази, екологізація господарської
діяльності, розвиток соціальної інфраструктури та покращення рівня життя на селі, системність і
доступність державної підтримки всіх суб’єктів господарювання, поєднання загальнодержавної й
регіональної політики в аграрному секторі. Державне регулювання соціально-економічних процесів
необхідно здійснювати з урахуванням світового й вітчизняного досвіду господарювання та специфічні
умови перехідної економіки.
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Анотація
У статті обгрунтована необхідність державного регулювання аграрного сектора економіки
України в перехідний період, визначені пріоритетні напрямки державної підтримки. Проаналізовані
та запропоновані основні принципи державного регулювання аграрного сектора економіки,
застосування яких є особливо актуальним на сучасному етапі.
Ключові слова: аграрний сектор, державне регулювання, сільське господарство, державна
підтримка.
Аннотация
В статье рассмотрена необходимость государственного регулирования развития
аграрного сектора экономики Украины в переходной период, определены приоритетные
направления государственной поддержки. Автором проанализированы и предложены принципы
государственного регулирования аграрного сектора экономики, применение которых есть
особенно актуальным на современном этапе.
Ключевые слова: аграрный сектор, государственное регулирование, сельское хозяйство,
государственная поддержка.
Annotation
In the article considered the necessity of government regulation of agrarian sector of economy in
Ukraine during the transition period. Determined the priority directions of the government support of agrarian
sector. The author studied and proposed the basic principles of government regulation of agrarian sector of
economy, the applying of which is actual in particularly at the present stage.
Key words: agrarian sector, government regulation, agriculture, government support.

УДК 640.1(091)

Сапога Т.В.,
здобувач кафедри фінансів,
Полтавський університет економіки і торгівлі

ДОМОГОСПОДАРСТВО – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Розвиток будь-якої системи визначається ефективністю
функціонування всіх її складових. Тому забезпечити розвиток економіки країни можливо лише
приділяючи однаково значну увагу всім її суб’єктам. Виділяють три важливі складові економічної
системи: держава, підприємства (фірми), домогосподарства [11; 5], які здійснюють свою діяльність
шляхом випуску товарів і послуг, виконання функцій споживання і заощадження. Між названими
складовими економічної системи постійно відбувається кругообіг ресурсів та продуктів, доходів і
видатків. Домогосподарство у цьому кругообігу посідає особливе місце, адже виступає одночасно і як
постачальник ресурсів, і як їх споживач.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки значно активізувалися дослідження
домогосподарств, їх впливу на економічні процеси у країні та вкладу у її розвиток. Проаналізувавши
існуючі наукові праці, присвячені домогосподарствам, серед найбільш активних дослідників даної
тематики відмічені такі: Юрій С. І., Кізима Т. О., Гладун О. M., Болотіна Є. В., Станкевич Ю. Ю.,
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Пітюлич М. М., Чакій О. О., Мішура В. Б. Хоч певний науковий доробок учених з вивчення питання
сутності та функціонування домогосподарств існує, проте, наразі, виникає потреба фундаментального
дослідження цієї економічної складової.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування важливості домогосподарства для
функціонування економіки країни як її особливого суб’єкта через розгляд значення домогосподарства
в історичному аспекті; визначення його ролі шляхом наукових досліджень теоретиків; з’ясування
впливу для економіки на основі використання статистичних даних.
Виклад основного матеріалу дослідження. В історичному аспекті значення домогосподарств
для економіки країни постійно змінювалося. Еволюцію ролі домогосподарств починаючи з Давньої Греції
ґрунтовно проаналізувала Станкевич Ю. Ю., на основі чого було виділено дослідників, що у різні
історичні періоди цікавилися даною категорією, серед яких Ксенофонт, Аристотель, Петті В., Сей Ж.Б., Мальтусс Т., Морган Л., Енгельс Ф., Зібер М., Туган-Барановський М., Чаянов О., Модільяні Ф.,
Колдуел Дж., Самуельсон П., Поллак Р., Тоффлер Е., Беккер Г., Ласлетт П., Хайнал Дж., Дельфі К.,
Зідер Р., Антонов А., Борсукова С., Рабжаєва М. тощо [10, с. 1-2]. Враховуючи значну увагу до
домогосподарства в різні епохи розвитку людства, воно все ж не завоювало достатньої уваги при
командно-адміністративній економіці. За твердженням Юрія С. І. та Кізими Т. О., „у радянській
фінансовій науці з економічних і ідеологічних причин феномен домогосподарства взагалі не вивчався”
[11, с. 4]. На нашу думку, це пояснюється відсутністю потреби у розгляді домогосподарств через
несформованість ринкових відносин, внаслідок чого прийняті ними рішення не мали практичної
залежності та впливу на економічні характеристики. Лише з переходом до ринкової економіки, зі
зміною політичного та економічного устрою домогосподарства поступово починають привертати увагу
науковців та практиків як один із рівноправних суб’єктів економічної системи країни, що змінило
значення їх поведінки, сферу соціально-економічної діяльності та особливості взаємозв'язків з іншими
господарюючими суб'єктами.
На підтвердження такого підходу, приведемо думку Пітюлича М. М. та Чакій О. І., які
зазначають, що „домогосподарства, яким в недалекому минулому традиційно відводилася роль
споживчої ланки суспільства, в умовах ринку поступово відновлюють виробничу функцію” [9, с. 3-4].
Досліджуючи домогосподарство в ринковій економічній системі, Станкевич Ю. Ю. вважає його
особливою складовою суспільства, що значно впливає на господарську систему вцілому,
аргументуючи свою думку тим, що досліджуваний суб’єкт економіки бере активну участь у створенні
національного продукту, у постачанні економічних ресурсів, у споживанні товарів та послуг [10, с. 1-2].
Не дивлячись на те, що домогосподарство – це найменший компонент економіки, його роль, на
нашу думку, є досить великою, що підтверджується Болотіною Є. В.: „домогосподарства мають, якщо
не більший, то принаймні й не менший вплив на економічний добробут, ніж інші сегменти економіки”
[1, с. 8]. Підкреслює вплив та значення домогосподарств для економіки і Мішура В.Б., називаючи їх
„складним, багатогранним і багатофункціональним феноменом” [8, с. 256] та пов'язуючи з „усіма
сферами життя суспільства” [8, с. 256].
Досліджуючи аграрні домогосподарства, Мельник Л. Ю. та Макаренко П. М. визнають
домогосподарства власниками виробничих ресурсів, певних життєвих засобів і цінностей, проте поряд
з цим заперечують величезне значення домогосподарств для розвитку економіки, аргументуючи свою
точку зору тим, що „… у розвиненій економіці ресурси використовуються поза межами
домогосподарств. Іншими словами, чим більше розвинений суспільний поділ праці, спеціалізація,
кооперація виробництва, тим менша потреба домогосподарств здійснювати виробничі процеси…” [7,
с. 6]. Погоджуємося з даним твердженням лише в тому випадку, якщо розглядати домогосподарства
як утворення, що існували лише для забезпечення власних потреб при натуральному способі
виробництва. Сучасний економічний та науковий розвиток залишив далеко позаду такий тип
економічних утворень, а домогосподарства, на нашу думку, сьогодні – це одна з основних ланок як
суспільного, так і економічного розвитку кожної країни.
Визнаючи домогосподарство історично першою економічною одиницею, що зазнала
мінімальних змін протягом століть, Гладун О. М. необхідність його дослідження та значення в
економіці країни обґрунтовує наступними моментами: „домогосподарство здійснює економічну
діяльність, є виробником і споживачем товарів та послуг, здійснює нагромадження, виконує певні
соціальні функції” [3, с. 343]. Розвиток ринкових відносин не лише забезпечив передумови для
входження домогосподарства у національну економіку як рівноправного суб’єкта, а й відкрив нові
форми його фінансової поведінки. Іваненко М. В. зазначає, що раніше фінансова поведінка
домогосподарств була обмежена рамками ощадної і кредитної, а створення нового інституціонального
середовища відкрило потенційні й легальні можливості різноманітним формам фінансової поведінки
[4, с. 4]. Вище сказане визначає потребу у комплексному підході, що повинен базуватися на існуючих
наукових дослідженнях та практичних результатах, які розкривають різні сторони функціонування
домогосподарства як суб’єкта економіки в умовах розвитку ринкових відносин.
На сьогодні домогосподарства відіграють важливу роль в економіці України (рис. 1), частка яких
у кінцевому використанні валового внутрішнього продукту станом на 2010 рік становить 75,03 %, що
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підтверджує їх перевагу та значення при використанні ВВП. З допомогою рис. 1. маємо можливість
переконатися у важливості досліджуваного суб’єкта економіки та спостерігати за його структурною
динамікою у складі кінцевих споживчих витрат.
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Рис. 1. Участь домогосподарств у використанні ВВП за 2002-2010 рр.
Враховуючи вищенаведені факти, можемо з впевненістю стверджувати, що домогосподарство –
це надзвичайно важливий елемент національної економічної системи, що не залишаються поза
увагою і у зарубіжних країнах, а їх розгляд „... здійснюється не тільки у рамках спеціальних
статистичних досліджень, а й як вихідна база і основна ланка більшості загальностатистичних
національних та міжнародних видань, і, зокрема, фіксується в системі національних рахунків” [6, с. 12].
Підтверджує значення домогосподарств для країн з розвинутою економікою і Василенко В.,
визначаючи їх „причиною економічного зростання” [2, с. 3]. Це пояснюється тим, що у зарубіжних
країнах саме домогосподарства є головним об’єктом державної соціальної політики, їм належить
переважна частка національного багатства. Все це і привертає значну увагу до вивчення
функціонування домогосподарств, забезпечення стабільного розвитку на світовому та національному
рівнях, враховуючи зміни зовнішнього середовища, з метою підвищення ефективності всієї сукупної
економіки.
В нашій країні на домогосподарство покладається дедалі більше функцій, більшість з яких
перекладається з держави через неспроможність виконання їх у зв’язку з недостатньою економічною
міццю. Тому основний економічний тягар перекладається на домогосподарства, що визначає
важливість їх місця та ролі в економічному житті держави.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, сьогодні домогосподарство – це надзвичайно
важливий суб’єкт економіки, який потребує підвищеної уваги як теоретиків, так і практиків з метою
забезпечення ефективності функціонування, без якої неможливо досягти розвитку всієї економічної
системи країни. Особливість домогосподарства полягає в тому, що воно виступає і як постачальник, і
як споживач всіх видів ресурсів на ринку, тому одночасно формує попит та забезпечує пропозицію на
них.
Історичні дослідження довели, що значення домогосподарства починаючи з епохи Античності і
до сучасності істотно змінилося та активно зростає в останні роки і, на нашу думку, роль
домогосподарств дедалі більше зростатиме в майбутні періоди. Тому необхідно вже сьогодні, в
умовах активізації ролі домогосподарств у всіх економічних процесах, приділити максимум зусиль для
вивчення та підтримки даного сектора економіки для того, щоб в періоди його найбільшого піднесення
забезпечити сприятливі умови та активну підтримку з метою підвищення ефективності розвитку
економіки країни.
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Анотація
У статті досліджено еволюцію домогосподарства як особливого суб’єкта економіки.
Визначено місце і практичну цінність домогосподарств у зарубіжних країнах. Обґрунтована
об’єктивна необхідність подальших теоретичних та практичних досліджень розвитку
домогосподарств.
Ключові слова: домогосподарство, економічна система країни, особливий суб’єкт економіки,
розвиток економіки.
Аннотация
В статье исследована эволюция домохозяйства как особого субъекта экономики.
Определено место и практическую ценность домохозяйств в зарубежных странах. Обоснована
объективная необходимость дальнейших теоретических и практических исследований развития
домохозяйств.
Ключевые слова: домохозяйство, экономическая система страны, особый субъект
экономики, развитие экономики.
Annotation
This article explores the evolution of households as a special subject of the economy. Determined the
place and the practical value of households in foreign countries. Substantiated objective necessity of further
theoretical and practical studies the development households.
Key words: household, economic system of country, special subject of economics, the development
of economics.

52

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 331.5.07; 004.65

Легкий В.І.,
старший викладач кафедри обліку і аудиту,
Приватний вищий навчальний заклад
«Бучачський інститут менеджменту і аудиту»

ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЇ
В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. Двадцятирічний період побудови ринкової економіки України виявився
складним для більшості економічних секторів, внаслідок чого і утворився дисбаланс в попиті і
пропозиції робочої сили (РС). До найважливіших чинників можна віднести: 1) достатньо високий рівень
загального безробіття, який виник у зв’язку із загальною тенденцією деіндустріалізації країни; 2)
недоліки освіти, в результаті яких утворилась надлишкова армія спеціалістів з вищою освітою, що не
знаходять роботи за фахом; 3) невисоке бажання шукачів роботи до міграції у межах країни.
Якщо виключити ці глобальні чинники дисбалансу робочої сили з подальшого розгляду, то
поліпшення ситуації можна в якійсь мірі досягти шляхом надання кожному, хто шукає роботу, повної
інформації про вакантні місця за професіями, галузями і регіонами країни і створення з цією метою
загальнодоступного банку даних. Швидше за все, десь відповідні вакансії є, але в іншому місці або з
іншою кваліфікацією, а інформація про них не доходить до споживача [1]. Тому надзвичайної
актуальності набуває якісне інформаційне забезпечення і науково обгрунтований статистичний аналіз
процесів, що відбуваються на ринку праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розробки методологічних засад
статистичного вивчення зайнятості населення займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці,
зокрема: С. І. Бандур, Д. П. Богиня, М. І. Долішній, К. Друрі, Ю. М. Краснов, Е. М. Лібанова,
К. Р. Макконнелл, В. В. Онікієнко, П. Самуельсон, Р. Солоу та ін. Проте, на нашу думку, потребують
подальшого дослідження питання покращення інформаційної бази регулювання процесів зайнятості
населення.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз стану інформаційного забезпечення населення
України про наявність робочих вакансій і виявлення шляхів його поліпшення, в тому числі за
допомогою ІТ-технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Першим кроком випускників на шляху пошуку
роботи за фахом є приватні звернення до осіб, що мають певні зв’язки з працедавцями (наприклад,
викладачі, відділи працевлаштування в університетах), тобто влаштування на роботу за протекцією,
яку в народі називають «блатом» і вважають негативним явищем. Насправді цей спосіб пошуку
роботи є одним з найпоширених в усьому світі. Зокрема, в США або Канаді ніколи не візьмуть на
роботу людину, яка не має у меншій мірі двох офіційних листів-рекомендацій від відомих працедавцю
авторитетних осіб.
За відсутністю протекції шукач роботи може звернутись на біржу праці (центри зайнятості
населення, ЦЗН). Ці біржі праці і сьогодні залишаються головними державними органами, що
здійснюють посередництво між підприємцями і найнятими робітниками. Державні біржі праці, окрім
допомоги в пошуку роботи, здійснюють загальне вивчення попиту і пропозиції РС, надають
інформацію про потрібні професії, займаються професійною орієнтацією молоді, роблять облік
безробітних і виплачують матеріальну допомогу. Останній пункт є дуже важливим, оскільки тільки на
біржі праці така допомога надається зареєстрованим безробітним. Організація і координація
діяльності щодо зайнятості населення і соціального захисту осіб, що знаходяться в пошуку роботи,
здійснюється на територіальному рівні, зокрема обласному, міському або районному. Особи, що
бажають працевлаштуватися, мають право звернутися за допомогою територіальних ЦЗН, в радіусі
діяльності яких проживають, шляхом подачі заяви згідно із зразком, який встановлено Національним
агентством зайнятості населення [2]. Молодим фахівцям, які звернулися за сприянням в
працевлаштуванні в Державну службу зайнятості (ДСЗ) і зареєструвалися як такі, що шукають роботу,
підшукується відповідна робота з врахуванням спеціальності. Якщо відповідної роботи не знайшлось,
шукачам роботи на восьмий день після реєстрації привласнюється статус безробітного з виплатою
матеріальної допомоги з безробіття. Молоді фахівці мають право брати участь в громадських роботах,
що оплачується. В той же час згідно із статтею 2 Закону України «Про зайнятість населення»
безробітними не вважаються особи, які відмовились від двох пропозицій підходящої роботи з моменту
реєстрації їх службі зайнятості як осіб, які шукають роботу. Отже, відмова молодого спеціаліста,
припустимо, інженера-біотехнолога від роботи двірника, якщо інших вакантних місць немає, може
привести до втрати статусу безробітного і втрати претензії на виплату матеріальної допомоги. Цікаво,
що безробітні можуть втратити свій статус і соціальну допомогу на строк до 3-х місяців і тому випадку,
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якщо вони без поважних причин не відвідують семінари в ЦЗН, отже, відношення ЦЗН до шукачів
роботи є досить жорстке.
Ще у 2001 році нагальним питанням діяльності ЦЗН було окреслення шляхів вдосконалення
інформаційного обслуговування населення [3]. Одним з найважливіших заходів щодо цього стала
розробка та впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення в центрах
зайнятості України (ЄТОН), згідно з якою було два можливі підходи до формування інформаційного
простору щодо зайнятості. Перший з них передбачав концентрування головної інформації в одному
спеціалізованому підрозділі (центрі, кабінеті, куточку). За другим всі інформаційні матеріали повинні
були розподілятись між структурними підрозділами ЦЗН відповідно до напрямків їх роботи. В цьому
разі у профінформаційному секторі зосереджується тільки та інформація, що має безпосереднє
відношення до профінформаційної роботи, як складової системи профорієнтації.
Ще в ті часи Міжнародна Організація Праці (МОП) наполегливо рекомендувала кожній країні
створювати та удосконалювати системи постійної інформації щодо зайнятості, при цьому потрібно
було використовувати сучасні інформаційні технології. Протягом 1990-х років в надрах служби
зайнятості стихійно сформувались своєрідні інформаційні осередки за різними напрямками роботи.
Вони й досі існують в деяких центрах автономно, ізольовано і незалежно один від одного. Завдання
полягало в об’єднанні цих осередків у єдину комплексну систему інформаційного забезпечення
зайнятості ЄТОН. Однак ця комплексна система в первинному вигляді не знайшла свого розвитку на
теренах України, вірніше еволюціонувала.
До недавнього часу регіональні ЦЗН оперували тільки даними, що стосуються регіонів, і
працювали з особами, які проживають на території регіону. Однак відповідно до Національної
програми інформатизації, з 1 липня 2003 року розпочато серійне впровадження вітчизняної
запатентованої Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості України
(ЄІАС) у ЦЗН України, яка є своєрідним українським ноу-хау (розробник українська компанія «БМС
Консалтинг» і київська компанія Softline). Основною метою ЄІАС є надання автоматизованих послуг
населенню України з питань працевлаштування і соціального захисту на випадок безробіття. На
сьогодні в ЄІАС працюють 594 ЦЗН. Завершили впровадження цієї системи в базових ЦЗН Вінницької,
Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської,
Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької,
Чернігівської областей та м. Севастополь [4]. Відтак, з’явилась реальна можливість пропозиції
молодому спеціалісту роботи за фахом в інших регіонах країни за умови наявності бажання переїхати
в інший регіон.
Система постійно удосконалюється. До таких локальних удосконалень, зокрема, відноситься
новий сервіс на Інтернет-порталі ДСЗ (www.dcz.gov.ua) «Калькулятор розрахунку допомоги з
безробіття». Завдяки цьому сервісу можна самостійно розрахувати і отримати інформацію відносно
умов призначення клієнту статусу безробітного, тривалості і розмірів виплати допомоги з безробіття,
існуючих обмежень щодо розміру виплат в тому чи іншому регіоні [5].
ЄІАС полегшує не тільки роботу з клієнтами, але й автоматизує оброблення документів у самих
ЦЗН. Як приклад, можна навести вітчизняну систему оброблення розрахункових відомостей ABBYY
FormReader із застосуванням технології ABBYY Flexi Capture Studio для ДСЗ, яка була впроваджена
спочатку в січні 2004 року у м. Київі. Достатньо сказати, що лише Київський міський ЦЗН обробляє
180000 таких відомостей щоквартально. При введенні даних в ЄІАС вручну на оброблення однієї
відомости виходило до 5 хвилин, що не могло не створювати черг при здачі звітності. А це, у свою
чергу, не дозволяло успішно реалізовувати стратегію встановлення партнерських стосунків з
організаціями-працедавцями. З початком використання системи ABBYY FormReader ручна праця
операторів при обробленні розрахункових відомостей була зведена до мінімуму – поміщення форми,
що має гнучкий вигляд написання, в сканер і перевірки результатів розпізнавання [6].
У разі звернення громадян до ДСЗ за сприянням у працевлаштуванні, вони мають можливість
самостійно ознайомитися з інформацією про вільні робочі місця (банком даних), яка систематизована
за ознаками груп професій, а також отримати оперативну інформацію про вільні робочі місця та
вакантні посади не тільки в межах району, а й по інших населених пунктах області та по Україні. У
перспективі вважалось, що коли робота над інформаційним порталом служби зайнятості буде
завершена, будь-яка людина, що шукає роботу, зможе отримати інформацію про вакансії, які на даний
момент є в базі даних, а працедавці дістануть прямий доступ до даних за пропозиціями необхідних їм
спеціальностей. Сьогодні в Україні офіційним сайтом ДСЗ, на якому можна самостійно знайти
інформацію про вакантні робочі місця є сайт trud.gov.ua. Сайт містить досить великий каталог
вакансій: так, 22.09.2011 пропонувалось 79363 робочих місця, причому було зареєстровано
непропорційну кількість шукачів (423845). Сайт пропонує пошук роботи по рубриках або регіонах [7].
Відтак, зі створенням зазначеного сайту вирішена проблема загальнодоступності до каталогів ДСЗ з
домашніх комп’ютерів.
З бурхливим розвитком Інтернету ситуація з інформаційним забезпеченням різко змінилась, і
якщо раніше державні служби зайнятості існували більше для здачі звітності, а вакансії ЦЗН були
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лише в державні структури, то сьогодні сайти зайнятості населення містять пропозиції від працедавців
будь-якої форми власності і збільшили свою відвідуваність у декілька разів. Потрібно зазначити, що
сучасне покоління молодого населення країн СНД інформацію про наявність робочих вакансій
одержує з Інтернету (66 %), з газет (15 %), при зверненні у ЦЗН (11 %), з повідомлень по телебаченню
(7 %), з повідомлень по радіо (1 %) [8]. Можна бачити, що шукачі роботи надають перевагу не
офіційним зверненням до ЦЗН, а домашнім комп’ютерам. Можливо, це пов’язано з психологічним
дискомфортом людей, які намагаються приховати свої проблеми. Крім того, при зверненні до ЦЗН
клієнт не завжди одержує бажане – роботу – її відразу можна не знайти, отже, потрібно ще не один
раз відвідувати ЦЗН. Якщо ж шукач роботи хоче самостійно знайти її при ЦЗН, то він повинен скласти
так званий «План самостійного пошуку роботи». Використання плану самостійного пошуку роботи
відповідає змісту чинного законодавства, що регулює відносини в сфері зайнятості, і виконується
відповідно до пункту 4 статті 28 Закону України «Про зайнятість населення», згідно з яким у період
пошуку роботи та безробіття громадянин повинен сприяти своєму працевлаштуванню й виконувати
рекомендації фахівців служби зайнятості [7].
Крім державних ЦЗН, інформацію щодо вакансій надають інші електронні засоби інформації,
зокрема в Інтернеті для пошуку роботи в Україні є сайт www.jobs.ua/employment_service/, в якому
надано адреси і телефони регіональних ЦЗН і конкретні вакансії по містах, котрі щоденно
оновлюються. Зокрема у м. Львів 19.09.2011 надано низку позицій, таких як освіта, наука, виховання
(18 позицій), медицина, фармація (49 позицій), менеджери середньої ланки (34 позиції), інженерія,
виробництво, робочі спеціальності (51 позиція) тощо. Можна зробити невірний висновок, що у Львові
найбільш затребувані кваліфіковані фахівці в поліграфічній і туристичній сфері, перекладачі, ІТфахівці і бухгалтери і різноманітні, а також так звані «менеджери з продажів» (продавці), хоча в
дійсності, за даними ЦЗН, найбільш популярними є робочі спеціальності, а саме професії
висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв та інших
представників робітничих професій. Однак те, що працедавці добровільно звертаються до приватних
сайтів і платять за об’яви гроші, свідчить про дійсну необхідність в даної категорії працівників.
Перевагою приватних сайтів є також публікація на їх сторінках статей, які дають поради
молодим шукачам роботи, зокрема, про пошук роботи у кризовий період, про успішне проходження
співбесід при прийомі на роботу, про можливість одержання роботи без досвіду тощо. Однак іноді
зазначені статті є недостатньо змістовними, викликають критичні коментарі, тому бажано, щоб вони
були написані професійними психологами.
Однак, незважаючи на електронну досконалість новітніх систем інформації про наявність робочих
місць в Україні, вони мають певні вади. На необхідність створення загальнодоступної повної бази даних
ще у 2007 році зазначав Д. Ю. Семененко [9]. У 2008 році М. Верещинська і О. Мудра, вважали, що
потрібна «розробка проекту для застосування на практиці загальнодоступних банків даних, що мають
надавати кожному, хто шукає роботу, повної інформації про вакантні місця по професіях, галузях і регіонах
країни» [10]. О. Зволинський, експерт у галузі ринку праці (HR-директор компанії GP Group), вважає, що
«необхідно створити моніторинговий центр, який регулярно відстежуватиме всі поточні й прогнозуватиме
майбутні потреби ринку в тих чи інших фахівцях… На підставі інформації, зібраної під час моніторингу,
будуть отримані об’єктивні дані і прогноз про вакантні та створювані робочі місця, звіти про кваліфікаційні
вимоги до фахівців, рейтинг роботодавців, прогноз популярності спеціальностей, мотиваційні очікування,
звіт і прогноз структурного безробіття… Одержувачами (інформації) виступлять економічно активне
населення, державні й міжнародні інститути, підприємства України» [1]. Втім, той же О. Зволинський
зауважує: «Підприємства стали дуже різнорідними, вони не дають повної інформації про себе, і рівень
вимог до фахівців сьогодні зовсім інший… Щоб провести моніторинг, насамперед необхідно привести
зібрану інформацію до спільного знаменника. Без цієї уніфікації прогнозування безглузде… Крім того,
викликає багато запитань якість зібраної інформації. Фіксується тільки кількісна потреба у фахівцях, а
методів централізованого збору інформації про якість цієї потреби (тобто кваліфікаційних вимог, набору
знань, умінь і навичок для конкретних посад) і поготів немає… Мало того, визначення якісних
характеристик потрібних економіці фахівців перебуває в юрисдикції Міносвіти, а воно взагалі не має
механізмів збору такої інформації» [1]. У Міністерстві освіти, збирають інформацію про популярні й
непопулярні професії із державних ЦЗН. Проте, лише четверта частина людей, котрі шукають роботу,
реєструється в цих центрах, і далеко не всі підприємства повідомляють туди про відкриті вакансії. Відтак,
інформація державних ЦЗН може бути викривленою. Дослідити ринок праці неможливо суто
статистичними методами, адже вони не показують вимоги працедавців до тієї чи іншої спеціальності. «Я
не бачила якісно зроблених досліджень, які б аналізували стан ринку праці в Україні», – каже Оксана
Семенюк, директор відділу людських ресурсів представництва компанії Kraft Foods в Україні [11].
Про недосконалість інформаційних джерел інформації про стан ринку праці в Україні зауважує і
О. Кремень [12], який вважає, що ці «удосконалення повинні відбуватись у напрямку їхньої
координації, удосконалення звітності підприємств, установ, організацій, необхідні сучасні
методологічні підходи й методи обліку робочих місць», тобто, за нашим розумінням, створенням

55

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

єдиного інформаційного порталу з повною базою даних за єдиними методиками, як і пропонує
О. Зволинський.
Вади існуючих інформаційних систем щодо вивчення ринку праці відзначають на місцях і
намагаються створити власні моніторингові системи. Так, зокрема, в Херсонській області дано
доручення про проведення моніторингового дослідження ринку праці в розрізі районів та міст області,
в тому числі створення нових робочих місць, розроблення прогнозів на середньострокову та
довгострокову перспективи. Однак подібні зусилля не можуть замінити загальнодержавної системи
моніторингу, про необхідність створення якої виступають серьозні експерти в галузі ринку праці.
Очевидно, що потрібно докорінним чином міняти і національний класифікатор професій ДК 003:2010.
Проблема посилюються тим, що в Україні є надзвичайно високий рівень тіньової економіки (за даними
Всесвітнього банку 54,9 %), відповідно з прихованим безробіттям і прихованою зайнятістю [13].
Висновки з проведеного дослідження. Високий рівень безробіття населення пов’язаний,
перш за все, з економічними чинниками, системними недоліками в освіті і низькій мобільності
населення. Недоліки неефективної роботи центрів зайнятості населення і систем інформації
населення про вакантні робочі місця відіграють важливу, але другорядну роль. Системи
інформаційного забезпечення населення про вакантні робочі місця пройшли еволюційний шлях від
ручного оброблення інформації до впровадження одної з найдосконаліших в світі Єдиної
інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС), яка пов’язує усі регіональні центри зайнятості в єдину
мережу і дозволяє клієнтам знайти роботу, яка відповідає їхнім вимогам, у будь-якому регіоні країни і
приймати рішення щодо можливості переїзду в регіон з нестачею пропозиції праці.
Зі створенням сайту trud.gov.ua з’явилась можливість самостійного пошуку роботи з домашніх
комп’ютерів, використовуючи при цьому каталоги Державної служби зайнятості. Основні ж проблеми
центрів зайнятості в Україні, на нашу думку, полягають не в недостатньому використанні ІТтехнологій, а в інформаційній якості даних, які завантажують в інформаційні системи. Вирішення цих
проблем повинно відбуватись на державному рівні, а не на локальних удосконаленнях методик
збирання інформації від працедавців.
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Анотація
Проаналізовано стан інформаційного забезпечення населення про вакантні робочі місця в
Україні. Охарактеризовано Єдину інформаційно-аналітичну систему, що ґрунтується на сучасних
ІТ-технологіях, яка охоплює практично усі регіональні центри зайнятості. Висвітлено проблеми
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центрів зайнятості в Україні щодо відсутності якісної інформації даних від працедавців для
завантаження інформаційних систем.
Ключові слова: інформаційні системи, центри зайнятості, вакантні робочі місця, ІТтехнології, ЄІАС.
Аннотация
Проанализировано состояние информационного обеспечения населения о вакантных рабочих
местах в Украине.Охарактеризовано единую информационно-аналитическую систему, которая
основывается на современных ИТ-технологиях, охватывающей практически все региональные
центры занятости. Освещены проблемы центров занятости в Украине относительно отсутствия
качественной информации данных от работодателей для загрузки информационных систем.
Ключевые слова: информационная система, центры занятости, вакантные рабочие
места, ІТ-технологии, ЕИАС.
Annotation
The state of the informative providing of population about vacant workplaces in Ukraine is analysed.
Characterized a single information-analytical system, which is based on modern ІТ-technologies, which
today engulfs practically all regional centers of employment. Shown issues of employment centers in Ukraine
in the absence of accurate information from employers to download information systems.
Key words: informative systems, centers of employment, vacant workplaces, ІТ-technologies, UIAS.
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ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СІМ’Ї
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, що відбуваються в нашому суспільстві,
торкнулися сім’ї та відбилися, головним чином, на її основних функціях. Сучасна криза сім’ї пов’язана
з цілою низкою суперечностей, найважливішою з яких є суперечність між суспільством і сім’єю,
оскільки сім’я не задовольняє в повній мірі свої репродуктивні функції у фізичному та духовному плані,
а суспільство не забезпечує нормальних умов життєдіяльності сім’ї. Тому це актуалізує дослідження
щодо вивчення стану сім’ї та сімейної політики загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти сімейної політики розроблялися
російськими
соціологами
А. Антоновим,
А. Вишневським,
С. Дармодєхіним,
О. Дорохіною,
В. Єлізаровим, М. Мацковським, В. Мєдковим, М. Рабжаєвою, Н. Рімашевською, Т. Філіпповою та ін.
Аналіз сімейної політики, як структурного елемента соціальної політики, простежено у працях
українських дослідників Ю. Галустян, С. Глазунова, В. Захарченко, В. Кушакова, Т. Медіної, А. Ноура,
Ю. Якубової, О. Яременка та ін.
Факторам стану сучасної сім’ї присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як:
Н. П. Борецька,
С. І. Бандур,
О. А. Бугуцький,
Д. І. Валентей,
В. І. Куценко,
Е. М. Лібанова,
В. О. Мандибура, В. М. Новіков, У. Я. Садова, Л. Т. Шевчук та ін. Не зважаючи на значний науковий
доробок цих вчених, окремі питання дослідження стану сім’ї все ще залишаються недостатньо
розробленими та вимагають подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення підходів та дослідження системноструктурного, історичного і соціологічного стану сім’ї в сучасних економічних умовах і здійснення на цій
основі об’єктивних та обґрунтованих висновків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження стану сім’ї застосовують різні
підходи і методи: системно-структурний, історичний, літературний, порівняльний, статистичний,
математичний, багатовимірного аналізу. соціологічний та ін. Зупинимось на основних з них.
В сучасних дослідженнях провідним методологічним принципом вважають системноструктурний підхід. Згідно загальної теорії систем, для будь-якої системи характерні дві основні
ознаки: 1) множина первинних елементів, наділених певною властивістю (властивостями); 2)
системоутворююче відношення, тобто відношення між цими елементами за заданою властивістю
(властивостями), яке і об’єднує їх у єдину систему [2, с. 171].
Якщо застосувати системно-структурний підхід до трактування базового терміну «сім’я», то її
слід розглядати як певну систему первинних елементів, з однієї сторони і, якій притаманне місце в
ієрархії системи вищого рівня – з іншої. Так, сім’я – це первинний осередок суспільства й водночас
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ланка демографічної системи населеного пункту, регіону, країни. Можна розглядати сім’ю (чи
домогосподарство (ДГ), як це зараз прийнято у світовій статистиці, у якій ці терміни ототожнюють) як
місце локального розташування групи осіб, які її формують, у просторі й водночас як елемент системи
розселення населеного пункту, регіону, країни. З економічної точки зору, сім’я (ДГ) представляє собою
групу осіб, що ведуть спільне господарство на тлі спільного бюджету, є споживчим осередком, й
водночас виступає структурним елементом господарства населеного пункту, регіону, країни.
Найрозробленішою є структура сімей в демографічному відношенні. Насамперед сім’я в
певному регіоні будується за певним взірцем, за прийнятою формою шлюбу (рис. 1). Найпоширенішою
формою є моногамія. Навіть в країнах ісламу, де узаконена полігінія, молодь все частіше вдається до
моногамного шлюбу.

Форми шлюбу

моногамія

полігамія

полігінія

поліандрія

Рис. 1. Форми шлюбу
Типологія сімей, представлена на рис. 2, відображає певні соціальні норми, визнання кола прав
та обов’язків подружжя по відношенню один до одного, до дітей, майна, оточення.
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повні
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сформовані
сім’ї

інші типи
сімей

Рис. 2. Типологія сімей
Історичний підхід дає змогу відслідкувати ґенезу явищ та їх часовий розвиток. До прикладу,
сімейний спосіб життя українського народу можна відслідкувати за поетичними творами Климентія
Зиновіїва. У своїх творах автор [3] згадує такі демографічні парадокси, притаманні українцям, як
неплідність, народження близнюків, народження дітей поза шлюбом, дітовбивство, більш високу
смертність серед чоловіків і кількісну перевагу жінок в українському суспільстві XVII-XVIII сторіч,
сформовану в результаті постійних воєн. Поетом засуджено ранні шлюби, які не були тоді дивиною.
На думку Климентія Зиновіїва [3], найдогідніший вік для укладання першого шлюбу не має бути
нижчим, ніж 20 років для нареченого та 15 років – для нареченої. Опираючись на сімейно-шлюбну
доктрину православної Церкви, автор виступив проти укладання третіх і четвертих шлюбів, які на той
час, не зважаючи на заборону Церкви, дістали в Україні широке розповсюдження. К. Зиновіїв
обстоював також етнічну ендогамію шлюбу, виступаючи проти його конфесійної гомогамії.
Ю. Корчак-Чепурківський підтверджує інформацію про існування цивільних шлюбів в Україні,
більш відомих під назвою «життя на віру», яке спостерігалося в Україні і в більш давні часи, проте
здебільшого серед овдовілих, оскільки розлучення забороняла Церква [4].
С. Подолинський 1878 року у праці «Життьа j здоровjа льyдеj на Украjіні» вікові межі шлюбності
окреслював для чоловіків у рамках 23-25 рр., для жінок – 21-23 рр. (хоча в той час законодавчо поріг
шлюбності був затверджений на рівні 18 і 16 рр. відповідно). Крім того, автор свідчить, що «при браку
освіти, при загальній бідності, українки все ж самі годують і, як можуть, гарно доглядають своїх дітей,
далеко краще, ніж в інших сторонах і багатших, і освіченіших» [5].
До слова, в минулому визначальну роль у встановленні межі шлюбного віку, який на сучасному
етапі виступає важливим чинником фертильності чи інфертильності жіночого населення, належала
релігія. Так, наприклад, за канонами католицької Церкви, межі шлюбного віку для жінок становили 12
років, 14 років – для чоловіків; протестантська релігія дозволяла вступати в шлюб представникам обох
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статей з 14 років; представники ісламського віросповідання вважали жінок готовими вступити у
шлюбні відносини у віці 9-ти років, а чоловіків – з 15-ти років.
В Росії Синод встановив рамки шлюбного віку для чоловічої статі 15 років для жіночої – 13 років.
Микола І у 1830 р. підвищив вікову рамку вступу в шлюб на 3 роки для обох статей (до 18 років для
чоловіків, 16 р. – для жінок). Максимальна величина шлюбного віку в дореволюційній Росії становила
80 років, але для осіб старших за 60-т років потрібен був дозвіл архирея. В післяреволюційній Росії
поріг вступу у шлюб відповідав межам затвердженим царем Миколою І.
Єдиний шлюбний вік в Україні, юридично затверджений у 1926 р., становив 16 років для жінок та
18 років для чоловіків. З 1968 р. жінки могли виходити заміж після досягнення 17-ти років, проте з
огляду на особливі обставини допускалось зниження межі на один рік.
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 1965 р. прийнято рішення про затвердження
мінімального шлюбного віку на позначці 15 років, звичайно, для країн-членів ООН.
Сімейний кодекс України [6], трактуючи шлюб як сімейний союз чоловіка і жінки, зареєстрований
в державному органі реєстрації актів громадського стану, конкретизує, що проживання однією сім’єю
жінки і чоловіка без шлюбу не є основою для виникнення у них прав і обов’язків подружжя, як і сам по
собі релігійний обряд шлюбу. Шлюб засновується на добровільній згоді жінки і чоловіка. Примус до
шлюбу не допускається.
Наведена інформація дає змогу провести часові паралелі в певних аспектах, зокрема
відслідкувати трендовість в поступовому зростанні вікової межі вступу в шлюб (на сучасному етапі
посилену глобалізацією), виявити ґендерний дисбаланс шлюбного кола, який мав місце у XVII-XVIII
століттях і має місце на сучасному етапі, як і інші демографічні «парадокси», перелічені вище. Такий
аналіз дозволяє виявити історичну зумовленість одних явищ та виявити сучасні тенденції в розвитку
інших – тих, які не мали історичних аналогів в минулому.
За умов обмеженості статистичного забезпечення щодо окремих сторін життєдіяльності
української сім’ї, слід скористатися соціологічними методами.
Дітність сім’ї, як стверджує Д. І. Валентей (1991) [1], залежить від співвідношення рівня фактичного
споживання і від ступеню задоволення потреб, тобто від рівня життя. І якщо рівень життя населення можна
відобразити статистичною інформацією, то зміну соціальної структури населення, його інтересів та
систему ціннісних орієнтацій, які мають безпосереднє відношення до формування сім’ї та її демографічних
перспектив, можна визначити лише шляхом соціологічних обстежень. Так, за 20 років незалежності, згідно
результатів одного із соціологічних обстежень [7], збірний образ українця трохи постарів і став більш
релігійним. Перелік життєвих цінностей українців на сучасному етапі, як і у 1991 р., формують міцне
здоров’я, матеріальний достаток, міцна сім’я та благополуччя дітей. Порівняно з початком 90-х рр. ХХ ст.
середньостатистичний українець значно менше часу приділяє дітям і читанню книг, при цьому витрачаючи
більше часу на перегляд телевізора. У відповіді на запитання: «Чого не вистачає для повного щастя?» у
1991 р. звучало: «задоволення потреб у харчах, одязі, юридичній допомозі для відображення своїх
інтересів»; у 2011 р. – окрім юридичної допомоги…, «доброго відпочинку, можливостей для додаткового
заробітку і рішучості у досягненні поставленої мети».
У 1991 р. дозвілля українців заповнювалось відвідинами кіно та бібліотек, читанням газет,
відпочином на природі, рукоділлям чи різьбою, у 2011 р. воно більш орієнтоване на похід у гості чи
прийом друзів у себе в дома, відвідини Церкви і «зависання» в Інтернеті.
З результатів соціологічного дослідження, проведеного вченими університету Готенбурга (Швеція),
випливає, що міцність сім’ї продиктована раціональними міркуваннями подружжя [8]. Дослідники
стверджують, що потенційні шлюбні партнери превентивно оцінюють очікувані «дивіденди» від можливого
союзу в емоційному, інтелектуальному, соціальному та фінансовому аспекті.
Американські вчені також підтверджують, що фінанси є важливим чинником створення сім’ї. 38%
осіб з низьким рівнем освіти та 21% освічених осіб вважають фінансову стабільність основою шлюбу
[8]. Нуклеарна сім’я залишається основною формою сучасної сім’ї (у 70% випадків). 30% становлять
гомосексуальні сім’ї та сім’ї-веселки (де є всиновлені діти різних національностей) та інші. Крім того,
більше ¾ респондентів в США вважають сім’ю найважливішим елементом свого життя. 88% впевнені,
що подружжя без дітей – це також сім’я; біля 80% визнають сім’єю неодружених партнерів із дітьми; а
86% впевнені, що одиноких батьків з дітьми також можна назвати сім’єю. 65% припускають, що сім’єю
можна вважати й гомосексуальні пари, які виховують дітей.
Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного наукового дослідження
сформовано сучасний наукою методичний апарат, який дає змогу застосувати при вивченні і аналізі
стану сім’ї широкий спектр наукових методів: філософських, загально- та конкретнонаукових, що в
підсумку забезпечує об’єктивність та обґрунтованість висновків.
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Анотація
У статті розкрито основні підходи до дослідження стану сім’ї, зокрема: системноструктурний, історичний та соціологічний. Доведено, що їх застосування дає змогу виявити
основні зміни у стані сучасної сім’ї і зробити на цій основі об’єктивні та обґрунтовані висновки.
Ключові слова: сім’я, підхід, дослідження, соціологічні методи.
Аннотация
В статье раскрыты основные подходы к исследованию состояния семьи, в частности:
системно структурный, исторический и социологический. Доказано, что их использование дает
возможность обнаружить основные изменения в состоянии современной семьи и сделать на этой
основе объективные и обоснованные выводы.
Ключевые слова: семья, подход, исследование, социологические методы.
Annotation
In the article the basic going is exposed near research of the state of family, in particular: system
structural, historical and sociological. It is well-proven that their application enables to find out basic changes
in the state of modern family and do on this basis objective and conclusions are grounded.
Key words: family, approach, research, sociological methods.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Для нашого століття є характерним намагання досягти високої
продуктивності й ефективності будь-якого виду діяльності. Складність полягає у вимірі та
концептуалізації ефективності, зокрема у сфері управління. За своєю етимологією поняття
«ефективність управління трудовим потенціалом» є досить складним, бо інтегрує в собі такі складові
елементи, як «ефективність», «управління» та «трудовий потенціал». Вітчизняна система управління,
змінюючись на кожному із ступенів свого розвитку, визначала характер змін в уявленні про сутність та
зміст одного з цих елементів – ефективності. Важливе стратегічне значення має обґрунтування
теоретичних засад забезпечення ефективності управління трудовим потенціалом підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему ефективності та обґрунтування підходів
до її оцінки розробляли багато вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: А. Данилюк, І. Джаїн,
А. Колот [4], Є. Лапін, Д. Мельничук [7], Г. Емерсон, Дж.М. Кейнс, Ф. Кене, В. Петі, Д. Рікардо, C. Cинк,
Н. Токрева, О. Федонін [10], С. Хайниш та ін. Поширення різних підходів для обґрунтування поняття
«ефективність» та формування оціночних показників зумовили потребу у поглибленому вивченні
викладеної вище проблеми. Тому, для розробки системи оціночних показників в рамках нашого
дослідження необхідно спочатку розглянути сутність ефекту і ефективності взагалі та з позиції теорії і
практики сучасного управління.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних основ ефективності
управління трудовим потенціалом підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження сутності ефективності притаманне
всьому розвитку управлінської науки. Підходи до визначення ефективності взагалі розвивалися в
рамках еволюційних парадигм управління (економічної, органічної та гуманістичної) та досліджень
різних наукових шкіл. Так, наприклад, класична школа менеджменту зосереджувалася на формуванні
теорії наукового управління ефективності ресурсів, оскільки на початку XX ст. ефективність
вимірювалася здатністю економічної організації виготовляти продукцію з найменшими витратами.
Буквально ефективність (від лат. effectus) означає дієвість, результативність, продуктивність.
Ефектом характеризується будь-яка взаємодія, яка дає результат. Проте ефект і ефективність
не збігаються. Ефективність властива не будь-якій взаємодії, а лише цілеспрямованій, тому ця
категорія має управлінський характер і відображає перш за все ступінь досягнення мети. Таким чином,
на відміну від ефекту, ефективність – це завжди відповідне співвідношення (результату і мети або
результату і витрат на його досягнення), тобто ця величина відносна [1].
В економічній літературі термін «ефективність» вперше зустрічається в період формування
економічної парадигми управління ще у працях В. Петі – одного з фундаторів класичної політекономії,
а також глави школи фізіократів Ф. Кене. Проте, в працях цих економістів ефективність прирівнюється
до результативності та не розглядається як самостійне економічне поняття. Ефективність тут
використовується для оцінки тих або інших урядових або окремих заходів залежно від того, сприяли
вони чи ні пожвавленню економічного життя [2; 3].
Пізніше термін «ефективність» можна зустріти в працях Д. Рікардо, який визначає ефективність
як співвідношення результату до певного виду витрат [3].
Д. Рікардо по суті заклав основу першого підходу до сутності економічної ефективності –
результативного – ефективність як співвідношення результату та витрат на його досягнення. В основі
цього підходу лежить мікроекономічний метод, суть якого полягає в аналізі граничних економічних
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величин як диференціальних ефектів, отриманих від додаткових одиниць виробництва або
споживання (гранична продуктивність або гранична корисність) [6].
Другий підхід до сутності поняття «ефективність» − цільовий з економічною орієнтацією −
визначає ефективність як ступінь досягнення поставлених перед системою (галуззю, організацією,
підрозділом тощо) економічних цілей.
Цільовий підхід використовує логіку цілей і засобів їх досягнення та передбачає визначення
ефективності здатністю досягати заздалегідь поставлених цілей. Так, перші теорії менеджменту
фокусуються на проблемі ефективного використання робочої сили і техніки в промисловому
виробництві. Г. Емерсон вважав, що головною турботою керівника повинна бути саме ефективність,
тому що ефективність − це те, що дозволяє одержувати більш високі результати з меншими
зусиллями, тоді як напружена праця може давати такі ж результати, але вже ціною надмірно великих
зусиль [2; 6].
Слід підкреслити, що сутність цільового лише з економічною орієнтацією підходу не виключає
результативний підхід, що розглянуто раніше, а доповнює його цілеспрямованістю функціонування
операційних систем. Цей факт розкриває глибинну сутність функціонування суб'єктів господарювання,
де будь-яка діяльність, перш за все, має мотив і кінцеву мету.
В період існування органічної парадигми управління сформувався третій підхід до сутності
поняття ефективності − цільовий з соціальною орієнтацією. В рамках цього підходу «ефективність»
трактується як ступінь задоволення процесом його учасників, так званих «зацікавлених сторін».
З огляду на це, ефективність в цілому буде забезпечено лише у тому випадку, якщо вдасться
зменшити розрив між інтересами окремих суб'єктів. Цей концептуальний підхід зараз активно
розробляється зарубіжними та вітчизняними авторами. На його основі розробляються нові моделі
управління ефективністю в сучасному соціально-економічному середовищі.
Четвертим підходом до визначення ефективності, що виник при формуванні гуманістичної
парадигми управління, є комплексний. На думку С. Хайніша [11] ефективність можна розуміти в
комплексі як:
- ступінь досягнення цілей організації;
- здатність використовувати середовище для придбання рідкісних ресурсів;
- здатності досягати максимальні результати при фіксованих витратах або здатності
мінімізувати витрати досягши необхідних результатів;
- розуміння ефективності як здібності до досягнення цілей на основі хороших (здорових)
внутрішніх характеристик;
- розуміння ефективності як ступеня задоволеності клієнтів і замовників.
Перелічені методичні підходи до визначення ефективності в повній мірі задовольняють аспекти
поточного управління, однак в умовах кризи потребують доповнення та удосконалення. На нашу
думку, існує потреба у поглибленні комплексного підходу шляхом розгляду ефективності як
результату досягнення цілей в цілому, так і як характеристики комбінованого впливу окремих
складових і як досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін.
Комплексний підхід до визначення ефективності передбачає розгляд різних видів ефективності:
1. Залежно від отриманого результату (наслідку) – економічну, яка в загальному вигляді
характеризує співвідношення між отриманими результатами та ресурсами, що були витрачені для їх
досягнення, та соціальну ефективність, яка додатково враховує соціальні наслідки (збереження та
створення нових робочих місць, покращення соціально-психологічного клімату в колективі або умов
праці тощо).
2. Залежно від місця одержання ефекту – народногосподарську (суспільну) та локальну
(комерційну) ефективність, яка в свою чергу може бути оцінена на рівні окремого підприємства, його
структурного підрозділу, окремого бізнес-процесу, операції тощо.
3. Залежно від методу розрахунку – абсолютну ефективність, яка характеризує загальну або
питому ефективність діяльності підприємства чи іншого об'єкта оцінки за певний проміжок часу, та
порівняльну ефективність, яка відображає наслідки порівняння альтернативних варіантів та вибору
найкращого з них.
4. Залежно від підходу до оцінки – часткову (окрему), факторну (обумовлену впливом окремого
чинника) та повну (інтегральну) ефективність.
5. Залежно від об'єкта оцінки – ефективність виробництва, ефективність використання трудових
(праці), матеріальних та фінансових ресурсів; ефективність системи управління підприємством або
організації певного управлінського процесу тощо.
6. Залежно від ступеня збільшення ефекту – первинна, мультиплікаційна та синергічна
ефективність.
Первинна ефективність - це початковий одноразовий ефект, який одержано внаслідок реалізації
певної сукупності заходів (технічних, технологічних, організаційних, економічних, соціальних тощо).
Мультиплікаційна ефективність є наслідком багаторазового та багатоспрямованого використання цих
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заходів (інновацій) не лише на даному підприємстві, а й на інших підприємствах, в інших сферах
діяльності.
Синергічна ефективність характеризує комбінований вплив усіх заходів
на фінансовогосподарський стан суб'єкта господарювання, при якому він перевищує арифметичну суму ефектів,
отриманих від кожного окремого заходу. [6]
Звертає на себе увагу той факт, що переважна кількість науковців розглядають поняття
«економічна ефективність» як один з видів загальної категорії «ефективність», що, з нашої точки зору,
є вірним висновком.
Всі наведені види ефективності можна застосувати і до ефективності управління, але
комплексно. В нашому дослідженні ми дотримуємося думки, що ефективність слід розглядати як
соціально-економічну категорію у застосуванні до управління.
У визначенні категорії «ефективність управління» простежується прихильність авторів до кожного
або декількох з вищенаведених загальних підходів до ефективності, але загальне визначення змісту даної
категорії відсутнє. Кожен із підходів має певні переваги та недоліки, які більшою чи меншою мірою (більшменш) виявляються за різних умов. Тому якісні результати може дати зважене і збалансоване поєднання
всіх підходів, при якому недоліки одного могли б компенсуватися перевагами іншого.
Цільовий підхід до ефективності управління – це підхід, згідно якого діяльність організації
спрямована на досягнення певних цілей, а ефективність управління характеризує ступінь досягнення
поставлених цілей.
У відповідності до цільового підходу, ефективність управління має специфічну назву: загальна
ефективність управління або результативність управління. Тобто цільовий підхід базується на
результативному підході до ефективності взагалі.
Не зважаючи на свою привабливість та зовнішню простоту, застосування цільового підходу
пов’язане із низкою проблем:
1. досягнення цілі не завжди є легко вимірюваним;
2. організації здебільшого намагаються досягти декількох цілей, частина з яких суперечлива за
змістом (досягнення максимального прибутку – забезпечення максимально безпечних умов роботи);
3. суперечливим є існування загального набору «офіційних» цілей (складність досягнення
згоди серед менеджерів щодо конкретних цілей організації).
Системний підхід до управління ефективністю запропонував Д. Синк в своїй роботі «Управління
продуктивністю...» [8]. Складність визначення ефективності управління полягає в тому, що процес
трудової діяльності працівників тісно пов'язаний і з виробничим процесом, і з його кінцевими
результатами, і з соціальним розвитком підприємства. Під ефективністю управління Д. Синк розуміє
результативність її функціонування.
Системний підхід до ефективності управління – це підхід, згідно якого на результати діяльності
підприємства впливають як внутрішні чинники, так і фактори зовнішнього середовища, а ефективність
управління характеризує ступінь адаптації підприємства до свого зовнішнього середовища [12].
Підприємство з точки зору теорії систем – це сукупність елементів, що взаємодіють між собою
взаємозалежним чином.
Будь-яке підприємство – це частина більш великої системи, тому для успішного функціонування
має пристосовуватись до вимог зовнішнього оточення.
Системний підхід акцентує увагу на двох важливих міркуваннях:
1. життєздатність підприємства залежить від здатності адаптуватися до вимог середовища;
2. для адаптації до вимог середовища повний цикл «вхід – процес – вихід» повинен
знаходитись в центрі уваги керівництва.
Функціональний підхід до ефективності управління – це підхід, що поєднує елементи
результативного та цільового підходів, згідно яких управління розглядається з точки зору організації
праці та функціонування управлінського персоналу, а ефективність управління характеризує
порівняння результатів та витрат самої системи управління на досягнення цілей.
Композиційний підхід до ефективності управління – це підхід, згідно якого ефективність управління
визначається ступенем впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому.
Композиційний підхід ґрунтується на визначенні ступеню впливу управлінської праці на
результати діяльності організації в цілому, тобто на цільовому-економічному підході до ефективності.
В межах композиційного підходу до визначення ефективності управління досить широко
використовуються показники економічності апарату управління:
- питома вага управлінців в загальній чисельності працюючих;
- питома вага оплати праці персоналу управління в загальному фонді оплати праці;
- питома вага витрат на управління в собівартості продукції тощо.
Підхід до ефективності управління на основі досягнення «балансу інтересів», сформовано на
основі цільового-соціального підходу до ефективності. Це підхід згідно якого діяльність підприємства
спрямована на задоволення очікувань, сподівань і потреб (інтересів) усіх індивідуумів і груп, які
взаємодіють на підприємстві та з підприємством, а ефективність управління характеризує ступінь
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досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених у діяльності підприємства індивідуумів і груп. У складі
таких груп інтересів вирізняють зовнішні щодо організації (споживачі, постачальники, акціонери,
держава тощо) та внутрішні (підрозділи, групи, індивіди).
Цей підхід акцентує увагу на відносній важливості різних групових та індивідуальних інтересів
(на відміну від цього, цільовий підхід підкреслює, що підприємства віддають перевагу досягненню
своїх загальних цілей).
Узгодження інтересів — необхідна умова ефективності функціонування системи управління з
множинними свідомими проявами самоорганізації, до яких належить і управління трудовим
потенціалом підприємств. На нашу думку цей підхід є найбільш привабливим в умовах кризи але
тільки в комплексі з елементами інших підходів.
Серед ключових, на нашу думку, моментів сучасної системи поглядів на ефективне управління
можна виділити наступні принципові положення формування комплексного підходу до ефективності
управління:
− необхідність інтеграції наукових підходів до управління;
− різниця між поняттями ефективність і економічність управління;
− різниця між ефективністю і результативністю управління;
− виділення ефективності управління трудовим потенціалом як пріоритетний чинник розвитку в
умовах кризи;
− стандартизація і нормування управлінської діяльності;
− зміна цільових установок: на зміну концепції прибутковості приходить складніша концепція
балансу інтересів.
Переходячи до розгляду безпосередньо ефективності управління трудовим потенціалом, слід
визначити відмінність між поняттями економічності і ефективності стосовно управління трудовим
потенціалом. Перше поняття визначає скорочення витрат, економію. Друге поняття – ефективність,
набагато ширше першого. Воно, на нашу думку, включає економічність.
Ефективність управління трудовим потенціалом може характеризуватися як кількісними, так і
якісними показниками. При виборі переважного критерію необхідно враховувати не тільки кількісний
ефект, але і соціальну ефективність, яка хоча і не виражається в кількісних показниках, але
виявляється в якісному аспекті функціонування управління трудовим потенціалом.
Сучасна теорія управління акцентує увагу на необхідності, по-перше, узгодження показників
ефективності управління трудовим потенціалом з показниками ефективності і продуктивності
підприємства; по-друге, обліку багатобічної дії управління трудовим потенціалом на функціонування
підприємства в цілому. Тоді управління трудовим потенціалом і його ефективність необхідно
розглядати в трьох рівнях: як органічну частину системи більш високого рівня; як самостійну цілісну
систему; як осередок складових, що входять в цю систему, і мають специфічні властивості.
У цьому випадку ефективність управління трудовим потенціалом слід розглядати в рамках
композиційного підходу на першому рівні, яка може бути виражена через результативність діяльності
фірми, оскільки результат діяльності по управлінню трудовим потенціалом виявляється
опосередковано через результати всієї організації, в її взаєминах із зовнішнім середовищем.
На другому рівні ефективність управління трудовим потенціалом слід розглядати в рамках
цільового підходу та балансу інтересів, що виражається через характеристики окремих суб’єктів та
об’єктів управління до самостійної дії, тобто до досягнення окремих цілей, що безпосередньо стоять
перед кожним учасником процесу управління, і досягнення комплексної мети.
На третьому рівні виділяється ефективність складових системи управління трудовим потенціалом в
рамах функціонального підходу. Саме тут можуть бути застосовані розглянуті в конкретних формах
функціонування управлінських ресурсів як техніко-організаційних, так і соціально-психологічних.
Оскільки ні один з наведених підходів не має у порівнянні з іншими абсолютних переваг, у
практиці оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом вважається за доцільне їх
комбіноване використання у вигляді комплексного підходу, що зрештою підвищує ступінь
достовірності отриманих результатів.
Виходячи з цих позицій автором сформульовано поняття оцінки ефективності управління
трудовим потенціалом, що відображає специфіку і багатогранність даної проблеми.
В загальному трактуванні оцінка – це інструмент встановлення ступеня досягнення результату.
Оцінка ефективності дозволяє активно впливати на її поточний стан і тенденції розвитку,
встановлювати розміри і напрями змін, виявляти найбільш важливі чинники зростання, відстежувати і
коректувати некеровані процеси, ухвалювати рішення про зміни і прогнозувати їх дію на ключові
параметри, а також складати плани подальшого вдосконалення роботи [5].
Оцінка ефективності управління – це інтерпретація кінцевих результатів аналізу ефективності
управління, отриманих за допомогою визначення комплексу показників, що характеризують ефективність
управління в різних аспектах [9]. Подібний підхід до розуміння цього терміну дозволяє уникнути
однобічності результатів і забезпечити цілісність дослідження об'єкту і комплексність його аналізу.
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Висновки з проведеного дослідження. Необхідність оцінки ефективності управління
трудовим потенціалом підприємства в умовах кризи зумовлена сукупністю наступних чинників: поперше, обмеженістю економічних ресурсів і потребою їх оптимального розподілу; по-друге,
прагненням господарюючих суб’єктів до оптимізації організаційного розвитку та організаційної
поведінки, лояльності і мотивації персоналу, що сприятиме отримання оптимального результату при
найменших витратах; по-третє, необхідністю компенсувати негативний вплив зовнішніх чинників, або
адаптації до нових умов зовнішнього середовища. Формування поглядів на ефективне управління
трудовим потенціалом, а також вибір критеріїв оцінки його ефективності, принципово залежать від
стану кризи та соціально-економічних умов, що склалися на підприємстві.
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Анотація
В статті розкрито сутність понять «ефективність», «ефективність управління» та
«ефективність управління трудовим потенціалом». Наведені та проаналізовані підходи до
обґрунтування сутності цих понять. Сформовано комплексний підхід до визначення ефективності
управління трудовим потенціалом.
Ключові слова: потенціал, трудовий потенціал, ефективність, ефективність управління,
ефективність управління трудовим потенціалом, підхід.
Аннотация
В статье раскрыта сущность понятий «эффективность», «эффективность управления» и
«эффективность управления трудовым потенциалом». Приведены и проанализированы подходы к
обоснованию сущности этих понятий. Сформирован комплексный подход к определению
эффективности управления трудовым потенциалом.
Ключевые слова: потенциал, трудовой потенциал, эффективность, эффективность
управления, эффективность управления трудовым потенциалом, подход.
Annotation
The essence of “efficiency”, “management efficiency” and “efficiency of labor potential management”
concepts were developed. Presented and analyzed approaches to substantiation the essence of these concepts.
The comprehensive approach to the essence of efficiency of labor potential management were formed.
Key words: potential, labor potential, efficiency, management efficiency, labor potential management
efficiency, the approach.
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КРИТЕРІЇ І ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Постановка проблеми. Під реструктуризацією підприємства розуміється безупинний процес
підвищення його конкурентоспроможності через вжиття менеджментом комплексу внутрішніх заходів
для адаптації системи управління бізнесом до ринкових умов, що постійно змінюються. Загальною
ознакою стану парку техніки залізничного транспорту та об’єктів його нерухомості сьогодні є тенденція
до його старіння. У найближчі роки прогнозується масове списання рухомого і нерухомого майна
залізничних підприємств. Економічні перетворення на залізничному транспорті передбачені
Концепцією Державної програми реформування залізничного транспорту [1]. Тому сьогодні гостро
стоїть проблема розробки критеріїв і принципів управління реструктуризацією підприємств
залізничного транспорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичними питаннями реструктуризації
підприємств залізничного транспорту, їх ефективного функціонування та розвитку займались
В.І. Щелкунов [3], Ю.Ф. Кулаєв [7], Ю.М. Цветов [2; 4; 5; 6], М.В. Макаренко [2; 4; 5; 6], Т.І. Лозова [4].
Дослідженню окремих питань реформування присвячено багато наукових праць, але
підприємства залізничного транспорту мають свою специфіку, і до цього часу немає єдиного погляду
щодо комплексного обґрунтування шляхів управління реструктуризацією, а також не до кінця
визначені критерії і принципи управління процесами радикальних перетворень.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження основних положень та обґрунтування
критеріїв і принципів управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система управління розвитком компанії на основі
реструктуризації будується на принципах і критеріях управління самими процесами радикальних
перетворень. Специфіка досліджень вказаних елементів полягає в необхідності формування
теоретично обґрунтованого і практично застосованого підходу до визначення основ побудови процесів
реструктуризації і базисних напрямів їх аналізу.
Розвиток підприємства як складний, багатовимірний процес, здійснюваний в умовах
невизначеності зовнішнього середовища, вимагає системного управління [2; 3].
Критерії управління реструктуризацією визначають систему вимірювання ключових параметрів
проведення радикальних змін на підприємстві. Принципи управління реструктуризацією формують
базисні підходи і необхідні умови для побудови ефективної системи реалізації радикальних і
комплексних перетворень [4; 5; 6] .
Передумовами виділення основних критеріїв і принципів управління реструктуризацією
підприємств служать:
• аналіз проблемних питань процесу реструктуризації, які визначають напрями дослідження
підприємства як об’єкта управління;
• аналіз теоретичних положень розвитку підприємства на основі процесу реструктуризації, які
відображають її специфіку як об’єкта управління.
Сукупність принципів і критеріїв управління реструктуризацією підприємства визначає основи
реалізації керування впливом і пріоритетними напрямами моніторингу перетворень під час переходу
підприємства до якісно нового стану.
Критеріями процесу реструктуризації є рівні динаміки, ефективності і стійкості розвитку.
Рівень динаміки розвитку визначає основну функцію реструктуризації- прискорення переходу
підприємств залізничного транспорту на новий рівень розвитку. Управління перетвореннями даного
критерію дозволяє контролювати темпи їх реалізації.
Рівень ефективності розвитку відображає необхідність управління процесами реструктуризації
за параметрами результативності перетворень і раціональності використання ресурсів.
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Визначальним критерієм успішності реструктуризації є рівень стійкості розвитку підприємства в
процесі радикальних перетворень. Дане положення пов’язане з тим, що у разі негативного сценарію,
розвитку рівні ефективності і динаміки розвитку можуть тимчасово не відповідати плановим
значенням, а зниження стійкості нижче за мінімальний рівень приводить підприємство до кризового
стану і повністю нейтралізує досягнення за критеріями динаміки ефективності розвитку.
Стійкість за функціональною ознакою умовно можна розділити на [8] :
• фінансову – здатність погасити у визначені терміни поточні і майбутні фінансові зобов’язання
перед контрагентами;
• виробничу – технологічна закінченість виробничого циклу;
• кадрову – достатність чисельного складу і якості підготовки кадрів для стабільного
функціонування підприємства;
• маркетингову – наявність стабільних зв’язків з достатньою для нормального функціонування
кількістю контрагентів і обсягів товарно-грошових потоків;
• інноваційну – можливість безперервного проведення мінімально необхідного обсягу науководослідних і дослідно-конструкторських робіт (НІОКР) для забезпечення переходу в наступний
технологічний стан.
Сконцентруємо тут увагу перш за все на показниках фінансової стійкості як інтегральній
характеристиці стабільного стану підприємства.
В умовах обмеженості ресурсів підприємство не має можливості одночасно забезпечувати
максимальні показники за всіма вказаними критеріями. У зв’язку з цим традиційно виникає проблема
вибору пріоритетного критерію розвитку. Рівень значення критеріїв визначається конкретною
ситуацією і стратегічними цілями підприємства в процесі реструктуризації. Управління даними
критеріями окремо, з дотриманням загального прийнятого балансу, забезпечує гармонійність і якість
розвитку.
Розглянемо можливі комбінації критеріїв основних пріоритетів (табл.1).
Таблиця 1
Можливі комбінації критеріїв основних пріоритетів
№
п.п.

Критерій по якому
встановлений пріоритет

1.

Критерій «Стійкості»

2.

Критерій «Ефективності»

3.

Критерій «Динаміки
розвитку»

Формули розрахунку: стійкості (ст.);
динаміки (д).; ефективності (е.)

Пояснення до показників критеріїв
Дана система стосунків критеріїв
відповідає стратегії виживання,
коли основними оперативними
завданнями
є
відновлення
платоспроможності і забезпечення
фінансової
стійкості,
а
рівні
динаміки і ефективності розвитку
понижені до допустимого мінімуму.
Вказані
стосунки
критеріїв
відповідають еволюційному типу
розвитку, коли базисним завданням
управління служить мінімізація
економічного ефекту при даному
наборі ресурсів, а рівні стійкості і
динаміки розвитку зниження до
допустимого мінімуму.
Дана комбінація взаємовідношень у
критеріїв відповідає революційному
типу розвитку, коли потрібно
сконцентрувати
зусилля
на
забезпечені динаміки перетворень,
зниженні до допустимого мінімуму
рівня стійкості і ефективності
розвитку.

Практичне застосування механізму управління реструктуризацією за запропонованими
критеріями вимагає визначення відповідних наборів показників.
Рівень стійкості розвитку (R) включає показники ліквідності і платоспроможності, фінансової
стійкості, запасу фінансової міцності.
Рівень динаміки розвитку (β) характеризується зміною виручки, прибутку, власного капіталу,
валюти балансу, частки ринку, об’єму продукції (послуг) кількості упроваджених нововведень.
Рівень ефективності розвитку (Q) визначається показниками рентабельності, оборотності,
продуктивності, фондовіддачі.
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Вимірювання

R=Π

n
j =1

стійкості

розвитку

здійснюється

за

наступною

формулою:

( R j : R j план. )
Rj

де

рівня

- j-й показник стійкості розвитку;

Rj план.

– плановий рівень стійкості розвитку по і-му показнику;
n – кількість показників стійкості розвитку.
При цьому існують наступні варіанти зміни стійкості в процесі реструктуризації:
1. R > 1 свідчить про перевищення планових вимог за показниками стійкості;
2. R = 1 свідчить про точну відповідність плановим вимогам за показниками стійкості;
3. R < 1 свідчить про нестійкість компанії.
Вимірювання
рівня
динаміки
розвитку
здійснюється
за
наступною
формулою:

β = Π

n
i =1

(β i : β i

п лан.

)

βi – зміна і-го показника розвитку;

де

βi план – плановий рівень зміни по і-му показнику розвитку;

n – кількість показників динаміки розвитку.
При цьому існують наступні варіанти динаміки розвитку при реструктуризації:
1. β > 1 свідчить про позитивну динаміку розвитку;
2. β = 1 свідчить про відсутність динаміки розвитку;
3. β < 1 свідчить про негативну динаміку розвитку.
Вимірювання
рівня
ефективності
розвитку
здійснюється
за
формулою:
Де

наступною

Q = Π un =1 (Qi : Qi план. )

Q - і-й показник ефективності розвитку;

Qi план. – плановий рівень ефективності розвитку по і-му показнику;
n – кількість показників ефективності розвитку.
При цьому існують наступні варіанти зміни ефективності в процесі реструктуризації:
1. Q > 1 свідчить про перевищення планових вимог за показниками ефективності;
2. Q = 1 свідчить про точну відповідність плановим вимогам за показниками ефективності;
3. Q < 1 свідчить про неефективність розвитку.
У зв’язку з тим, що метою реструктуризації є максимізація динаміки розвитку за умови
збереження стійкості і ефективності на допустимому рівні, умова оптимальності розвитку в процесі
реструктуризації може бути представлена в наступному вигляді: β max за умови R > 1 і Q > 1
Визначення критеріїв дозволяє розробити принципи управління процесами реструктуризації для
забезпечення якості перетворень, що проводяться.
В процесі реструктуризації підприємств залізничного транспорту виділяються наступні основні
принципи реалізації радикальних перетворень.
Принципи обґрунтованості. Стратегічна значущість процесу реструктуризації і значні
інвестиційні витрати потребують обґрунтування його необхідності з метою зниження невизначеності
розвитку підприємства.
Ухвалення необґрунтованого стратегічного рішення проводить підприємство до довготривалого
інерційного розвитку по неефективному шляху, знижуючи стійкість і динаміку прогресу, при цьому
зміна вектора розвитку потребує значних організаційних зусиль.
Реалізація принципу обґрунтованості тісно пов’язана з дослідженням необхідних умов
проведення реструктуризації, які визначають набір критеріїв аналізу поточного функціонування і
перспектив розвитку, що дозволяють приймати рішення про продовження еволюційного шляху
розвитку або про початок реструктуризації підприємства. Ступінь обґрунтованості знаходиться в
прямій залежності від деталізації і широти сфер дослідження.
Принципи готовності до реструктуризації. Реструктуризація як інструмент стратегічного
управління спрямована на упередження довгострокових негативних тенденцій еволюційного шляху
розвитку.
Можливості розвитку на основі реструктуризації в кризовій ситуації обмежені поточним станом із
здатністю підприємства привертати необхідні інвестиційні ресурси. У цих умовах радикальні
перетворення на підприємстві можуть призвести до втрати його стійкості, тому вимагають системної
підготовки.

68

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Об’єктивна складність процесу реструктуризації, яка виявляється в необхідності перетворення
значної кількості елементів, зумовлює обов’язковість підготовки заходів, в тому числі прогнозування,
планування, аналіз можливих сценаріїв і наслідків радикальних перетворень.
Відсутність відповідної підготовленості до процесу реструктуризації фактично означає його
організацію за принципом «проб і помилок», що перетворює сам процес на базисний, хаотичний набір
дій з випадковим результатом.
Прогнозованість розвитку в процесі реструктуризації знаходиться в прямій залежності від
ступеня підготовленості проведення даного процесу.
На практиці дотримання вказаного принципу вимагає прогнозу довгострокового тренда розвитку
і моделювання основних сценаріїв розвитку підприємства з урахуванням можливих змін в зовнішньому
середовищі.
Система підготовки процесу реструктуризації повинна включати такі складові, як:
• прогнозування можливих сценаріїв розвитку;
• планування і моделювання різних варіантів проведення реструктуризації з позиції ресурсного
забезпечення, напрямів розвитку, співвідношення базисних критеріїв розвитку;
• аналіз можливих джерел фінансування і підготовки залучення фінансування з оптимальних
джерел;
• підготовчі заходи усередині кожної з базисних підсистем з метою зниження неузгодженості в
процесі перетворень.
Таким чином, дотримання принципу готовності до реструктуризації збільшує ефективність
застосування механізму управління при переході на новий рівень розвитку.
Принципи своєчасності. В умовах циклічності розвитку підприємства забезпечення стійкості в
процесі реструктуризації пов’язане з визначенням оптимальних термінів початку і завершення процесу
реструктуризації з урахуванням етапу циклу функціонування підприємства, оскільки збіг зовнішніх
негативних тенденцій з внутрішніми процесами системної дестабілізації збільшує вірогідність
виникнення кризового стану.
Невчасне проведення радикальних перетворень в умовах циклічності приводить до наступних
негативних наслідків:
• неповному використанню можливостей поточного функціонування і потенціалу розвитку
підприємства, яке визвано необґрунтованістю раннім початком реструктуризації;
• зростання вірогідності фінансової кризи унаслідок вичерпання запасу фінансової міцності, яке
викликано затримкою початку реструктуризації;
• неповної реалізації запланованого комплексу перетворень або перевищенню швидкості змін з
супутнім надмірним споживанням ресурсів, що пов’язане з незапланованим раннім закінченням
реструктуризації.
Дотримання оптимальних термінів реалізації процесів реструктуризації забезпечує збереження
стійкості підприємства в період перетворень на допустимому рівні.
Реалізація принципу своєчасності базується на системі моделювання процесів розвитку в
умовах циклічності.
Принцип збалансованості. Процеси реструктуризації порушують поточну рівновагу стану
підприємства і погіршують його економічний стан в перехідний період. У зв’язку з цим при проведенні
реструктуризації необхідно визначити розумне співвідношення між поточною діяльністю і розвитком,
тобто визначити оптимальні темпи проведення перетворень, допустимий рівень стійкості і
ефективності.
Крім того, необхідно забезпечити баланс між підсистемами підприємства, який досягається на
основі узгодженості, ритмічності і гармонійності перетворень.
Реалізація принципу збалансованості будується на механізмі управління діями в умовах
постійного перерозподілу ресурсів між потребами поточного функціонування і потребами розвитку з
метою збереження стійкості системи.
Принцип урахування невизначеності. Радикальність перетворень в багатовимірній системі
взаємодій процесів, технологій і структури в умовах динамічності змін зовнішнього середовища
відображає високий ступінь невизначеності отримання кінцевого результату реструктуризації.
Об’єктивна невизначеність знижує точність прогнозування і рівень керованості процесом
реструктуризації, що негативно відбивається на динаміці розвитку, ефективності і стійкості
підприємства.
Основними методичними підходами до мінімізації невизначеності за базисними параметрами
реструктуризації є наступні:
• формування додаткового запасу міцності і забезпечення можливості переходу на
альтернативний варіант розвитку;
• особлива організація процесу, яка дозволяє оперативно припинити перетворення;
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• система управління перетвореннями з метою зміни характеру розвитку при негативному
сценарії.
Таким чином, урахування невизначеності в процесі реструктуризації дозволяє адекватно
реагувати на передбачені зміни в зовнішньому середовищі і на незапланований результат змін у
внутрішньому середовищі.
Принцип зниження опору перетворенням. Під цим принципом розуміється багатогранне явище,
що викликає непередбачені відстрочення, додаткові витрати і нестабільний процес стратегічних змін.
Підприємство як система постійно піддається процесам дестабілізації і опору розвитку з боку
внутрішніх учасників процесу розвитку і зовнішнього середовища.
До джерел опору змінам відносяться:
• інерція поточного функціонування;
• зовнішнє середовище.
Інерційні процеси є наслідком стійкості і неформальності внутрішньо системних зв’язків і
взаємодій, які в процесі перетворень прагнуть до збереження в колишньому вигляді, перешкоджаючи
процесам реструктуризації. У зв’язку з цим зростає невизначеність ефекту від процесу
реструктуризації, коли керовані перетворення не мають результату, адекватного силі впливу із-за
прагнення системи повернутися в початковий стан.
Можливості зниження ефекту інерції в значній мірі пов’язані із специфікою внутрішньої структури
і процесів підприємства. Дана специфіка обумовлена такими характеристиками, як ступінь
делегування повноважень, рівень гнучкості системи, можливості оперативного вирішення
нестандартних запитів зовнішнього середовища, швидкість впровадження нововведень, рівень
консервативності ухвалювальних рішень.
Зниження ефекту інерції будується на принципах децентралізації управління, копіювання
прийомів і методів проведення реструктуризації, системному підході до перебудови підсистем,
пріоритетному впливу на найбільш консервативні і непрозорі ділянки системи, стимулюванні і
перенавчанні персоналу.
Системні зміни на підприємстві і в стосунках з зовнішнім середовищем традиційно зачіпають
економічні інтереси контрагентів і конкурентів, що в результаті провокує опір зовнішнього оточення з
метою збереження колишнього балансу сил і положення на ринку. Зовнішній опір проявляється в
різних формах: від лобіювання конкурентами законів в органах влади і маркетингових воєн до спроб
прямого втручання внутрішні дії підприємства.
Нездатність зниження зовнішнього опору приводить до обмеження практичної реалізації
процесів реструктуризації і зрештою до повернення на еволюційний шлях розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. Серед найбільш ефективних інструментів зниження
зовнішнього опору при проведенні реструктуризації на підприємствах залізничного транспорту
необхідно відзначити наступні:
• ретельну підготовку до перетворень;
• мінімізацію термінів процесу змін;
• розробку альтернативних сценаріїв дій в залежності від ситуації, що склалася, і змін в
зовнішньому середовищі.
Реалізація вказаних принципів дозволяє знизити опір перетворенням до прийнятого рівня і за
запланованим сценарієм здійснити реструктуризацію підприємства, що служить необхідною умовою
ефективності, динаміки розвитку і стійкості процесів перетворень.
Визначення базисних критеріїв і принципів управління процесами реструктуризації дозволяє
виробити єдину методичну базу для розробки механізмів реалізації установлених принципів.
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Анотація
Висвітлені проблеми управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту,
запропоновані критерії і принципи управління процесами радикальних перетворень.
Ключові слова: реструктуризація, принципи управління реструктуризацією, критерії
управління реструктуризацією, процеси реструктуризації.
Аннотация
Освещается проблема управления реструктуризацией предприятий железнодорожного
транспорта, предложены критерии и принципы управления процессами радикальных
преобразований.
Ключевые слова: реструктуризация, принципы управления реструктуризацией, критерии
управления реструктуризацией.
Annotation
The problem of railway transport enterprises restructurization is revealed the criteria and principles of
radical changes management are suggested.
Key words: restructurization, principles of restructurization management, criteria of restructurization
management.
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РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
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ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Будь-яка соціально-економічна система являє собою певну цілісність,
у якої, як при еволюції будь-якої нелінійної динамічної системи, періоди спокійного розвитку
(повільного нагромадження змін), змінюються періодом біфуркацій (переходу з однієї траєкторії
розвитку на іншу). Відповідно, передумовою розвитку соціально-економічної системи є її здатність до
самоорганізації, під якою розуміють мимовільне, спонтанне самоукладання форми (у загальнішому
випадку — структури системи та законів її функціонування) унаслідок повільної та плавної зміни її
параметрів [9]. В такому трактуванні самоорганізація є предметом дослідження синергетики, яка
вивчає особливі стани складних систем в сфері хиткої рівноваги, поблизу точок біфуркації (точок
розгалуження шляхів еволюції системи), коли навіть незначний вплив на систему може привести до
непередбаченого й швидкого, лавиноподібного розвитку процесу.
На даний момент синергетична концепція самоорганізації соціально-економічних систем, її
теоретико-пізнавальний статус, перебувають у стадії становлення, що зумовлює доцільність наукових
досліджень у цьому напрямі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження феномену самоорганізації системи
потребує, передусім, установлення сутності поняття «самоорганізована система». Ідеолог
синергетики Г. Хакен визначав самоорганізовану систему як таку, що без специфічного впливу ззовні
набуває певну просторову, часову й функціональну структуру [8].
В економічній літературі названа система визначається як:
• відкрита система, яка вільно обмінюється із зовнішнім середовищем енергією, речовиною й
інформацією [7];
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• система, здатна змінювати внутрішню структуру й способи поведінки [5];
• відкрита, динамічна, нерівноважна система, що спонтанно забезпечує розвиток ефекту
самоорганізації й самоврядування [6];
• система, зміна якої відбувається автоматично, та така, що володіє в загальному виді двома
властивостями: можливістю зміни від неорганізованої до організованої й можливістю зміни від поганої
організації до гарної [10];
• система, що здатна на підставі оцінки впливів зовнішнього середовища, шляхом послідовної
зміни своїх властивостей, прийти до деякого стійкого стану, коли впливи зовнішнього середовища
виявляться в припустимих межах [2];
• кібернетична (або динамічна) адаптивна система, в якій запам'ятовування й структуризація
інформації (нагромадження досвіду) виражається в зміні структури системи та рівня її організації [3].
Наведені визначення акцентують увагу на різних аспектах створення, функціонування і розвитку
самоорганізованої системи та потребують уточнення, передусім, в контексті установлення її
специфічних ознак та властивостей.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження самоорганізаційних процесів у системі
управління підприємством, визначення передумов створення, функціонування і розвитку
самоорганізованої системи управління підприємством та механізм її функціонування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Набуття системою управління підприємством
статусу самоорганізовуваної системи обумовлюється як наявністю у неї загальних установлених ознак
таких систем, так й специфічними функціями, які вона покликана реалізовувати. Передусім, система
управління підприємством належить до категорії складних, відкритих, нерівноважних динамічних та
нелінійних систем, внаслідок чого їй іманентно притаманна здатність до самоорганізації. Відповідно, її
визначальними ознаками є:
відкритість, яка передбачає можливість вільного обміну системи речовиною, енергією й
інформацією з навколишнім середовищем;
нерівноважність, під якою розуміється перебування системи достатньо далеко від точки
рівноваги;
складність як передумова наявності у системи певного масиву локальних областей слабкої
стабільності;
динамічність та нелінійність руху, що зумовлює породження дискретності шляхів еволюції
системи та можливість несподіваних змін напрямку плину системних процесів.
Наслідком наявності у самоорганізовуваної системи установлених ознак є набуття нею таких
ключових властивостей, як здатність до адаптації, під якою розуміється можливість протистояти
антиентропійним процесам, обумовленим постійними змінами зовнішніх і внутрішніх чинників
середовища, та ймовірнісність, яка передбачає мінливість, нестабільність, випадковість окремих її
параметрів і стохастичність поведінки.
Призначення системи управління полягає в забезпеченні цілеспрямованого й ефективного
управління розвитком підприємства. Під впливом чинників навколишнього середовища, що
формуються в умовах функціонування підприємства, що склалися, вона здатна змінювати свою
організацію (структуру й утримування функцій) без зовнішніх упорядкованих впливів. Мета таких змін
полягає в підвищенні ефективності управління організацією.
Керуючись синергетичною концепцією самоорганізації та саморозвитку систем та загальною
структурою механізму управління самоорганізованої системи [1], може бути запропонований механізм
її функціонування та розвитку, під яким пропонується розуміти сукупність засобів управлінського
впливу, здатних забезпечити стабільне функціонування та розвиток системи управління для
досягнення цілей підприємства. Підґрунтям для формування такого механізму та визначення його
структури (рис. 1) мають послугувати результати дослідження сутності процесів самоорганізації з
точки зору синергетичної концепції, установлення загальних властивостей систем, що
саморозвиваються, та врахування специфічних особливостей системи управління підприємством як
об’єкта дослідження. А саме, на підставі узагальнення цих теоретичних посилань можуть бути
сформульовані наступні передумови створення, функціонування та розвитку самоорганізовуваної
системи управління підприємством (ССУП).
1. Наявність у системи управління підприємством таких ознак, як нерівноважність та
нелінійність, обумовлюють її належність до класу самоорганізовуваних систем. Наслідком
притаманності ССУП установлених ознак є набуття нею наступних ключових характеристик –
здатність до адаптації та ймовірнісність.
2. В контексті забезпечення здатності ССУП до самоорганізації, її створення, функціонування та
розвиток має відбуватися згідно з загальними законами та принципами синергетики. Синергетичні
закони враховують чотири основні умови, за яких у системі можуть відбуватися процеси
самоорганізації:
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• складність системи та її відкритість як можливість обміну енергією, речовиною, інформацією з
зовнішнім середовищем;
• нелінійсть динаміки системи;
• наявність зворотних зв'язків;
• наявність флуктуацій, вплив яких на систему є передумовою її розвитку.
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Рис. 1. Структура механізму функціонування та розвитку самоорганізовуваної системи
управління підприємством
До принципів синергетики відносяться [1; 4; 7]: принцип мінімуму дисипації енергії, принцип
впорядкованості через флуктуації, принцип гомеостатичного діапазону.
Згідно з принцип мінімуму дисипації, природним критерієм вибору спрямованості руху системи є
мінімум дисипації (розсіювання) енергії. Дія цього принципу заснована на уявленні про інформаційну
сторону взаємодії матерії, яка визначає спрямованість руху об'єкта. Вибір вектора руху здійснюється
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системою таким чином, щоб мінімізувати втрати енергії. Інакше кажучи, для будь-якої системи
реалізуються лише ті напрямки руху, дисипація енергії яких мінімальна.
Принцип "впорядкованості через флуктуації" стверджує, що відхилення параметрів від норми є
джерелом активності зворотного зв'язку, система управління фактично не працює. Тобто, для будьяких систем бажаними є певні відхилення параметрів від норми, завдяки чому система включається в
роботу й перебуває в стані не статичної, а динамічної рівноваги.
В свою чергу, принцип гомеостатичного діапазону уточнює, що такі відхилення не повинні бути
великими. Існують обмеження у вигляді припустимого діапазону відхилень, у межах якого система
здатна здійснювати саморегуляцію. Кожний контур саморегуляції має свій так званий гомеостатичний
діапазон відхилень, перевищення якого приводить до деструкції, небезпечного зростання ентропії, до
можливої загибелі системи.
3. Процес самоорганізації системи управління підприємством складається із двох складових:
детермінованого процесу саморегулювання й процесу саморозвитку, що має ймовірнісний характер. У
результаті їх погодженої взаємодії відбуваються процеси впорядкування, перетворення й ускладнення
системи. Чим більше відхилення від стану рівноваги, зумовлене флуктуаціями зовнішнього середовища
системи, тим сильніше охоплення кореляціями та взаємозв’язками, тим вища узгодженість процесів, що
відбуваються.
Отже, стійкість та нестійкість є однаково необхідними передумовами розвитку ССУП. Абсолютно
хистка система не може протистояти флуктуаціям, не здатна до адаптації і швидко руйнується. Проте
надто стійка система, придушуючи будь-які флуктуації, консервує свою структуру й поводження і тому
не здатна змінитися якісно, вона позбавлена можливості розвитку, і її руйнування стає лише справою
часу. Обидва типи систем приводять до хаосу, різниця між ними полягає в часі, що веде до
вибухового зростання ентропії.
4. Механізм управління самоорганізовуваної системи управління реалізується через
цілеспрямоване багатоциклічне перетворення інформації у двох взаємозалежних, замкнених
зворотними зв'язками контурах, кожний з яких являє собою цілеспрямований інформаційноуправлінський процес, у якому беруть участь суб'єкт і об'єкт управління й замкнені контури прямого й
зворотного інформаційного зв'язку [1]. Ці контури інформації функціонально реалізують як збереження
стабільності керованої системи (I контур зворотного зв’язку, або контур оперативної інформації), так і
розвиток, подальше підвищення рівня її організації (або створення нових структур) шляхом відбору й
нагромадження інформації (в II контурі зворотного зв’язку, або контурі структурної інформації).
5. З системно-кібернетичної точки зору ССУП має бути побудована з урахуванням наступних
вимог:
• наявність контуру оперативної інформації (І контур зворотного зв’язку), який забезпечує
процеси саморегулювання, під яким розуміється самостійне реагування системи на зовнішні впливи,
що порушують її нормальне функціонування;
• наявність контуру структурної інформації (ІІ контур зворотного зв’язку), який може
розглядатися як механізм відбору й нагромадження інформації, адаптації, самонавчання й, отже,
саморозвитку системи;
• наявність органу самоорганізації, який під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища здійснює зміну властивостей ССУП, приводячи її в стійкий стан;
• інформаційна відкритість для зовнішнього середовища;
• наявність на вході в контур структурної інформації (ІІ контур зворотного зв’язку) семантичного
фільтру, функція якого полягає у здійсненні відбору інформації з урахуванням її спадкоємності й
цінності для функціонування системи;
• наявність тезаурусу системи, який є її самовідображенням та містить корисну внутрішню
інформацію як щодо самої системи, так і стану її зовнішнього середовища, а також визначає здатність
системи розпізнавати ситуацію й самоорганізовуватися.
6. Управління в самоорганізовуваній системі має відповідати певним вимогам. Передусім, згідно
із синергетичною концепцією самоорганізації, більш ефективним є так зване «м’яке» управління (на
відміну від «жорсткого», програмного). М’яке управління – це управління за допомогою незначних, але
належних резонансних впливів, які мають відповідати власним внутрішнім тенденціям розвитку
системи [9]. Головна мета такого управління полягає в тому, щоб завдяки незначному резонансному
впливу «підштовхнути систему» до одного із її власних сприятливих шляхів розвитку. Своєчасні
резонансні впливи можуть виявити значні, потужні внутрішні резерви системи. У процесі м’якого
управління необхідно враховувати не тільки стан зовнішнього середовища, а й власні тенденції
еволюції системи, оскільки визначальним чинником, обумовлюючим ефективність управлінського
впливу, є не його сила (інтенсивність, тривалість), а правильна топологія (просторова та часова) і
узгодженість із власними тенденціями розвитку системи [9].
7. Основними завданнями реалізованих ССУП, можна зазначити формування оптимальної,
доцільної поведінки системи та визначення шляхів її розвитку. Завдання формування доцільної
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поведінки системи передбачає створення та подальше впорядкування елементів підсистем організації
за допомогою встановлення між ними певних взаємозв'язків таким чином, щоб у своїй єдності вони
протистояли будь-яким впливам, що загрожують вивести систему за межі мети-атрактора. Завдання
визначення перспектив розвитку системи і її окремих підсистем здійснюється на основі аналізу
поточної діяльності системи, та має передбачати можливість коригування її елементного складу у
зв'язку зі змінами її внутрішнього та зовнішнього середовища.
На підставі узагальнення викладених міркувань може бути визначена структура механізму
функціонування та розвитку самоорганізованої системи управління підприємством, яку наведено
на рис. 1.
Висновки з даного дослідження. Запропонованому механізму функціонування та розвитку
самоорганізовуваної системи управління підприємством властива блокова структура і безперервність
дії, яка носить динамічний характер. Саме такий характер дозволяє орієнтувати дію механізму на
перспективу. Послідовна дія блоків механізму має забезпечувати стабільне функціонування та
розвиток організації. Формування такого механізму необхідно здійснювати згідно з установленими у
даній роботі передумовами створення, функціонування та розвитку самоорганізованої системи
управління підприємством.
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Анотація
У статті обґрунтовано доцільність наслідування синергетичній концепції при дослідженні
самоорганізаційних процесів у системі управління підприємством. Визначено передумови
створення, функціонування та розвитку самоорганізованої системи управління підприємством.
Розроблено механізм її функціонування.
Ключові слова: система управління, підприємством, синергетика, самоорганізація, механізм,
функціонування, розвиток.
Аннотация
В статье обоснована целесообразность следования синергетической концепции при
исследовании процессов самоорганизации в системе управления предприятием. Определены
предпосылки создания, функционирования и развития самоорганизующейся системы управления
предприятием. Разработан механизм функционирования и развития самоорганизующейся
системы управления предприятием.
Ключевые слова: система управления, предприятие, синергетика, самоорганизация,
механизм, функционирование, развитие.
Annotation
In the article expediency of the following of synergetics conception at research of processes of selforganization in control system by an enterprise is reasonable. The pre-conditions of creation, functioning and
development of self-organized control system by an enterprise are certain. The mechanism of functioning
and development of self-organized control system by an enterprise is worked out.
Key words: control system, enterprise, synergetics, self-organization, mechanism, functioning,
development.
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ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ УЗГОДЖЕННЯ
ІНТЕРЕСІВ ВИРОБНИКІВ МОЛОКА ТА ЙОГО
ЗАКУПІВЕЛЬНИКІВ
Постановка проблеми. Згідно прогнозів експертів [1–5] Україні загрожує продовольча криза,
незважаючи на те, що країна завжди вважалась аграрною. Враховуючи потужності України, вона
могла б виступати наймасштабнішим виробником молочних продуктів в Європі. Але ситуація за
останні роки значно погіршилась, стали помітними негативні тенденції в реальному секторі економіки
(про це свідчать статистичні дані по обсягам виробництва, темпам росту, рівню експорту та ін.) [6].
Тому, на думку авторів, розгляд та дослідження молокопереробної галузі є досить актуальним та
необхідним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблеми молокопереробної галузі
займалися такі науковці, як І. В. Антонова [7], Л. С. Іванова [8], В. М. Марченко [9], Г. В. Цар [10].
Авторами [7–10] було проаналізовано стан молочної галузі в загальному, виокремлено деякі позитивні
та негативні тенденції, які відбуваються в агропромисловому комплексі. Також було розглянуто стан
молокопереробної галузі, кон’юнктуру ринку молока, виділено основні аспекти щодо зміни цінової
ситуації після приєднання України до СОТ. Але й досі залишилась невирішеною проблема узгодження
інтересів виробників молока та його переробників.
Постановка завдання. Метою статті є: дослідження конфлікту між виробниками молока
(селянами) та закупівельниками молока (молокопереробними заводами); розгляд поведінки двох
основних гравців ринку молока та обґрунтування вибору поведінкової стратегії; визначення впливу
при виборі стратегії на іншого гравця.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчаючи проблему стану молокопереробної
галузі було виявлено такі основні негативні тенденції: постійне скорочення поголів’я, зменшення
обсягів виробництва, недостатня кількість сировини (як повідомляють ЗМІ, кількість отриманого
молока в 2011 р. від приватного сектора є недостатньою), високий рівень монополізації, низька якість
молока, вплив сезонного характеру на формування ціни. Проте, в сучасній науковій літературі має
місце недостатнє обґрунтування причин перерахованих вище негативних тенденцій. Разом з тим, чітко
визначено, що однією із причин згаданих негативних тенденцій є постійний конфлікт між виробниками
молока (селяни) та закупівельниками молока (молокопереробні заводи). Спричинений даний конфлікт
постійним незадоволенням селян низькими та нестабільними цінами на молоко, суттєвою різницею
між цінами на готовий виріб та цінами на сировину (середня ціна молока в зимовий період 3,5 грн/л, в
літній 2,5 грн/л, в свою чергу, фасоване 10-15 грн/л).
На відміну від країн ЄС, де основним постачальником молока є фермерські господарства, в
Україні – це приватний сектор. 70% від загальної маси закупленого молока є молоко, яке зібране від
приватного сектору. Такі проблеми, як постійне скорочення ВРХ та перспектива переходу на сухе
молоко, незадоволення селян щодо закупівельних цін вимагають нагального вирішення.
Для детальнішого аналізу та наочності наведемо цінову ситуацію на ринку молока України
(табл. 1).
Для порівняльного аналізу наведемо середні закупівельні ціни на молоко у країнах ЄС (табл. 2).
Порівнявши дані табл. 1 та табл. 2., робимо висновки, що закупівельна ціна на молоко в Україні
практично співпадає із закупівельною ціною в країнах ЄС. Це свідчить, що варіант підвищення ціни на
сировину є неприйнятним. Тому розглянемо інші можливі варіанти розвитку молочної промисловості.
Закупівельнику взагалі не вигідно збільшувати ціну на молоко.
Таким чином, виробнику молока (передовсім це селяни та фермери) потрібно змінювати діючу
стратегію своєї сільськогосподарської діяльності. У в зв’язку із зміною стратегії виробників,
постачальники теж змушені здійснювати вибір нової стратегії своєї діяльності.
Побудуємо теоретико-ігрову модель для узгодження інтересів виробника та закупівельника
молока.
Розглянемо гру із двома гравцями, де перший – це виробники молока, а другий – закупівельники
молока (молокозаводи, перекупники тощо).
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Таблиця 1
Закупівельні ціни на молоко станом на 10 травня 2011 року по регіонах
(за даними господарств Асоціації виробників молока), грн/кг
Регіон
Київська обл.
Вінницька обл.
Волинська обл.
Донецька обл.
Запорізька обл.
Кіровоградська обл.
Полтавська обл.
Сумська обл.
Харківська обл.
Херсонська обл.
Черкаська обл.
Чернігівська обл.

Перший ґатунок
3,20
0
3,15
3,01
0
0
3,08
3,03
0
0
3,35
0

Вищий ґатунок
0
3,40
0
3,35
0
3,20
0
3,30
3,30
0
0
3,10

Ґатунок екстра
3,50
0
0
0
3,15
0
0
3,30
0
3,50
0
3,25

Джерело : [11]
Таблиця 2
Середня закупівельна ціна на молоко в країнах ЄС (березень 2011), євро/100 кг
Переробник, країна
Бельгія
Німеччина
Данія
Фінляндія
Франція
Великобританія
Ірландія
Голландія
Середня ціна

листопад
2010
33,75
33,05
33,26
39,64
32,56
28,06
29,84
32,98
33,23

грудень
2010
33,75
33,05
33,27
39,64
31,66
27,27
29,84
32,98
32,29

січень
2011
34,27
33,09
32,43
39,64
33,70
26,87
29,84
32,98
32,85

лютий
2011
35,85
33,63
32,41
40,97
33,89
28,38
32,83
33,46
33,59

березень
2011
34,80
34,13
32,42
40,59
33,40
27,14
32,83
33,92
33,16

Джерело : [11]
Для побудови загальної теоретико – ігрової моделі виявимо всі можливі стратегії розвитку
виробників та молокопереробних підприємств.
Стратегії виробників (селяни та фермери):
1) «Вихід із бізнесу» (продаж ВРХ або її утримання тільки для власного споживання).
2) Залишитися в бізнесі до того часу, допоки ВРХ залишається продуктивною (із подальшим
виходом з бізнесу).
3) Заміна корів на високопродуктивні.
4) Пошук нових каналів збуту (тих закупівельників молока, які будуть плати більшу ціну за
молоко).
5) Об’єднання в фермерські господарства та формування власної інфраструктури із
фермерських господарств.
Стратегії закупівельників молока у селян:
a) зміна технологічного ланцюжка (наприклад, перехід на сухе молоко);
b) вихід із бізнесу (наприклад, продаж заводу);
c) пошук інших ринків сировини;
d) переоснащення заводу, заміна старого обладнання на нове;
e) довести завод до повного зносу обладнання і вийти із бізнесу.
Розглянемо ці стратегії детальніше, виокремлюючи виграші кожної із сторін при виборі тієї чи
іншої стратегії.
При виборі виробниками стратегії 1 зникне сировинна база заводу, тому завод змушений буде
використовувати стратегії а та с. Їхньою вигодою буде отримання тимчасового доходу від продажу
ВРХ, або використання ВРХ лише для власних потреб. Спонукати до вибору даної стратегії можуть
занижені ціни на молоко, завеликі податки тощо.
При виборі заводом стратегії а виграшу спочатку не буде, тому що перехід на сухе молоко
викликає повне переоснащення заводу, що потягне за собою додаткові витрати. При цьому якість та
смакові характеристики продукту зміняться, що може призвести до зниження попиту. А це, в свою
чергу, призведе до виходу із ринку. Для держави ця стратегія є невигідною, адже закупівля сухого
молока буде здійснюватися за кордоном. Виробники ж при цьому оберуть стратегії 1 або 2.
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Вибір виробником стратегії 2 спочатку не вплине на закупівельника, але в подальшому це
призведе до вибору заводом стратегій а, b і c.
Вибір виробником стратегії 3 відобразиться так. Заміна ВРХ на молодняк надасть змогу заводам
отримувати молоко в більшому обсязі.
При виборі стратегії 4 можливі виграші виробника і повна втрата заводом сировинної бази. Але
в зв’язку із високим рівнем монополізації на ринку молока перехід селян до інших закупівельників, як
правило, не є можливим.
Спровокувати виробників до вибору стратегії 5 можуть такі фактори: фермерські господарства,
які являються більш захищеними (передовсім юридично); ціни на молоко із фермерських господарств
є вищими порівняно з цінами за молоко від населення; тепер вони можуть виступати монополістами
та диктувати свої правила гри на ринку молока.
Розглянемо розвиток гри виборі стратегій заводом (закупівельником).
Вибір заводом стратегії а призведе до вибору селянами стратегій 1, 4 і 5. Переваги та недоліки
цього вибору були описані вище.
Стратегія b змусить виробників перейти до стратегій 1, 4 і 5. Перевагами для заводу при буде
отримання прибутку від продажу заводу, перехід до нової сфери діяльності, яка в подальшому може
бути більш рентабельною.
При виборі стратегії с можливі такі виграші для заводу: отримання якіснішої сировини за
нижчими цінами; збільшення обсягів виробництва за рахунок зміни постачальників.
Програшем можуть бути більші витрати на транспортування, неякісну сировину,
переналагоджування технологічного процесу.
При такій ситуації селяни оберуть стратегії 1, 4 і 5.
Вибір стратегії d вплине лише на діяльність заводу.
Вибір стратегії е призводить до зміни галузі діяльності заводу.
В табл. 3 наведено виграші для гри в нормальній формі. Вибрані були лише ті стратегії, при яких
гравці залишаються в галузі. Співвідношення між виграшами відповідає наведеному вище
обговоренню.
Таблиця 3
Виграші виробника та закупівельника
c
Пошук кращих ринків

Стратегії

d
Розвиток заводу
5

2)

Не змінювати ВРХ

5

3)

Заміна корів

3

4)

Нові канали збуту

2

4
4

3

6
6

2

3
2

Все ж наведемо коротко аргументацію табл. 3.
Гра має дві рівноваги Неша. Перша – стратегії 2 та с, друга – стратегії 3 та d. При цьому друга
стратегія є також оптимумом за Парето, тобто найбільш вигідною для суспільства.
Ця гра також має рівновагу Штакельберга, яка співпадає із другою рівновагою Неша та
оптимумом за Парето. На відміну від рівноваг Неша, рівновага Штакельберга є одна.
Таким чином, для обох гравців є вигідним дотримуватися пари стратегій «заміна корів на
високопродуктивні» та «вдосконалення технологій переробки». Інакше кажучи, ні одному із гравців не
вигідно змінювати свою стратегію, за умови, що інші гравці не будуть змінювати своїх стратегій. Слід
зазначити, що використання концепції рівноваги Неша вимагає введення наступної гіпотези: гравці не
можуть домовитися і піти із цієї точки спільно. Тобто рівновага Неша припускає відсутність коаліцій
гравців, що передбачається для некооперативних ігор.
Цікаво, що переведення гри у динамічну форму (що для двох гравців відповідає рівновазі
Штакельберга) дозволяє відкинути менш ефективну рівновагу Неша. Досягти цього можна, наприклад,
надавши силу влади одному із гравців (наприклад, зобов’язавши сторони укладати контракти, а
закупівельника обов’язково мати їх та пред’являти для контролю).
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведений аналіз закупівельних цін на
молоко в Україні та країнах ЄС дав змогу виявити, що внутрішні та закупівельні ціни на сьогодні є
практично однаковими. Побудована теоретико-ігрова модель допоможе узгодити інтереси виробників
молока та його закупівельників (виробників молочної продукції). Також показано, що стратегія «заміна
корів на високопродуктивні» (для виробника) та «вдосконалення технологій переробки» (для
закупівельника) є оптимальною для умов сьогоднішньої України.
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Анотація
В статті проведено порівняльний аналіз закупівельних цін на молоко в Україні та країнах ЄС.
Побудовано теоретико-ігрову модель узгодження інтересів виробників молока та його
закупівельників. Виявлено, що стратегії «заміна корів на високопродуктивні» (для виробника) та
«вдосконалення технологій переробки» (для закупівельника) є оптимальними для економічних умов
в Україні.
Ключові слова: селянські господарства, молокопереробна промисловість, теорія ігор,
моделювання, стратегія, рівновага Неша, оптимум за Парето.
Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ закупочных цен на молоко в Украине и странах
ЕС. Построена теоретико-игровая модель согласования интересов производителей молока и его
закупщиков. Выявлено, что стратегии «замена коров на высокопроизводительные» (для
производителя) и «совершенствование технологий переработки» (для закупщика) являются
оптимальными для экономических условий в Украине.
Ключевые слова: крестьянские хозяйства, молокоперерабатывающая промышленность,
теория игр, моделирование, стратегия, равновесие Нэша, оптимум по Парето.
Annotation
In the article conducted a comparative analysis of the purchasing prices for milk in Ukraine and the
EU. We construct a game-theoretic model of reconciling the interests of milk producers and their buyers.
Revealed that the strategy of "replacement cows are highly productive" (for producers) and "improving the
processing technology" (for buyers) are optimal for economic conditions in Ukraine.
Key words: peasant farms, dairy industry, game theory, simulation, strategy, Nash equilibrium,
Pareto’ optimum.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Підготовка нового виробництва та удосконалення якісних параметрів
продукції, що виробляється, є обов’язковою умовою забезпечення сталого економічного зростання
підприємства в умовах ринкової конкуренції. Підвищення якості товарів і послуг, які пропонуються
споживачеві, є одним з найбільш вагомих резервів підвищення прибутку підприємства.
Ефективність функціонування підприємства багато в чому залежить від економічно-грамотного
використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність поступового переходу до єдиної
системи управління витратами. Перевагами впровадження такої системи є: забезпечення
виробництва конкурентоспроможної продукції за рахунок більш низьких витрат та цін; наявність якісної
та достовірної інформації про собівартість окремих видів продукції та їх позиції на ринку в порівнянні з
продукцією інших виробників; можливість використання гнучкого ціноутворення; надання об'єктивних
даних для упорядкування бюджету підприємства; можливість оцінки діяльності кожного підрозділу
підприємства з фінансової точки зору; прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних та методичних аспектів
управління процесами підготовки нової продукції здійснювали багато вітчизняних і зарубіжних вчених,
таких як Гольдштейн Г. [1], Гошал П., Круглов М. [2], Куінн Дж. Б., Мінцберг Г. [3], Твісc Б. [4],
Тищенко А. [5], Уілсон А., Уілсон М. [6], Фатхуддінов Р. [7], Хершген Х. [8], Черчілль Г. [9].
Для підготовки виробництва удосконаленої високоякісної продукції необхідним також є
залучення чималих обсягів фінансових ресурсів, можливості для акумулювання яких для вітчизняних
підприємств в сучасних умовах є досить обмеженими. Іншим джерелом труднощів і перешкод в
процесі модернізації й удосконалення якості продукції може бути також недостатній рівень організації
управління цим процесом на всіх стадіях його виконання. Вирішення зазначених проблем вимагає на
проведення додаткових досліджень, особливо – у сфері економічного обґрунтування пріоритетів
розробки нової продукції, встановлення оптимального рівня витрат на підготовку нової продукції.
Постановка завдання. Метою дослідження у статті є теоретичне обґрунтування та розробка
методичних підходів щодо управління витратами на забезпечення якості нової продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Витрати на забезпечення якості продукції є
сукупністю витрат підприємства, що виникають при забезпеченні і гарантуванні задовільної якості, а
також пов'язані з витратами через недосягнення необхідного рівня якості створюваних товарів і
послуг. Витрати на якість пов'язані з усіма видами діяльності підприємства, їхня оптимізація є однією з
найважливіших задач комплексної системи управління витратами.
У ринковій економіці найважливішою умовою існування і розвитку підприємства є виробництво
конкурентоспроможної продукції. Конкурентоспроможність продукції, як відзначає більшість
економістів, досягається сполученням ціни і якості [4; 5; 7-9]. Проте це сполучення носить
суперечливий характер, що обов’язково має братися до уваги при формуванні системи управління
витратами.
Протиріччя полягає в тому, що висока якість продукції поряд із підвищенням
конкурентоспроможності, збільшенням обсягу продажів і зростанням частки ринку підприємства
звичайно закономірно призводить до підвищення витрат, а отже, до росту цін або зниження
рентабельності продукції. Обидва зазначені варіанти розвитку подій є однаково небажаними:
підвищення ціни знижує обсяг продажів і частку ринку підприємства, а падіння рентабельності
негативно позначається на економічній зацікавленості підприємства у виробництві продукції. Кожне
підприємство в ринкових умовах змушене так або інакше вирішувати це фундаментальне протиріччя.
При цьому необхідно враховувати, що витрати на якість пов'язані не тільки безпосередньо з
виробництвом продукції, але і з управлінням цим виробництвом. Укрупнено витрати, пов'язані з якістю
продукції, можна розділити на науково-технічні, управлінські і виробничі. Науково-технічні й
управлінські розходи пов’язані із підготовкою, забезпеченням і контролем умов виробництва якісної
продукції, тобто як би визначають наявність і розмір виробничих витрат. Оптимальний же баланс між
якістю і витратами при розробці, виробництві, реалізації, експлуатації й утилізації досягається
грамотним управління на основі досліджень і економічних розрахунків.
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Якість

Одним з основних етапів в розрахунках є з'ясовування можливого обсягу продажів. Визначення
цього обсягу є принциповим для розв’язування протиріччя між витратами і якістю продукції. Інвестиції
підприємства в підвищення якості продукції виявляться економічно доцільними тільки при
визначеному обсязі збуту. Як правило, радикальне поліпшення характеристик потребує великих
витрат, окупити котрі можна тільки при масовій реалізації продукції.
Оскільки підприємство не може досягти переваг перед конкурентами по всім характеристиках
товарів, то необхідно здійснити вибір пріоритетів і розробляти стратегію, що найбільшою мірою
відповідає тенденціям розвитку ринкової ситуації та найкращого способу використання сильних сторін
підприємства.
З цією метою автором пропонується проводити позиціонування продукції на основі побудови
матриці «витрати – результати – якість», яка дає наочне уявлення про позиції продукції виробленої
підприємством і його конкурентами. Кожний квадрат даної матриці відбиває різноманітні результати,
пов'язані зі станом продукції.
Відмінною рисою запропонованої матриці є врахування відповідності якості продукції не з
результатами діяльності підприємства (ціною продукції), а з їхнім співвідношенням із витратами на
досягнення отриманих результатів. Матриця дозволяє визначати напрямки роботи підприємства
відносно зміни параметрів конкурентоспроможності продукції (рис. 1).

Висока

Необхідна підтримка існуючої
позиції, здійснення безперервного
контролю за витратами на виробництво і
реалізацію.
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Для підвищення ефективності
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Співвідношення витрат і результатів діяльності

Рис. 1. Характеристика квадрантів матриці «витрати – якість»
Витрати на створення, підтримку виробництва якісної продукції, й іміджу самого підприємства
утворяться як усередині його, так і за його межами.
Слід також зазначити, що недостатній рівень забезпечення якості промислової продукції
негативно впливає на рентабельність виробництва, а з іншого боку – мала завантаженість виробничих
потужностей, незадовільні умови праці, відтік висококваліфікованих кадрів відбиваються на якості
продукції. Основними причинами зниження якості є зменшення інноваційної активності, збитковість
підприємств, стан технологічного устаткування.
Одним із джерел, що дозволяють оцінити якість продукції, що виробляється безпосередньо на
підприємстві, є аналіз претензійної роботи. Крім того, обов'язковому ретельному аналізу підлягають
витрати на брак і його виправлення, які у залежності від новизни продукції необхідно відносити до
базових або додаткових. Їхній розмір може істотно коливатися і складатися з витрат на виробництво
забракованої надалі продукції при наявності невиправного браку або додатково до цього витрат на
його виправлення, якщо брак не остаточний. Витрати на якість можуть включати оплату морального
або фізичного збитку, нанесеного споживачу неякісною продукцією. У останньому випадку витрати,
пов'язані з якістю продукції, а точніше її відсутністю, можуть бути надто великими. На рис. 2 наведена
група витрат за їхніми видами у взаємозв'язку з виробництвом нової продукції, її удосконаленням і
витратами на брак та його виправлення.
Умови сучасної ринкової конкуренції вимагають від підприємств постійного удосконалювання і
відновлення виробів, що випускаються. Постійне відновлення продукції є одним із головних резервів
забезпечення стабільного положення підприємства на ринку. У результаті випуску нових виробів, що
відрізняються підвищеною якістю, споживачі одержують можливість одержання виробу, якому
властиві більш ефективні експлуатаційні характеристики, що призводить до підвищення попиту на
вироблену підприємствами продукцію і підвищенню його конкурентоспроможності. Для обновленої
продукції характерно зниження експлуатаційних витрат, пов'язаних із необхідністю ремонту і заміни
окремих деталей, а це веде до економії засобів на ремонт і обслуговування виробів у споживачів.
Постійне відновлення продукції є досить трудомістким і дорогим процесом. У процесі організації
виробництва нових виробів витрати на їх розробку й освоєння в початковий період часу наростають і
тільки при налагодженні серійного випуску виробів і їхньої успішної реалізації починають
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відшкодовуватися. Характеристика взаємозв'язку витрат, що забезпечують якість продукції, із новою й
удосконаленою продукцією подана на рис. 2.

ВИТРАТИ НА НОВУ ПРОДУЦІЮ

Витрати на вдосконалення продукції

Базові витрати

Додаткові витрати

Оплата
праці

Сплата за
засоби
праці

Основі
виробничі
витрати
Заводська
собівартість

Сплата за
предмети
праці

Загальногосподарськи
витрати
Витрати
на продукцію

Накладні
розходи
Витрати на
контроль

Витрати
на оцінку
Витрати на
техніку та
технологію

Витрати на
запобігання
Витрати на
систему управління якістю

Витрати на
інформацію

Витрати на брак та його усунення
Витрати на
непоправний
брак

Витрати на продукцію
зниженої якості та
виправлення браку

Оплата моральних
збитків, нанесених
споживачу

Сплата фізичного
ущербу, нанесеного
споживачу

Рис. 2. Взаємозв’язок витрат, що забезпечують якість продукції,
із новою й удосконаленою продукцією
Для забезпечення нормальних умов рентабельної роботи потрібно, щоб новий вид виробів
знаходився у виробництві не менше того періоду, що необхідний для покриття витрат на його освоєння.
Тому, задачею проектувальників і технологів є пошук таких рішень створення нових виробів, при
дотриманні яких забезпечуються мінімальні граничні витрати на їхнє виробництво, покриваються
витрати на освоєння в міру налагодження виробництва, задовольняється умова доцільності
використання нових виробів для споживача і досягаються поставлені цілі підприємства. Вирішення
зазначених управлінських завдань стає можливим тільки за умови розширення витрат на НДДКР і
переозброєння
виробництва,
загального
підвищення
інноваційно-інвестиційної
активності
підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Розвиток підприємства вимагає постійного
удосконалення і відновлення виробів, які випускаються, що обумовлює важливість правильного
обґрунтування витрат на забезпечення якості нової продукції та визначення джерел їхнього покриття.
Для вибору пріоритетів підвищення якості та забезпечення конкурентних переваг продукції
підприємства у роботі пропонується використання методичного підходу, заснованого на побудові
матриці «витрати – результати – якість», яка дає наочне уявлення про позиції продукції виробленої
підприємством і його конкурентами. Кожний квадрат даної матриці відбиває різноманітні результати,
пов'язані зі станом продукції.
На додаткове вивчення вимагають організаційно-методичні аспекти розробки та реалізації
маркетингової стратегії підприємства та політики підготовки нової продукції з урахуванням
встановлених чинників формування витрат на забезпечення якості.
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Анотація
Теоретично обґрунтовані та розроблені методичні підходи щодо управління витратами на
забезпечення якості нової продукції. Запропоноване проведення позиціонування продукції на основі
побудови матриці "витрати – результати – якість".
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Аннотация
Теоретически обоснованы и разработаны методические подходы к управлению затратами
на обеспечение качества новой продукции. Предложено проведение позиционирования продукции на
основе построения матрицы «затраты – результат - качество».
Ключевые слова: управления затратами, качество продукции, конкурентоспособность,
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Annotation
Methodic approaches to management of costs for providing new production quality have been
theoretically substantiated and developed. Conducting of positioning production on the base of constructing
a “costs – results - quality” matrix has been proposed.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
«ДЕЛЬФІ» В УПРАВЛІННІ МОЛОПЕРЕРОБНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Постановка проблеми. Для ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу та
удосконалення економічних взаємовідносин у ланцюзі «виробництво – переробка – споживання»
актуальним питанням є виділення найважливіших факторів, які забезпечують ефективну роботу
кожного учасника ланцюга.
Оскільки молокопереробні підприємства є інтеграторами в даній ланці, то на ефективність їх
функціонування впливають фактори з боку виробників і споживачів молочної продукції. Тому
доцільним є проведення анкетного опитування молокопереробних підприємств з метою виявлення
чинників, які забезпечують ефективність їх функціонування. А для отримання достовірної і
систематизованої інформації найбільш доцільно застосовувати один із найпоширеніших методів
експертного опитування – метод «Дельфі».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метод експертного опитування«Дельфі»
розроблений американськими дослідниками Т. Гордоном і О. Хелмером [1].
Взагалі експертні методи прогнозування у своїх дослідженнях використовували такі вчені, як
Гнатієнко Г. М. та Снитюк В. Є. [2], Грабовецький Б. Є. [3], Шершньова О. [4], Бабець І. Г. [5] та ін. Вони
вважають, що експертні оцінки у теперішній час є найбільш розповсюдженим способом отримання і
аналізу якісної інформації.
Однак практика підтверджує доцільність удосконалення експертних методів, за якими
опитуванню підлягали б найкомпетентніші особи у досліджуваній проблематиці. В якості експертів
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залучались би авторитетні члени колективу, зокрема, керівники, провідні спеціалісти, сторонні
експерти.
Постановка завдання. Завданням нашого дослідження є оцінка відносної важливості
факторів, що визначають ефективність роботи молокопереробних підприємств Вінниччини на основі
методу експертних оцінок «Дельфі».
Виклад основного матеріалу дослідження. Метод «Дельфі» передбачає оцінку експертом
відносної важливості показників, зазвичай, за 100-бальною шкалою. Експерт надає 100 балів
показнику, який, на його думку, є найважливішим і 0 балів – показнику, який не впливає на
досліджуваний процес. В інтервалі 0–100 балів експерт може надати однакову кількість балів двом
або більше показникам, якщо він вважає їх рівноцінними.
Нижче наведено результати дослідження, проведені на основі опитувальних анкет ТОВ «Інтер
Фуд», ПАТ «Літинський молочний завод», ТОВ «Люстдорф», ТОВ «Липовецький маслосирзавод», ПАТ
«Тростянецький молочний завод», ПАТ «Бершадьмолоко». За результатами опитування експертів на
основі розробленої методики, реалізованої на ЕОМ, обчислюється система статистичних
характеристик, яка потрібна, щоб проранжувати фактори щодо ефективності діяльності
досліджуваного підприємства та перспективи його розвитку.
Система факторів, сформована на основі дослідження джерел інформації, а також консультацій
зі спеціалістами, які безпосередньо займаються проблемами управління підприємством. І лише після
реального аналізу буде складений перелік факторів, що включений в опитувальну анкету для оцінки їх
експертами (табл. 1).
Таблиця 1
Система факторів, що визначають ефективність діяльності молокопереробного
підприємства та перспективи його розвитку
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назва факторів (показників)
Цінова політика підприємства
Обсяг переробки сировини
Жирність молока
Відстань транспортування сировини
Маркетингові заходи збуту
Рівень конкуренції в галузі
Асортимент готової продукції
Сезонність надходження сировини
Рівень кваліфікації спеціалістів
Законодавча база
Рівень розвитку науково-технічного прогресу
Рівень попиту на готову продукцію

Введемо такі умовні позначення [6]:
– кількість експертів, що взяли участь в колективній експертній оцінці;
– можливі номери експертів;
– кількість факторів (напрямів, параметрів) дослідження, які запропоновані експертом для
оцінки;
– можливі номери факторів, що досліджуються;
– кількість експертів, що оцінили

фактор (кількість наданих балів повинна бути більше

нуля);
– оцінка відносної ваги (в балах), наданим -м експертом -му фактору;
– ранг, встановлений -м експертом -му фактору;
– середня вага (нормована оцінка), надана -м експертом -му фактору.
Ранг – це порядковий номер, що визначає місце кожного фактора в загальній сукупності
факторів. Ранги, зазвичай, відповідають числам натурального ряду:

, де

– кількість

ранжованих факторів. Ранг, рівний одиниці, присвоюється найважливішому фактору, – фактору, що
має мінімальний вплив на досліджуваний процес.
Якщо експерт присвоює однакову кількість балів декільком факторам, то їм надаються
стандартизовані ранги – як частки від ділення суми місць, зайнятих факторами з однаковими балами
на загальну кількість таких альтернатив.
Нижче наведені зміст і формули для розрахунків основних характеристик анкетного опитування
для кожного окремого фактора:
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K aej =

mj
m

(4)

− питома вага кожного фактора:
m

Wj =

∑W
i =1

n

ij

m

∑ ∑ Wij
j =1 i =1

−

розмах оцінок в балах:

C

C ij

{W ij =

n

∑ C ij
j =1

Lij = C j max − C j min

C

,

}
(5)

(6)

j m in
де j max ,
— відповідно максимальна і мінімальна оцінки, поставлені експертами -му
фактору.
При організації і проведенні експертного опитування та обробки даних опитувальних анкет
необхідно розв'язати ряд проблем, зокрема, визначення чисельності експертної групи та кількість
турів проведення експертизи.
В експертному опитуванні були задіяні 16 експертів, що вважається цілком оптимальною
кількістю [2; 8].
В методі «Дельфі» передбачається багатотурове опитування, однак не більше 4-х турів [9].
Така процедура опитування обумовлена необхідністю досягнення прийнятного рівня
узгодженості думок експертів. Для цього після кожного туру опитування експертів ознайомлюють з їх
результатами, що дозволяє співставити свої оцінки факторів (напрямків, параметрів) з оцінками
кожного учасника опитування і внести, при бажанні, певні корективи. Процес опитування може бути
завершений після будь-якого туру, якщо досягнутий прийнятний рівень узгодженості думок експертів.
У проведеному нами дослідженні вже після 3-го туру досягнута достатньо висока ступінь
узгодженості думок експертів.
В таблиці 2 наведені статистичні характеристики анкет опитування, отримані на основі
формул (1-6).
Для зручності аналізу в табл. 3 фактори розміщені в міру зниження їх відносної важливості щодо
впливу на рівень ефективності виробництва і перспектив розвитку підприємства.
При порівнянні досліджуваних показників на основі статистичних характеристик найважливішим
є фактор, що має максимальне значення середнього балу та середньої ваги (нормованої оцінки) і
мінімального значення середнього рангу.
Як свідчать дані табл. 3, перевага при наданні відносної важливості факторів надається
середньому рангу. В цілому показники, що характеризують відносну важливість факторів, змінюються
послідовно. Лише в одному випадку фактору «законодавча база» надана перевага у порівнянні з
фактором «жирність молока» тільки за критерієм середнього рангу, незважаючи на те, що середній
бал та середня вага в останнього вищі.
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Таблиця 2
Статистична оцінка порівняльної важливості факторів, що визначають рівень
ефективності роботи молокопереробного підприємства

Середнє
значення в
балах,

Показник
(згідно табл. 1)

µ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва статистичних показників
Частота
Коефіцієнт
максимально
активності
можливих
експертів,
оцінок,

Середній
ранг,

S

j

65,000
92,500
77,500
57,813
86,250
68,473
55,000
48,438
82,500
77,187
78,688
96,687

j

K 100 j

K aе j

0,000
0,375
0,000
0,000
0,125
0,000
0,000
0,000
0,125
0,063
0,000
0,625

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

8,750
2,750
5,969
9,656
3,906
7,844
10,313
10,906
4,813
5,906
5,500
1,688

Середня
вага
(нормована
оцінка),

W

j

0,072
0,105
0,087
0,070
0,102
0,075
0,059
0,052
0,094
0,085
0,089
0,110

Розмах
оцінок в
балах,

Lj
30,000
20,000
30,000
50,000
50,000
40,000
40,000
40,000
30,000
40,000
35,000
15,000

Таблиця 3
Ранжування факторів по мірі зниження значимості, оціненої за середніми
значеннями балів, рангів, ваги

12
2
5
9

Показник
згідно
відносної
важливості
1
2
3
4

11

5

10
3
6
1
4
7

6
7
8
9
10
11

8

12

Показник
(табл. 1)

Назва фактора
Рівень попиту на молочну продукцію
Обсяг переробки сировини
Маркетингові заходи збуту
Рівень кваліфікації спеціалістів
Рівень розвитку науково-технічного
прогресу
Законодавча база
Жирність молока
Рівень конкуренції в галузі
Цінова політика
Відстань транспортування сировини
Асортимент готової продукції
Сезонність надходження молочної
сировини

Середній
ранг

Середній
бал

Середня
вага

1,688
2,750
3,906
4,813

96,688
92,500
86,250
82,500

0,110
0,105
0,102
0,094

5,500

78,688

0,089

5,906
5,969
7,844
8,750
9,656
10,313

77,187
77,500
68,473
65,000
57,813
55,000

0,085
0,087
0,075
0,072
0,070
0,059

10,906

48,438

0,052

Ретельний аналіз результатів анкетного опитування проводиться лише після оцінки ступеня
узгодженості думок експертів, який визначається за коефіцієнтом конкордації:
n

12∑ d
K кон =

j =1

2
j
m

,

m ( n − n ) + m ∑ Ti
2

3

i =1

(7)

n

∑
dj = Sj −
Sj =

S

j =1

n

j

;
(8)

m

∑

i =1

R ij ;
(9)
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Ti =
де

L

∑ (t
l =1

3
l

− t l ),
(10)

– коефіцієнт конкордації;
L – кількість груп зв’язаних (однакових) рангів;
te – кількість зв’язаних рангів у поточній групі.

Результати обробки опитувальних анкет вважаються прийнятними, якщо
, після другого –

дослідженнях після першого туру

. У наших
, після третього –

.
Таким чином, після третього туру досягнута досить висока ступінь узгодженості думок експертів.
Статистична істотність коефіцієнта конкордації перевіряється за критерієм Пірсона (

).

n

12∑ d
X

де

2
p

=

j =1

2
j

m
1
m n ( n + 1) +
∑ Ti
n − 1 i =1

,

– розрахункове значення критерія Пірсона.

Розрахункове значення
порівнюється з табличним значенням
та довірчої ймовірності (p=0,95 або p=0,99).
Якщо

(11)

для

ступенів свободи

, то коефіцієнт конкордації статистично істотний. Згідно проведених розрахунків

; за
. Оскільки
, то можна стверджувати про статистичну
істотність коефіцієнта конкордації.
З огляду на вищевикладене, можна проводити ретельний аналіз результатів анкетного
опитування на основі даних табл. 3.
У першу п’ятірку факторів за рівнем статистичних характеристик увійшли:
− рівень попиту на молочну продукцію;
− обсяги переробки сировини;
− маркетингові заходи збуту;
− рівень кваліфікації спеціалістів;
− рівень розвитку науково-технічного прогресу.
Такі результати цілком пояснені. Дійсно, у ринкових умовах, розвиток виробництва неможливий
без попиту на продукцію. Лише наявність споживчого попиту стимулює нарощування виробництва,
підвищення якості продукції, зниження витрат на виробництво.
Враховуючи особливості основної сировини – молока, зростання виробництва залежить від
величини поголів’я худоби та її продуктивності. Ці фактори, зазвичай, мало залежать від переробників
продукції. Тому експерти і надали високий рейтинг обсягам поставки і переробки сировини (молока).
Імідж підприємства, попит на продукцію багато у чому обумовлений ефективністю
маркетингових заходів.
Нарешті, наявність прогресивної техніки і технології, кадрів, що кваліфіковано використовують
новітню техніку, по суті забезпечують успішне функціонування підприємства та його перспективи.
Експерти звернули увагу на законодавчу базу, яка суттєво впливає на регуляторну політику
державних органів, та жирність молока, від якої залежить вихід готової продукції.
Відносно низький рейтинг цінової політики може пояснитися тим, що в ринковій економіці рівень
ціни встановлюється в результаті конкурентної боротьби.
Деякі сумніви викликає низький рейтинг рівня конкурентної боротьби.
Значні аналітичні можливості містить матриця переваг, яка формується на основі попередньо
побудованої матриці рангів.
Суть матриці переваг (табл. 4) полягає у тому, щоб оцінити, скільки експертів надали перевагу
певному фактору (напрямку, параметру) у порівнянні з рештою, або іншими словами, матриця переваг
визначає число випадків, коли фактор j визначається як більш важливий за фактор K.
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Таблиця 4
Матриця переваг
Фактори
(згідно
табл. 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Фактори (згідно табл. 1)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16
12
6
14
8
4
2
15
12
12
16

0
1
0
6
0
0
0
1
2
3
9

1
13
0
12
4
0
0
10
7
10
16

8
16
16
16
11
6
4
15
13
13
16

2
9
4
0
2
1
0
6
3
3
13

5
16
11
3
12
1
2
13
11
11
16

11
16
16
8
15
11
5
16
15
15
16

13
16
16
11
16
14
9
15
15
15
16

0
13
3
11
10
2
0
0
5
8
12

3
12
6
2
11
4
1
1
7
9
15

2
13
5
2
12
2
0
1
8
6
16

0
12
0
0
2
0
0
0
2
1
0
-

Матриця переваг будується так. Для визначення елемента 1.2 (клітинка на перетині першого
рядка та другої колонки) матриці переваг аналізуються рядки 1 та 2 матриці рангів і визначається,
скільки разів ранги першого фактора вище у порівнянні з рангами другого фактора. У нашому прикладі
це число дорівнює 0 (нуль), тобто жоден з експертів не надав переваги ціновій політиці підприємства у
порівнянні з обсягом переробки сировини.
Першому фактору у порівнянні з третім надав перевагу один експерт, у порівнянні з четвертим –
8 експертів і т. д. Фактору під 12-тим номером «Рівень попиту на молочну продукцію» у порівнянні з
факторами під номерами 1; 3; 4; 6; 7; 8; 11 надали перевагу всі 18 експертів. Значні переваги надали
експерти таким факторам, які у табл. 1 містяться за номерами 2; 5; 9.
Беззаперечний інтерес має виявлення експертів, які позитивно або навпаки, негативно
впливали на ступінь узгодженості їх думок. Для цього визначається сукупність коефіцієнтів
конфігурації шляхом послідовного виключення із групи відповіді одного із експертів (табл. 5).
Таблиця 5
Коефіцієнти конкордації, розраховані шляхом послідовного виключення із розрахунків
відповіді одного із експертів
Виключається експерт
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Суттєвість коефіцієнта конкордації,
Коефіцієнт конкордації,
0,706
0,696
0,700
0,700
0,700
0,702
0,698
0,729
0,697
0,696
0,699
0,710
0,727
0,716
0,715
0,711
0,721

124,25
114,770
115,42
115,54
115,57
115,85
115,19
120,21
114,96
114
115,40
117,21
119,92
118,06
117,97
117,38
119,02

Якщо в результаті виключення із розрахунків відповідей певного експерта, коефіцієнт
конкордації зростає, то це означає, що виключений експерт негативно впливав на загальну ступінь
узгодженості думок і, навпаки, якщо в результаті виключення експерта коефіцієнт конкордації
знизився, то такий експерт позитивно впливав на загальну ступінь узгодженості думок.
.
Отож, якщо обробці підлягають анкети всіх експертів, то коефіцієнт конкордації
Сприяли підвищенню загального рівня узгодженості думок експерти за номерами 1; 6; 8; 9; 10.
Негативно впливали на рівень узгодженості думок експерти за номерами 7; 12; 13; 14; 15; 16.
Решта експертів мало впливали на рівень узгодженості думок.
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В цілому можна стверджувати, що значних розбіжностей щодо ранжування факторів у експертів
не спостерігалося.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищевикладене, можна з впевненістю
стверджувати, що метод експертного опитування Дельфі є ефективним інструментом оцінки факторів,
які характеризують діяльність підприємства. Це дозволяє виокремити коло показників, які в подальших
дослідженнях дадуть можливість оцінити ефективність роботи всього молокопродуктового
підкомплексу.
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Анотація
На підставі методу колективної експертної оцінки «Дельфі» проведене ранжування факторів
і встановлено міру їх відносної важливості щодо ефективної діяльності молокопереробних
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Аннотация
На основании метода групповой экспертной оценки «Дельфи» проведено ранжирование
факторов и определена степень их относительной важности по эффективной работе
молокоперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: молокоперерабатывающее предприятие, эксперт, анкетный опрос, бал,
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Annotation
On the basis of method of collective expert estimation of «Delfi» ranging of factors is conducted as far
as their relative importance as for effective business of the enterprises of dairy industry.
Key words: dairy enterprise, expert, questionnaire, point, standardized rank, matrix, scale of
assessments, Pierson’s criterion.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Актуальність визначення напрямів ефективного ресурсозбереження
для України обумовлена об’єктивними причинами, що пов’язані із вирішенням загальної проблеми
забезпечення сталого економічного розвитку держави. В рамках становлення сучасного ринкового
господарства це вимагає пошуку нових шляхів формування національної стратегії ресурсозбереження
[1]. Ресурсозберігаюча діяльність украй важлива як для держави в цілому, так і кожного підприємства
окремо. Ефективне впровадження процесів ресурсозбереження на підприємствах будівельної галузі,
безумовно, позитивно позначиться на економіці всієї країни. Але для цього необхідна цілеспрямована
участь держави в розробці програм і заходів щодо підвищення ефективності використання ресурсів
шляхом підтримки реалізації цього процесу на будівельних підприємствах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема ресурсозбереження розглядається в
наукових роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. На думку Райзберга Б. А.,
Лозовського Л. Ш. та Стародубцевої Е. Б., ресурсозбереження – один із важливих напрямів
підвищення ефективності виробництва. Основними напрямами ресурсозбереження є впровадження
ресурсозберігаючої техніки і технології, які дають змогу знизити матеріаломісткість продукції.
Ресурсозбереження досягають також завдяки комплексному використанню сировини, переробці
вторинних ресурсів [2]. Іфтемічук В. С., Григорьев В. А., Маниліч М. І., Шута Г. Д. вважають, що
ресурсозбереження – це система заходів, спрямованих на найбільш раціональне й ефективне
використання всіх видів ресурсів, їх скорочення на одиницю корисного ефекту.
Ресурсозбереження є важливою умовою вирішення соціальних і виробничих проблем розвитку
суспільства [3, с. 461]. У сфері управління ресурсо- та енергозбереженням в умовах перехідної
економіки розглядаються питання планування та стимулювання, а також використання ресурсів і
відносин власності.
У роботах Іванова М. І., Хижняк Л. Т., Липницького Д. В. як один з головних напрямів
ресурсозбереження аналізується впровадження нових технологій, оцінюється прогресивність
технологічних систем та організаційні форми інтеграції науки і виробництва [4]. Але недостатньо уваги
приділено розробці та формуванню механізму управління ресурсозбереженням як сукупності
послідовних процесів, що впливають на зниження сукупних витрат ресурсів при виробництві продукції.
Постановка
завдання.
Метою
статті
є
обґрунтування
механізму
управління
ресурсозбереженням на підприємствах будівельного комплексу.
Ресурсозбереження як інструмент господарювання є дуже важливим для влади, бізнесу і
суспільства. Тому впровадження ресурсозберігаючої політики на всіх рівнях господарювання є
необхідною умовою для створення повноцінної ринкової економіки.
Сьогодні на користь реалізації вітчизняних ресурсозберігаючих проектів свідчить той факт, що з
погляду капітальних вкладень енерго- та ресурсозберігаючі заходи у 3-4 рази ефективніші, ніж
створення нових виробничих потужностей [5]. Висока соціально-економічна та екологічна
ефективність ресурсозбереження підтверджується численними результатами впровадження пілотних
проектів. Одержані результати, безумовно, сприяють зміцненню раціональних мотивів
ресурсозбереження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Будівельний комплекс України забезпечує
матеріально-технічні умови функціонування вітчизняної економіки через створення та оновлення
основного капіталу. До найважливіших напрямів діяльності будівельного комплексу України належить
виробництво будівельних матеріалів і виробниче, культурно-побутове, житлове та інші види
будівництва.
До його складу входять багатопрофільні підприємства різних форм власності, що зумовлює
потребу в координації їх діяльності, налагодження між ними господарських зв’язків і здійснення
централізованого управління. Це створює передумови для посилення монопольного становища
підприємств цієї сфери вітчизняної економіки при взаємовідносинах з іншими учасниками будівництва
та зловживання ним. До особливостей функціонування будівельного комплексу України можна
зарахувати значну юридичну та економічну самостійність структурних підрозділів будівельномонтажних організацій, їх нерівномірне територіальне розміщення та значну технологічну залежність
від діяльності базових підрозділів [6].
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Визначальною стратегією перспективного розвитку будівельного комплексу України повинна
стати реалізація ресурсозберігаючої політики, яка передбачає подолання існуючих організаційноекономічних проблем, серед яких необхідно виділити наступні: недосконалість законодавчої бази і
системи органів державного управління ресурсозбереженням; відсутність правової відповідальності за
перевитрати ресурсів; дефіцит спеціалістів щодо ресурсозбереження; відсутність розвинутої
інфраструктури по ресурсозбереженню; недостатнє економічне стимулювання ресурсозбереження;
неефективне використання цінових інструментів, яке обумовлюється збільшенням матеріальноресурсної складової собівартості продукції; несприятливий інвестиційний клімат; дефіцит фінансових
коштів для виділення ефективних ресурсозберігаючих технологій; неефективний захист від
недобросовісної конкуренції з боку закордонних виробників [7; 8].
Розробка і реалізація програм ресурсозбереження на підприємствах будівельного комплексу є
не лише найважливішим напрямом їх технічного та економічного розвитку, але і стає початковим
етапом процесу переходу будівельної галузі України на ресурсозберігаючий шлях розвитку. Це
вимагає розробки відповідної теоретико-методологічної основи для обґрунтування напрямів
ресурсозбереження і ресурсозберігаючих заходів на будівельних підприємствах.
Для широкомасштабної реалізації основних завдань проведення ресурсозберігаючої політики на
промислових підприємствах України необхідно формування організаційно-економічного механізму
управління ресурсозбереженням, раціонального використання всіх наявних у виробництві ресурсів і
охорони довкілля, оскільки важливішими критеріями сучасного виробництва є рівні його
ресурсомісткості, безвідходності та екологічності виробничих процесів.
Нині відсутні методичні розробки по формуванню організаційно-економічного механізму
управління ресурсозбереженням на підприємствах будівельної галузі, який змог би стати не лише
інструментом визначення ресурсного потенціалу підприємств і оцінки досягнутого рівня ефективності
використання всіх наявних ресурсів, але і основою відповідної ресурсозберігаючої стратегії
будівельного комплексу України. Сьогодні немає єдиного методологічного підходу до визначення,
формування і функціонування механізму управління ресурсозбереженням, заснованого на оптимізації
споживання сукупних ресурсів і спрямованого на підвищення ефективності їх використання. Тому
розробка такого механізму має не лише теоретичне, але і важливе практичне значення. Необхідність
побудови організаційно-економічного механізму управління ресурсозбереженням з позиції системного
підходу стає більш актуальної у зв’язку з високою ресурсомісткістю продукції вітчизняних промислових
підприємств і тенденцією до її збільшення.
У Економічному словнику поняття «механізм» визначається як «послідовність станів, процесів,
що визначають собою яку-небудь дію, явище», або ж «система, пристрій, що визначає порядок якогонебудь виду діяльності» [9]. Господарський механізм визначається як «сукупність економічних
структур, інститутів, форм і методів господарювання. Служить ув'язці і узгодженню громадських,
групових і приватних інтересів, забезпечує функціонування і розвиток національної економіки». Автори
Сучасного економічного словника названу категорію розглядають як «сукупність організаційних
структур, конкретних форм і методів управління, а також правових норм, за допомогою яких
реалізуються чинні в конкретних умовах економічні закони, процес відтворення» [9]. Так, А. Кульман
стверджує, що «економічний механізм визначається або природою початкового явища, або кінцевим
результатом серії явищ», і уточнює, що «складовими елементами механізму завжди одночасно
виступають і початкове явище, і завершуючі явища, і увесь процес, який відбувається в інтервалі між
ними» [10, с. 12]. Іншими словами, будь-який організаційно-економічний механізм є певна сукупність
або послідовність економічних явищ.
Економічні механізми, що формуються на основі стохастичних і детермінованих взаємозв'язків
економічних явищ і обумовлені їх тимчасовою послідовністю, дослідники підрозділяють на відкриті і
закриті організаційно-економічні механізми. До першого типу відносять механізми збалансованості
(рівноваги) національних і світовий економік, ринкові механізми ціноутворення, фінансові механізми
держав і великих корпоративних утворень, корпорацій і організацій. Кінцевий результат
функціонування таких механізмів – цей новий (оновлений) стан базового (досліджуваного) явища.
Закриті економічні механізми характеризуються дублюванням (відтворенням) початкових економічних
явищ в нових або оновлених умовах господарювання – це так звані мультиплікативні механізми, тобто
механізми чергування циклів економічного розвитку, сезонного коливання цінової кон'юнктури різних
видів товарів і послуг і тому подібне.
Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на підприємствах будівельної галузі
повинен мати наступні основні елементи (рис. 1):
• створення якісно нової системи показників ефективності господарчої діяльності за рівнем
екологічності, безвідходності і ресурсомісткості виробництва;
• формування системи економічної зацікавленості у економії ресурсів, поширенні використання
вторинних ресурсів, оздоровленні довкілля і сприянню впровадженню досягнень НТП.
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Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення
ресурсозбереження

Стратегія ресурсозбереження

Підсистема управління будівельною організацією

Підсистема
управління
персоналом
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управління
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відтворення
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Оцінка ефективності механизму ресурсозбереження

•
•
•
•
•
•
•

Критерії оцінки:
Зниження собівартості продукції
Зниження матеріаломісткості продукції
Зниження енергоємності продукції
Зниження плинності кадрів
Підвищення інвестиційної привабливості підприємства
Зниження енергоємності виробництва
Зростання обсягів виробництва і реалізації продукції
Збільшення прибутку підприємства

Рис. 1. Механізм управління ресурсозбереженням на підприємствах будівельної галузі
Цей механізм повинен включати наступні складові:
• виробничий процес як рушійну силу і провідний елемент, що запускає механізм
ресурсозбереження в дію;
• нормативно-правовий, організаційний і методичний інструментарій досягнення цілей
ресурсозбереження;
• моніторинг ресурсоспоживання у виробничому процесі;
• стратегію ресурсозбереження, що визначає відповідні цілі як планований результат роботи
механізму ресурсозбереження;
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• підсистеми управління будівельною організацією, персоналом, інноваційним розвитком і
якістю;
• об'єкти управління – виробничі підрозділи підприємства і господарське середовище.
Висновки з проведеного дослідження. Механізм управління ресурсозбереженням на
підприємствах будівельної галузі повинен працювати у тому ключі, який задається особливостями
виробничих процесів у цій галузі. Він повинен представляти собою сукупність послідовно здійснюючих
процесів, які визначають комплексний управлінський вплив на всі об’єкти управління, які беруть участь
у господарської діяльності підприємства з метою зниження сукупних витрат ресурсів на виробництво
одиниці продукції.
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Анотація
Розглянуто необхідність розробки і реалізації програм ресурсозбереження на підприємствах
будівельного комплексу. Обґрунтовано механізм управління ресурсозбереженням на підприємствах
будівельної галузі, який представляє собою комплексний управлінський вплив на сукупність
послідовно здійснюваних процесів, з метою зниження сукупних витрат ресурсів на одиницю
виробленої продукції.
Ключові слова: ресурсозбереження, будівельний комплекс, підприємство, механізм,
управління.
Аннотация
Рассмотрена необходимость разработки и реализации программ ресурсосбережения на
предприятиях строительного комплекса. Обосновано механизм управления ресурсосбережением
на предприятиях строительной отрасли, который представляет собой комплексный
управленческий влияние на совокупность последовательно осуществляемых процессов, с целью
снижения совокупных затрат ресурсов на единицу продукции.
Ключевые слова: ресурсосбережение, строительный комплекс, предприятие, механизм,
управление.
Annotation
The recourse of working out and realization of recourse-saving programmers at the building complex
enterprises is examined. Substantiated mechanism of management resource at the enterprises of the
construction industry, which represents the comprehensive management impact on totality of sequentially
performed processes to with a view reduce total cost of resources per unit of production.
Key words: recourse-saving, building complex, enterprises, mechanism, management.
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ЗОВНІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ВИДАВНИЧОПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ОСНОВИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА
УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день поліграфічні підприємства функціонують в
умовах високого рівня конкуренції як всередині галузі, так і міжгалузевої – з боку мультимедійних
засобів передачі інформації, Інтернет-мереж і т.д. В такому середовищі оптимізація та максимальне
використання потенціалу поліграфічного підприємства є важливим завданням, а ефективне
управління ним може бути засобом для отримання стійких конкурентних переваг підприємства. При
цьому існує необхідність аналізу зовнішнього середовища та його потенційних можливостей як
загалом суб’єктів, що оточують підприємство та здійснюють вплив на нього, так і з позиції
використання підприємством зовнішніх ринкових можливостей.
Зазначимо, що підприємство оточують суб’єкти ринку, до яких можна віднести конкурентів,
клієнтів, споживачів продукції, постачальників, громадські організації і т.д. Відповідно, всі зазначені
суб’єкти мають власні цілі, потреби і можливості. Їх діяльність базується на ресурсному забезпеченні,
можливостях – як зовнішніх, так і внутрішніх, тобто кожен з них має свій потенціал. Зовнішнім
потенціалом підприємства доцільно вважати всю сукупність потенціалів суб’єктів зовнішнього
середовища підприємства, що можуть бути застосовані у його діяльності (прямо чи опосередковано)
для досягнення цілей, або чинять вплив на діяльність підприємства та реалізацію його цілей.
Отже, зовнішній потенціал підприємства включає всі відповідні ресурси та можливості їх
застосування як у зовнішньому так/або і у внутрішньому середовищі з метою реалізації цілей
підприємства. Формування внутрішнього потенціалу підприємства здійснюється на основі
впровадження зовнішніх ресурсів та інтенсивного зростання внутрішнього потенціалу і неможливо без
взаємодії з зовнішнім середовищем. Внутрішній потенціал одного підприємства галузі буде зовнішнім
для іншого.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед відомих вітчизняних науковців, що
досліджують аспекти як внутрішнього, так і зовнішнього потенціалу підприємства можна виділити
Федоніна О. С., Краснокутську Н. С., Отенко І. П., Ареф’єву О. В., Багацького В. М., Герасимчука З. В.,
Павлова В. А., Пивнева Є. С., Рєпіну І. М., Олексика О. І. та ін. Більшість наведених дослідників
акцентують увагу на існуванні зовнішнього потенціалу та необхідності його врахування і оцінки, але не
надають практичних методик та рекомендацій по даному напряму дослідження.
У той же час, підхід до управління зовнішнім потенціалом підприємства у розрізі аналізу
можливостей взаємодії з ринковим середовищем, залучення зовнішніх ресурсів, здійснення впливу на
суб’єкти взаємодії за рахунок внутрішніх ресурсів і компетенції є ще недостатньо дослідженим і може
стати стратегічною конкурентною перевагою підприємства.
Постановка завдання. Метою даної статті є проведення аналізу підходів до виділення
складових зовнішнього потенціалу підприємства, формування структури зовнішнього потенціалу
поліграфічного підприємства, визначення специфіки структуризації, оцінення можливості управління
зовнішнім потенціалом поліграфічних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо, що під потенціалом підприємства
слід розуміти сукупність ресурсів підприємства та можливостей їх перетворення для досягнення його
мети та цілей [4]. Зовнішній потенціал є сукупністю зовнішніх ресурсів та можливостей підприємства,
які впливають або можуть бути використані для досягнення його цілей. До зовнішнього середовища
поліграфічного підприємства відноситься структура та сукупність суб’єктів поліграфічної галузі та
сукупність суб’єктів у межах держави та сусідніх країн. Зазначимо, що потенціал галузі формують
безпосередньо її суб’єкти, які відповідно взаємодіють між собою як всередині галузі, так і ззовні.
Поліграфічне виробництво – це технологічний процес, в якому використовується сукупність
різних технічних засобів та інформаційних технологій для друкарського тиражування текстової та
ілюстративної інформації у вигляді газет, журналів, книг, буклетів, репродукцій та іншої друкованої
продукції. Потрібно зазначити, що підприємства, які безпосередньо є суб’єктами поліграфічної галузі,
у аспекті надання друкарських послуг можна розподілити за специфікою господарювання на:
- видавничо-поліграфічні комплекси (ВПК), що мають у структурі видавництво поряд з
виробничою базою та діяльністю по розповсюдженню продукції;
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- підприємства-виробники продукції.
Відмінність між двома типами підприємств полягає переважно у праві власності на продукт, що
виготовляється. Так, ВПК є власниками кінцевого продукту, що генерується на базі видавництв, які
входять у комплекс, та самостійно розповсюджує свою продукцію. Тобто, ВПК взаємодіють з кінцевим
споживачем, пропонуючи йому певні продукти. В той же час ВПК співпрацюють із замовниками
продукції, аналогічно до підприємств-виробників.
Підприємства–виробники поліграфічної продукції надають послугу по друкуванню та пакуванню,
і не є власниками кінцевого продукту. Діяльність з розповсюдження та реалізації продукту в цьому
випадку належать підприємству – замовнику послуги, крім специфічних випадків, які закріплені
окремими договорами. Отже, підприємства-виробники у більшості випадків надають послуги businessto-business, що і визначає специфіку їх діяльності. Для характеристики галузі друку зазначимо, що
станом на 01.01.2011р. в Україні зареєстровано та функціонує 4820 видавничо-поліграфічних
підприємства різної форми власності та специфіки діяльності [9]. Серед зареєстрованих суб’єктів
займаються виготовленням поліграфічної продукції 621 підприємство, до видавничо-поліграфічних
комплексів можна віднести 1737 підприємств (серед яких 868 займаються видавничою діяльністю і
виготовленням видавничої продукції, 34 – виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції,
835 – видавничою діяльністю, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції).
Взаємозв’язок між потенціалом галузі та потенціалом її складових показано на рис. 1.
Зовнішній потенціал галузі

Потенціал видавничо-поліграфічної
галузі

Внутрішній потенціал галузі

Зовнішній потенціал суб’єктів
Потенціал суб’єктів галузі

Внутрішній потенціал суб’єктів
галузі

Потенціал внутрішніх
складових підприємства 1

Потенціал внутрішніх складових
підприємства n

…………

Рис. 1. Взаємозв’язок потенціалу галузі та потенціалу її суб’єктів
Потенціал поліграфічного підприємства доцільно розділяти на внутрішній та зовнішній, який
включає потенціал зовнішнього середовища та частково потенціал взаємодії підприємства з ринковим
середовищем відповідно до належності та сфери виникнення ресурсів та можливостей для взаємодії.
Підхід до структуризації потенціалу підприємства з розподілом на зовнішнє та внутрішнє середовища
та визначення складових потенціалів можна ґрунтувати на концепції моделі ієрархічної структури
зовнішнього середовища, яка отримала розвиток в багатьох працях, зокрема, Д. Аакера [1],
А. Томпсона [8]. Сутність її полягає в розмежуванні трьох середовищ: внутрішнього, середовища
задач та загального середовища. Також при дослідженні даних складових потрібно врахувати
характери взаємного впливу елементів проміжного середовища та підприємства, що наведено в
галузевій моделі М. Портера [7].
Узагальнююча схематична структура потенціалу підприємства з розподілом за взаємодією
внутрішнього та зовнішнього потенціалів наведена на рис. 2.
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Складові

Зовнішній потенціал підприємства

Внутрішній потенціал з
врахуванням
потенціалу взаємодії

Потенціал

Внутрішні ресурси
Внутрішній потенціал підприємства
Внутрішні можливості
Внутрішні ресурси + зовнішні
можливості
Зовнішні ресурси + внутрішні
можливості

Потенціал взаємодії підприємства з
зовнішнім середовищем

Зовнішні можливості + внутрішні
можливості
Зовнішні можливості
Потенціал зовнішнього середовища
Зовнішні ресурси

Рис. 2. Складові потенціалу підприємства
При цьому зовнішній потенціал підприємства доцільно розглядати як сукупність ресурсів всіх
суб’єктів ринку, які відносяться до зовнішньої складової діяльності підприємства, інших ресурсів, що
може отримати підприємство чи до яких хоче мати доступ, та зовнішніх можливостей щодо їх
використання для досягнення позитивного ефекту для підприємства. Тобто, це потенціал зовнішніх
ресурсів та можливостей використання як ресурсів потенціалу взаємодії, так і внутрішніх ресурсів.
Існує декілька підходів до структуризації зовнішнього потенціалу та виділення його суттєвих
структурних складових. Так, Оленко І. П. виділяє складову потенціал ринку з такими факторами: стан
та розвиток галузі, стан та розвиток регіону, споживачі, конкуренти, постачальники [6]. За
дослідженнями Онищенко В. П., Сенченко В. І., ринковий потенціал являє собою здатності
підприємства щодо реалізації конкретної продукції чи послуги на конкретному ринку за визначений час
[5]. Гречан А. П. замінює поняття зовнішнього потенціалу зовнішніми можливостями, під якими розуміє
спроможність компанії щодо вибору ефективних форм взаємодії з конкурентами, інвесторами,
споживачами, науково-дослідними організаціями, постачальниками і т.д. [2].
Було запропоновано використовувати підхід до структуризації зовнішнього потенціалу
відповідно до теорії груп корпоративної аудиторії, тобто груп взаємодії підприємства з суб’єктами
середовища. Так, Грем Д. визначив 4 групи корпоративної аудиторії, що пов’язані з організацією та
впливають на її діяльність або мають потреби щодо її діяльності [3]. Дані групи він розподілив на:
нормативні, що дають можливість організації здійснювати свою діяльність, встановлювати закони та
правила даної діяльності; функціональні, що безпосередньо впливають на діяльність організації,
розвивають виробництво, обслуговують споживачів і т.д.; дифузні групи – групи, які безпосередньо
взаємодіють з підприємством у розрізі захисту прав інших людей; групи споживачів, що включають
всіх можливих клієнтів компанії зі своїми потребами та інтересами. Розподіл за групами
представлений на рис. 3.
Відповідно до такого розподілу, можна визначити складові зовнішнього потенціалу підприємства
як потенціали даних груп, тобто суб’єктів, які безпосередньо впливають на підприємство або мають
зацікавленість в його діяльності. Визначені суб’єкти формують як потенціал взаємодії, так і потенціал
зовнішнього середовища відповідно до способу впливу на організацією. Так, суб’єкти функціональної
групи співпрацюють з підприємством і можуть спростити, покращити його діяльність. Суб’єкти
нормативної групи забезпечують підприємство юридичною основою його функціонування, здійснювати
загальне управління, надають консультативні послуги, аналітичні звіти. Підприємства групи зовнішніх
загроз спостерігають за діяльністю підприємств, стежать за успіхами та недоліками і можуть суттєво
ускладнити функціонування підприємства. Складові групи споживачів мають за мету спожити або
використати продукт підприємства для підвищення свого потенціалу та/чи задоволення своїх потреб.
Структуризацію потенціалу за визначеними ознаками наведено на рис. 4.
Здійснити оцінку потенціалу зовнішнього середовища можна шляхом аналізу статистичних
даних, даних маркетингових досліджень, експертного опитування за визначеними групами
зовнішнього середовища і їх суб’єктами.
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Уряд
Регулюючі органи
Галузеві організації
Професіональні об’єднання
Акціонери
Рада директорів

Функціональні
групи

Нормативні
групи

Співробітники
Профспілки
Постачальники
Дистриб’ютори
Сервісні організації

Компанія

Різноманітні сегменти, що
розподілені за споживачами.

Групи
споживачів

Дифузні
групи

Журналісти
Місцева спільнота
Групи особливих інтересів

Рис .3. Групи корпоративної аудиторії [3]

Законотворчі органи
Галузеві організації
Професійні об’єднання
Для державних поліграфічних
підприємств: акціонери

Потенціал
нормативної
групи

Потенціал
функціональної
групи

Зовнішній потенціал
компанії
Потенціал клієнтів корпоративних,
Потенціал споживачів фізичних осіб

Потенціал
групи
споживачів

Потенціал
групи зовнішніх
загроз

Постачальник
Сервісні організації
Партнери (кооперація)
Потенційні співробітники

Конкуренти, ЗМІ,
контролюючі державні
органи, місцева спільнота,
організації з захисту
екології та прав споживачів,
профспілки

Рис. 4. Групування зовнішнього потенціалу поліграфічного підприємства
Поліграфічні підприємства не можуть прямо управляти формуванням та накопиченням
потенціалу зовнішнього середовища та зовнішньою складовою потенціалу взаємодії. Вплив може бути
тільки опосередкованим на певні групи суб’єктів ринку. Наприклад, вплив, що направлений на
зростання бажання суспільства читати книги, підвищує потенціал зовнішнього середовища та
складову потенціалу взаємодії щодо підвищення попиту на книжково-журнальну продукцію, тобто
збільшується потенціал складової функціональної групи щодо можливостей споживання продукції.
Також збільшити потенціал продажів, виробничий потенціал конкурентів поліграфічне підприємство
може за рахунок кооперації праці, яка широко використовується в поліграфії. Наприклад, з
урахуванням синергетичного ефекту, можливим є об’єднання виробничих потенціалів декількох
підприємств для виконання замовлень, що вимагають наявності комплексу ресурсів та можливостей,
яким не володіє жодне з підприємств окремо.
В той же час підприємство може здійснювати управління впровадженням складових зовнішнього
потенціалу в свою діяльність. Такий вид управління повинен бути направлений на збільшення
внутрішнього потенціалу підприємства з метою досягнення його цілей. Управляти формуванням та
накопиченням потенціалом зовнішнього середовища мале та середнє поліграфічне підприємство
прямо не може. Ресурси та можливості для здійснення впливу на потенціал зовнішнього середовища
мають великі підприємства, монополії за рахунок масштабу, але специфіка поліграфічної галузі
України та наявність високої конкуренції дозволяє його здійснювати тільки при об’єднанні підприємств
та сукупного ціленаправленого впливу.
Висновки з проведеного дослідження. Зовнішній потенціал підприємства являє собою всі
ресурси та можливості ринкового середовища, які прямо чи опосередковано впливають на діяльність
підприємства та/або які підприємство може використати у своїй діяльності для досягнення його цілей.
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За способом впливу на діяльність підприємства його зовнішній потенціал включає такі складові, як
потенціал зовнішнього середовища і зовнішню складову потенціалу взаємодії.
Структурувати зовнішній потенціал підприємства доцільно з урахуванням розподілу потенціалів
суб’єктів ринкового середовища за цілями їх впливу та взаємодії на потенціал нормативної групи
(включає потенціал законотворчих органів, галузевих організацій, професійних об’єднань та для
державних поліграфічних підприємств: акціонерів), потенціал функціональної групи (потенціал
постачальників, сервісних організацій, партнерів відповідно до потреб виробничої кооперації,
потенційних співробітників), потенціал групи споживачів (потенціал корпоративних клієнтів, споживачів
- фізичних осіб), потенціал групи зовнішніх загроз (потенціал конкурентів, СМІ, контролюючих
державних органів, місцевої спільноти, організацій з захисту екології та прав споживачів, профспілки).
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Анотація
Проаналізовано взаємозв’язок потенціалу галузі і зовнішнього потенціалу підприємства.
Визначено структурні елементи зовнішнього потенціалу поліграфічного підприємства.
Запропоновано його структуризацію на основі виділення груп корпоративної аудиторії та
визначено можливості управління зовнішнім потенціалом.
Ключові слова: зовнішній потенціал, можливості підприємства, потенціал поліграфічного
підприємства, потенціал взаємодії.
Аннотация
Проанализировано взаимосвязь потенциала отрасли и внешнего потенциала предприятия.
Определены структурные элементы внешнего потенциала полиграфического предприятия.
Предложено его структурирование на основании выделения групп корпоративной аудитории и
определены возможности управления внешним потенциалом.
Ключевые слова: внешний потенциал, возможности предприятия, потенциал
полиграфического предприятия, потенциал взаимодействия.
Annotation
It is analyzed the interconnection of potentials of industry and external potential of the enterprise. It is
defined structural elements of printing enterprise external potential. Offered its structuring on the basis of
allocation of corporate groups; identified the management opportunities of external potential.
Key words: interaction potential, external potential, enterprise capabilities, printing enterprise potential.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В
СИСТЕМІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Для досягнення високої ефективності процесу виробництва в умовах
ринкової економіки недостатньо мати сучасне технічне обладнання, знаряддя та високоякісні
предмети праці, необхідна також відповідна організаційна система зв'язків між виробниками та
споживачами продукції. Такі обставини обумовлюють необхідність розроблення досконалих
аналітичних методів оцінювання рівня використання потенційних виробничих можливостей, виявлення
ресурсів і поліпшення їх використання, як важливого фактора інтенсифікації виробництва та оцінки
конкурентоспроможності промислового підприємства в цілому.
У сучасній фаховій літературі недостатня увага приділяється дослідженню розвитку та
ефективності використання виробничих потужностей промислових підприємств. Ці проблемні питання
здебільшого висвітлюються лише на сторінках сучасних підручників і посібників, в яких з позиції
ринкового господарювання розглядаються окремі аспекти формування і використання виробничих
потужностей промислових підприємств [1; 2; 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам підвищення економічної ефективності
промислового підприємства приділяється багато уваги українськими та зарубіжними вченими, зокрема
Ю.А. Долгоруковим, Н.В. Редіною, І.Д. Падеріним, Й.М. Петровичем, Г.М. Захарчиним, І.М. Мазур та ін.
Дослідженню проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства присвячені праці
Г. Азоєва, Л. Балабанової, Н. Дробітько, Ю. Іванова, Ю. Кормнова, О. Кузьміна, С. Мілевського,
І. Піддубного, М. Портера, К. Прахалада, С. Свєтунькова, О. Тищенка, Р. Фатхутдінова, Г. Хамела та
багатьох інших вітчизняних і зарубіжних вчених. Однак більшість авторів або взагалі не розглядають
цільових питань управління конкурентоспроможністю підприємства, вважаючи її забезпечення
самоціллю, або пропонують цілі, що є досить суперечливими. На основі цього переконуємось, що
подальші дослідження в зазначеному напрямку є актуальними.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення та розвиток теоретичних і методичних
підходів до комплексної оцінки конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг
промислових підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед економічних проблем, що постають перед
економікою України, на перший план наукового пошуку необхідно винести питання, щодо підвищення
економічної ефективності промислових, зокрема підприємств легкої промисловості [4].
За десять останніх років рентабельність промислової продукції в Україні знизилась у три рази.
Це передусім пов’язано зі змінами цілей підприємств, їх організаційних форм управління,
господарського та податкового законодавства, порядку інвестування та інших факторів. При цьому
багато промислових підприємств легкої промисловості не змогли вчасно адаптуватись до нових умов
господарювання [1, с. 75].
Вирішення такої проблеми – це насамперед обґрунтування шляхів поліпшення функціонування
господарського механізму промислового підприємства, пов’язаних з глибокою, докорінною зміною в
методології та методах планування, прогнозування, оцінки та управління у зв’язку з розвитком
сучасних ринкових відносин.
Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту і ефективності, розуміючи під першим
результат заходу, а під другим – співвідношення ефекту і витрат, які його викликали. Принциповий
взаємозв'язок між вказаними двома поняттями може бути виражений різницею умовного економічного
результату та повних капітальних вкладень і, залежно від рівня господарювання, може отримувати: 1)
національний рівень; 2) рівень підприємства.
Якщо результати економічної діяльності перевищують витрати, то можна говорити про
позитивний ефект, у протилежному випадку – про негативний ефект (збиток).
Ефективність роботи промислових підприємств характеризується показниками рентабельності,
норми прибутку, продуктивності праці, урожайності, продуктивності тварин, собівартості продукції,
трудомісткості, матеріаломісткості, фондомісткості тощо [2, с. 38-39].
Ефективність діяльності, наприклад, обслуговуючих кооперативів, як правило, характеризується
показниками ефективності товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, індексами
товарообороту і витрат кооперативу, часткою ринку, структурою товарообороту, ступенем
задоволення потреб членів кооперативу, питомою вагою робіт та послуг, виконаних у технологічні
терміни та ін. [3, с.196]. Проте такі показники відображають окремі аспекти діяльності підприємств і не
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спроможні забезпечити комплексну оцінку ефективності використання всіх факторів виробництва
відносно кінцевих результатів.
Механізм забезпечення підвищення ефективності виробництва та функціонування
промислового підприємства подано на рис. 1. При цьому досягнення високих результатів
господарювання підприємств легкої промисловості, на думку автора, можливе завдяки виявленню та
нейтралізації негативних факторів та стимулюванню дії позитивних, зокрема удосконалення
організаційної структури, збалансування виробничого потенціалу, впровадження нових технологій.
Реалізація внутрішніх і зовнішніх факторів підвищення ефективності діяльності підприємств
забезпечить отримання не лише економічного ефекту, але й соціального та екологічного.
Основним резервом підвищення економічної ефективності діяльності є раціональне
формування, відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства.
Фактори ефективності

Внутрішні

Зовнішні

Оцінка наявності, стану та
відтворення ресурсного потенціалу

Ідентифікація та оцінка впливу на
ефективність

Аналіз ефективності використання
виробничого потенціалу та
розрахунок міри його впливу

Аналіз зовнішніх факторів дії на
економічну систему та розрахунок їх
міри впливу

Формування умов ефективного
використання та відтворення
ресурсів

Формування умов ефективного
використання зовнішніх факторів

Формування моделей управління ефективністю

Локалізація негативних факторів на стимулювання
дії позитивних

Економічний ефект

Соціальний ефект

Екологічний ефект

Рис. 1. Механізм реалізації шляхів інтенсифікації
діяльності промислового підприємства
Економічну ефективність можна розглядати у площині різних рівнів управління економікою. Ми ж
розглянемо економічну ефективність та інтегральні показники, що її характеризують, на мікрорівні
управління – промислового підприємства.
Інтегральний показник ефективності діяльності (Ед.) відображає середній результат
ефективності використання матеріальних (Ем.р.), фінансових (Еф.р.) та трудових ресурсів (Ет.р.).

Ед =

Е м.р. =

Е м. р. ⋅ Е ф. р. ⋅ Е т. р.
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Е ф. р . =

П
,
ОВЗ + ⋅ОЗ + ⋅ФОП

Е т. р . =

СОД
,
ФОП

(3)

(4)

де Ковз - інтегральний показник ефективності використання основних виробничих засобів;
Коз - інтегральний показник ефективності використання оборотних засобів;
П - прибуток до оподаткування;
ОВЗ- середньорічна вартість основних виробничих засобів;
ОЗ - середньорічний залишок оборотних засобів;
ФОП - річний фонд оплати праці;
СОД - сукупний обсяг діяльності.
Отже, цей показник містить не тільки обсягові, але і якісні показники.
Послідовність проведення інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства показана
на прикладі Публічного акціонерного товариства «Володарка» м. Вінниці (табл. 1). Інтегральний
показник ефективності використання матеріальних ресурсів у 2010 р. порівняно з 2009 роком зріс на
0,012 через зростання обсягу реалізації продукції і послуг, раціональне використання машин,
механізмів та обладнання, а також виробничих приміщень.
Таблиця 1
Показники ефективності діяльності ПАТ «Володарка» МФО
за 2008-2010 рр.
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Показники
Інтегральний показник ефективності використання основних фондів
Інтегральний показник ефективності використання оборотних засобів
Показник оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів, тис. грн.
Показник оцінки ефективності фінансової дальності, тис. грн.
Показник оцінки ефективності трудової діяльності, тис. грн
Інтегральний показник економічної ефективності господарювання

2008

2009

2010

0,523
0,117
0,247
0,534
10,777
1,124

0,641
0,096
0,248
0,521
11,428
1,139

0,725
0,093
0,26
0,582
12,542
1,238

Наявність синергетичного ефекту в результаті інтеграції підприємств (наприклад, при створенні
кластерів) можна визначити на основі методики розрахунку абсолютної та відносної операційної
синергії:
1) абсолютна операційна синергія:
Еfо = Сі-Zі-С-Z,
(5)
2) відносна операційна синергія:
Еfо = (Сі - Zі) + (С- Zi) > 1.1,

(6)

де Еfо - операційний синергетичний ефект, грн.;
Zі - ціна реалізації одиниці продукції після інтеграції, грн.;
Сі - собівартість (змінні витрати) одиниці продукції після інтеграції, грн.;
Z- ціна реалізації одиниці продукції до інтеграції, грн.;
С - собівартість (змінні витрати) одиниці продукції до інтеграції, грн.
Розглядаючи промислове підприємство як відкриту систему в економічній моделі вільного
підприємництва, можемо виділити наступні основні види синергії, що сприяють раціональному
використанню ресурсів та підвищенню конкурентоспроможності промислового підприємства: синергія
управління, виробнича синергія, маркетингова синергія, фінансова синергія. Досягнення усіх видів
синергії на підприємстві призводить до формування загального синергетичного ефекту, як головного
важеля забезпечення ефективного розвитку підприємства.
Реформування сучасної економіки країни здійснюється в напрямі створення повноцінного
конкурентного середовища та розвитку конкурентних відносин. Ключовим структурним елементом
системи конкурентних відносин виступає конкурентоспроможність як багатогранна синтетична
категорія. В умовах ринкового господарювання, коли конкуренція є невід'ємною складовою,
довгострокове успішне функціонування промислового підприємства та досягнення ним лідерства на
ринку залежить від його конкурентоспроможності [5, с. 262-264]. Прискорення процесів глобалізації
ринків, вступ України до Світової організації торгівлі дозволили іноземним виробникам вийти на
український ринок, загостривши конкурентну боротьбу. В такій ситуації проблема забезпечення
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конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств стає першочерговим завданням, від
вирішення якого залежить здатність промислових підприємств працювати та розвиватись у жорстких
конкурентних умовах [6, с. 2].
Конкурентоспроможність промислового підприємства є результатом його конкурентних переваг,
до яких належать певні характеристики товарів, умови виробництва і реалізації, додаткове
обслуговування, тобто все те, що відрізняє його діяльність і створює перевагу над конкурентами [7, с.
146]. До основних чинників конкурентоспроможності промислового підприємства на сучасному етапі
віднесемо такі: якість продукції і послуг, рівень техніки й технології, доступ до привабливих джерел
фінансового забезпечення, рівень активності інноваційно-інвестиційної діяльності, наявність стратегії
підтримки високого рівня конкурентоспроможності, орієнтація у своїй діяльності на ринок і
систематичну роботу зі споживачами, наявність конкурентної стратегії щодо безпосередніх
конкурентів, рівень кваліфікації персоналу і рівень менеджменту, ринкова інфраструктура, правове
поле функціонування підприємства тощо [8, с. 110].
Узагальнення методологічних підходів та методів визначення конкурентоспроможності
промислового підприємства дозволило констатувати, що вони розроблялися протягом тривалого
періоду і відповідають певному рівню розвитку виробництва, техніки й технології, організації
виробництва тощо [9]. Проте ці підходи та методи є теоретизованими, а тому їхня практична
апробація щодо вітчизняних промислових підприємств є обмеженою. Методичні підходи
передбачають використання певних методів оцінювання, зокрема – кількісних та якісних. Якісні
методи дозволяють у наочній формі здійснити аналіз конкурентних переваг підприємства. Однак
практичне застосування якісних методів оцінювання передбачає використання кількісних методів.
Найбільш відомі методи визначення конкурентоспроможності підприємств, які використовуються у
вітчизняній практиці, водночас, розділено на дві групи: аналітичні та графічні.
Класифікація методів за формою вираження результату оцінки наведена в табл. 2.
Таблиця 2
Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства за формою
вираження результату оцінки
№ з/п

Група методів

1.

Матричні
[10,11, 12]

2.

Індексні

3.

Графічні

Назва методу
1. Матриця «Бостонської консалтингової групи».
2. Матриця І. Ансоффа.
3. Матриця McKinsey.
4. Матриця Shell.
4. Матриця конкурентних стратегій М. Портера.
5. Матриця А. Томпсона – А. Дж. Стрикленда.
6. Матриця Хофера – Шендлера.
1. Метод, що базується на визначенні конкурентоспроможності продукції.
2. Метод, що базується на теорії ефективної конкуренції.
3. Метод, що ґрунтується на визначенні сили реактивної позиції.
4. Метод, що базується на теорії рівноваги фірми та галузі.
5. Метод інтегральної оцінки.
6. Метод бенчмаркінгу.
1. Багатокутник конкурентоспроможності.
2. Радар конкурентоспроможності.
3. Метод «профілів».

Основу підвищення конкурентоспроможності підприємства, його сильної конкурентної позиції і
здатності успішно працювати в жорстких ринкових умовах складає конкурентна стратегія, яка
найповніше відповідає тенденціям розвитку ринкової ситуації і найкраще використовує сильні сторони
діяльності підприємства.
До ключових факторів, що впливають на вибір стратегії слід віднести: стан конкурентного
середовища галузі і позицію в ній підприємства, його цілі та пріоритети керівництва, обсяги
фінансових ресурсів та рівень прийнятного ризику, результати реалізації попередніх стратегій, фактор
часу тощо.
Сьогодні вчені визначають конкурентоспроможність підприємства як узагальнюючу оцінку його
конкурентних переваг у питаннях формування ресурсного потенціалу, якості задоволення споживчого
попиту та досягнутої за рахунок цього ефективності функціонування господарчої системи на момент
чи протягом періоду оцінювання. І. Ансофф трактує поняття «конкурентного статусу фірми» [10] як
своєрідне мірило її положення на ринку та позиції в конкуренції. При цьому, як зазначає X. Фасхієв,
висока конкурентоспроможність підприємства зумовлюється наявністю трьох ознак: задоволеності
споживачів та їх бажання зробити повторну покупку; відсутності претензій до фірми з боку суспільства,
акціонерів та партнерів; відчуття гордості працівників фірми за діяльність у ній та бажання сторонніх
отримати роботу саме в цій компанії [13, с. 58]. Іншими словами, конкурентоспроможність
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підприємства – це результат «конкурентних переваг за всім спектром проблем управління компанією»
[11]. Слушність такого підходу в порівнянні з попереднім полягає у тому, що він розглядає
підприємство як систему, конкурентоспроможність якої залежить: від конкурентоспроможності її входу,
тобто ресурсного потенціалу; від конкурентоспроможності кожної підсистеми підприємства та їх
взаємодії; від конкурентоспроможності виходу, тобто товару. Таким чином, при входженні на новий
ринок, прийнятті рішень щодо зміни обсягів виробництва, здійсненні інвестицій з метою модернізації
обладнання або продуктових чи процесних інновацій необхідна оцінка підприємства в цілому [12].
Позитивне напрацювання різноманітних теорій, які аналізують аспекти конкуренції, виділяє п'ять
типів конкурентних переваг виробників: ресурсні – конкурентні переваги компаній, пов'язані з ціновими
характеристиками продукції, що закуповується для господарської діяльності; технологічні –
конкурентні переваги виробників, обумовлені експлуатацією технологій, що дозволяє використовувати
ефект масштабу виробництва, який збільшує споживчий попит за рахунок цінових та якісних
характеристик; інноваційні – конкурентні переваги, пов'язані з якісними параметрами продукції, які
сформульовані за рахунок результатів НДККР; глобальні – конкурентні переваги виробників, які
визначили і виконують стандарти загально-гуманітарної господарської діяльності та реалізуються
спільними діями фірм і держави; культурні – конкурентні переваги виробників, обумовлені
історичними та культурними зв'язками країн, що дозволяють фірмам підтримувати ринки збуту та
ресурсів [14, с. 15-17].
З метою оцінки конкурентоспроможності та характеристики сучасного стану підприємств легкої
промисловості розглянемо підприємства Хмельниччини та Вінниччини, а саме: ЗАТ
«Хмельницьклегпром» (м. Хмельницький), ТОВ «Взутекс» (м. Хмельницький), ПАТ «Володарка»
(м. Вінниця). Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції за період 2008–2010 рр. можна
здійснити за даними табл. 3 - 4.
Таблиця 3
Динаміка доходу (виручки) від реалізації продукції окремих підприємств легкої
промисловості Хмельниччини та Вінниччини [5]
2008
Назва підприємства

ПАТ «Володарка»
ТОВ «Взутекс»
ЗАТ «Хмельницьклегпром»

2009

2010

Сума,
тис. грн.

Індекс, до
2007р., %

Сума,
тис. грн

Індекс, до
2008р., %

Сума,
тис. грн

35604,4
4577,3
7834,2

109,6
206,9
151,7

41504
6104
6434

116,6
133
82,1

4148,2
5376,2
6324

Індекс,
до
2009р.,
%
112,3
128,4
78,2

На основі аналізу показників, які характеризують фінансово-господарську діяльність підприємств
у 2008-2010 роках, наведеного у табл. 3 та 4, можна зробити узагальнення щодо результатів їх
роботи.
Як видно з табл. 3, промислові підприємства досягнули позитивних фінансових результатів у
2008 р., а у порівнянні з 2010 р. – лише два підприємства, зокрема ЗАТ «Хмельницьклегпром» та ПАТ
«Володарка». У решта підприємств зменшився обсяг реалізації продукції, як наслідок – зменшилися
фінансові результати.
За період часу, що аналізується на підприємствах легкої промисловості, спостерігалася
тенденція зростання обсягів реалізованої продукції. Найбільші темпи зростання були у ПАТ
«Володарка», що викликане зростанням часток ринку та цін на власну продукцію.
У цілому темпи зростання чистого доходу від реалізації продукції перевищують темпи зростання
її собівартості, що спричиняє підвищення валового прибутку. Найвищими є темпи зростання валового
прибутку на підприємстві ПАТ «Володарка», а найнижчими – на ТОВ «Взутекс». У 2010 році
прибутково
працювали
за
результатами
всіх
видів
діяльності
підприємства
ЗАТ
«Хмельницьклегпром», ПАТ «Володарка», тоді як у 2010 році збитки отримало Хмельницьке ТОВ
«Взутекс». Позитивна динаміка фінансових результатів від усіх видів діяльності спостерігається на
підприємствах ПАТ «Володарка» та ЗАТ «Хмельницьклегпром», а ТОВ «Взутекс» притаманна
негативна тенденція змін даного показника.
На підприємствах відбувається постійне скорочення вартості основних засобів, спричинене їх
старінням та знеціненням, тоді як решта підприємств нарощують власні основні засоби за рахунок
введення нових виробничих потужностей або ж модернізації існуючих. Незважаючи на значну питому
вагу основних засобів, унаслідок відсутності у всіх товариств значних сум, інших необоротних активів,
більшу питому вагу у структурі балансу займають оборотні активи. Хоча за аналізований період, їх
загальна сума зменшилася на більшості підприємств.

103

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Таблиця 4
Фінансово-економічні показники діяльності окремих підприємств
легкої промисловості [15]
Підприємство
Стаття

Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток (+), збиток (-)

Інші операційні доходи

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати
Фінансові результати від
операційної діяльності:
прибуток (+), збиток (-)
- фінансові витрати

- інші витрати
Фінансові результати від
звичайної діяльності до
оподаткування:
- прибуток (+), збиток (-)
- податок на прибуток від
звичайної діяльності
Фінансові результати від
звичайної діяльності:
- прибуток
- збиток

Чистий прибуток (+), збиток (-)

Роки

ПАТ «Володарка»

ЗАТ «Хмельницьклегпром»

ТОВ «Взутекс»

2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008

5163,8
7834,2
6434
4303,2
6528,5
5946
3190,6
4964,4
4509
1112,6
1564,1
1437
1437
91,9
132
1177,9
1082
1059
24,7
77,8
140
555,2
347,7
236
507,4
148,5
134
492,3
276,6
271
0
0
186
16,2

2212,8
4577,3
6104
1797,7
5087
3821
2109,4
4990
3700
-311,7
97
121
694,2
982
707
615,1
1072
748
9,8
6
10
363,8
205
192
-606,2
112
204
0
182
45
40,2
50
15
-433,8

32501,7
35604,4
41504
31804,4
34942,7
40542
25714,9
28363,4
31691
6089,5
6579,3
8851
759,6
617,2
2722
2695
3319,3
4447
1178,2
975,4
1523
2021,7
1680,1
4418
954,2
1221,7
1185
866,8
816,2
669
1255,3
1646,2
3259
6,9

2009

6,1

-72

0,2

2010

5

-92

1

2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010

12
4,6
1
4,2
1,5
4
0
0
0
4,2
1,5
4

0
0
7
0
0
0
433,8
72
99
0
0
0

0
0
0
5,1
0,2
1
0
0
0
5,1
0,2
1

Оцінивши конкурентоспроможність вказаних підприємств легкої промисловості (на основі
SWOT- аналізу, методу, на основі теорії ефективної конкуренції, оцінки фінансового стану та методу
балів) варто вказати, що рівень конкурентоспроможності змінюється залежно від ситуації на ринку,
стабільності становища конкурентів (рис. 2).
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Слабкі сторони
1. Відсутність обігових коштів.
2. Незадовільні показники ліквідності.
3. Застаріле технологічне обладнання.
4. Відсутність стійкого просування продукції
на ринку (реклами, стимулювання збуту,
пропаганди).
5. Висока собівартість продукції, відповідно,
високі ціни.
Шанси
1. Можливий вихід на нові ринки збуту.
2. Зменшення собівартості продукції.
3. Оновлення обладнання і покращення
технологічного рівня виробництва.
4. Приплив інвестиційного капіталу.
5. Збільшення обсягів виробництва.

1.
2.
3.
4.

Сильні сторони
Наявність міжнародного сертифікату якості.
Кваліфіковані кадри.
Широкий асортимент продукції.
Хороша виробнича інфраструктура.

1.
2.
3.
4.

Небезпеки
Часткова втрата фінансової свободи.
Виробництво на давальницькій сировині.
Висока плинність кадрів.
Захоплення ринку іноземними конкурентами.

Рис. 2. SWOT-аналіз досліджуваних промислових підприємств
Як свідчить аналіз, основними істотними факторами забезпечення конкурентоспроможності
підприємств-лідерів на ринку є: стабільний фінансовий стан; наявність власної сировинної бази;
застосування комплексного перероблення сировини; висока якість продукції.
Перспектива роботи галузі полягає й у збільшенні частки вітчизняних товарів на внутрішньому
ринку та у зростанні експорту продукції власного виробництва. Це дозволить щорічно стабільно
нарощувати обсяги виробництва, розширювати асортимент продукції, суттєво покращувати
фінансовий стан підприємств, створювати нові робочі місця. Легка промисловість в змозі повернути
передові позиції у структурі промислового виробництва країни, що, безумовно, позитивно вплине на
стан економіки в цілому [16, с. 78].
Висновки з проведеного дослідження. Конкуренція є насамперед змагальною взаємодією
суб’єктів господарювання, яка супроводжується процвітанням одних і занепадом або банкрутством
інших. Економічні суб'єкти входять у єдиний простір ринкової взаємодії зі своїми приватними
інтересами і «виходять» з нього з цілком нерівноцінними й часто неочікуваними результатами
(доходами або збитками). Непередбачуваність цих результатів породжується не тільки анархічною
реалізацією суспільного виробництва, а й нерівною здібністю різних індивідів і організацій ефективно
використовувати систему співробітництва для реалізації своїх цілей. Отже, сучасна конкуренція
потребує нових підходів до її дослідження.
Запропонована
нами
методика
комплексного
оцінювання
конкурентоспроможності
промислового підприємства на основі інтегрального показника має необмежені можливості для
вдосконалення і пристосування до конкретних вимог. Вона включає оптимальний перелік показників,
які дозволяють об'єктивно вимірювати складові конкурентоспроможності підприємства, встановити
динаміку і взаємозв'язок загальних та індивідуальних тенденцій його розвитку. В той же час вона
підвищує науково-теоретичну обґрунтованість прийняття рішень стосовно перспектив формування
конкурентних переваг підприємств і може бути корисною для подальшого вдосконалення організації
його діяльності.
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Анотація
У статті розкрито поняття ефективності підприємства, представлена спроба
інтегральної оцінки ефективності діяльності на конкретному прикладі промислового підприємства
та оцінки його конкурентоспроможності.
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інтегральна оцінка ефективності, конкурентоспроможність.
Аннотация
В статье раскрыто понятие эффективности предприятия, представлена попытка
интегральной оценки эффективности деятельности на конкретном примере промышленного
предприятия и оценки его конкурентоспособности.
Ключевые слова: эффективность деятельности, промышленное предприятие, факторы
производства, интегральная оценка эффективности, конкурентоспособности.
Annotation
In the article disclosed the concept of enterprise effectiveness, represented an attempt to integrated
assessment of the effectiveness of a specific example of industrial enterprise and assess its
competitiveness.
Key words: efficiency activities, industrial plant inputs, integrated assessment of the efficiency,
competitiveness.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Постановка проблеми. Актуальність визначення напрямів ефективного ресурсозбереження
для України обумовлена об’єктивними причинами, що пов’язані із вирішенням загальної проблеми
забезпечення сталого економічного розвитку держави. В рамках становлення сучасного ринкового
господарства це вимагає пошуку нових шляхів формування національної стратегії ресурсозбереження
та визначення інструментарію інвестиційного забезпечення цього процесу на регіональному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема ресурсозбереження знаходила своє
відображення у наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених.
У зарубіжній економічній літературі проблема ресурсозбереження набула великої актуальності після
енергетичної кризи 70-х років і розглядалася в працях Д. Медоуза, К. Боулдінга, Р. Солоу, Т. Тітенберга,
Д. Макінтоша, Г. Тейлора, У. Ростоу, Г. Одума, Е. Одум, Дж. Форрестера та інших.
Проблемі ресурсозбереження приділялась значна увага також у роботах українських вченихекономістів: С.А.Подолинського, В.І.Вернадського, Н.М.Федоровського, Л.В.Канторовича, дослідження яких
набули активізації в період незалежності України. Вагомий вклад у розвиток цих проблем зроблено
відомими українськими вченими, такими як О.В. Батура, В.М. Геєць, С.Л. Денисюк, С.І. Дорогунцов,
М.І. Долішній, Б.М. Данилишин, В.А. Жовтянський, М.Л. Ковалко, Н.Й. Конищева, І.І. Лукінов,
Ю.В. Ніколенко, М.М. Паламарчук, Б.Я. Панасюк, В.М. Трегобчук.
Проте вузьким місцем і основною проблемою все ще залишається розробка дієвого економічного
механізму ресурсозбереження, і запровадження енергоефективних та енергозаощадних програм,
створення їх надійного інвестиційного забезпечення.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблеми інвестиційного
забезпечення ресурсозбереження на регіональному рівні та визначення основних напрямів і засобів
досягнення ресурсозбереження.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні понад півтора десятиліття триває
складний комплексний та суперечливий процес ринкової трансформації, головним завданням якого
згідно з конституційно визначеною стратегією є становлення соціально орієнтованої ринкової
економіки із перманентним посиленням соціально-гуманістичної спрямованості всього суспільного
розвитку [1]. Відповідно зміст і логіка ринкових трансформацій вітчизняної економіки мають
спрямовуватися на формування передумов для динамічного та збалансованого розвитку всіх
підсистем національної економіки, у т.ч. регіонального рівня [2].
Перехід до ринкових відносин вимагає вдосконалення структури економічного середовища регіонів,
визначення інструментарію інвестиційного забезпечення економічних процесів на регіональному рівні,
спрямованого на комплексний їх розвиток, раціональне використання економічного потенціалу та
ефективну взаємодію в господарському комплексі країни [3]. Кожний економічний регіон є цілісною
територіальною господарською системою, в якій головна роль належить галузям ринкової спеціалізації.
Надто важливо, що під час переходу до ринкової економіки формується система територіальновиробничих комплексів різноманітних типів, триває процес розвитку єдиного господарського комплексу
країни на основі міжгалузевих комплексів: паливно-енергетичного, машинобудівного, космічного,
агропромислового, а також регіональних комплексів. Слід зазначити, що останні мали б стати важливими
організаційними формами поєднання галузей ринкової спеціалізації з регіональною виробничою та
соціальною інфраструктурами, тобто регіональним рівнем відтворення: виробництва, обміну, розподілу,
споживання економічних благ на мезорівні [4].
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Головною особливістю функціонування регіонального рівня є власна, специфічна система
економічних інтересів, пов’язана із наявністю безлічі суб’єктів господарської діяльності на території
регіону: підприємств місцевого, регіонального, загальнодержавного підпорядкування, різних установ
та приватних підприємств. За такої ситуації взаємодія особистих, корпоративних та суспільних
інтересів (включно із клановими) доповнюється наявністю регіонального (територіального) інтересу.
Однак розгляд регіонального інтересу виявиться неповним без урахування і специфічного інтересу
адміністрації регіону. У дослідженні змісту регіонального інтересу необхідно розрізняти декларований
та реальний інтереси. Декларований, або формальний, інтерес відтворюється у затверджених
документах органів влади та управління, що наділені повноваженнями стосовно забезпечення
інтересів соціальних спільнот, груп, різних прошарків населення та колективів [5].
Сучасна економіка України повинна орієнтуватися на задоволення потреб людини, а не
власних, що було властиве економіці Радянського Союзу. Перевага так званої групи «А» над групою
«Б» призвела до перекосів у соціальній політиці, що з демократизацією суспільства вимагало змін не
тільки в соціальній сфері, але й економіці. Підняття й динамічний розвиток останньої неможливо без
приведення її інфраструктури у відповідність до сучасних вимог природоохоронного законодавства,
ресурсозбереження, ергономічності. Це, у свою чергу, неможливо без залучення інвестицій.
Необхідний загальний обсяг інвестицій в економіку становить понад 40 млрд. дол. США. За останні
роки щорічні іноземні інвестиції не перевищують 300 млн. дол., що свідчить про несприятливий
інвестиційний клімат в Україні й незважену інвестиційну політику, відсутність належного механізму
забезпечення гарантій інвесторам. Більше того, намітилася стійка тенденція до зниження обсягу
іноземних інвестицій, що спонукає до розробки ефективного законодавства й інвестиційної політики й
беззастережного їхнього виконання.
Їх розробка й прийняття відбуваються в складних умовах і при наявності протистояння. З одного
боку, іноземний інвестор нав'язує свої вимоги й правила, які зачіпають інтереси України, а з іншого –
відоме і вдало реалізоване в Китаї правило Ден Сяо Пина: «Не важливо, якої масті кішка, аби тільки вона
справно ловила мишей» економічної ситуації в Україні змушують іти на поступки іноземним інвесторам.
Така полярність інтересів примушує не тільки виробляти стабільну інвестиційну політику з її стратегією й
тактикою, але й неухильно і послідовно реалізовувати її в законодавстві та практичній діяльності.
Інвестиційна політика є складовою частиною інвестиційного процесу. Вона визначається на
мікрорівні й визначається кожним інвестором самостійно. У той же час повинен бути й макрорівень такої
політики, що формується в державі та визначає його місце в економічних процесах і безпосередньо
позначається на характері, видах інвестицій і об'єктах інвестування. Інвестиційна політика – система
господарських рішень, які визначають обсяг, структуру й напрям капітальних вкладень, що забезпечують
зростання і відновлення фондів. При цьому необхідно розрізняти інвестиційну політику держави
(макрорівень) та інвестора (мікрорівень). Остання містить у собі визначення мети інвестора й обсягу
інвестованих коштів, аналіз ринку цінних паперів, формування портфеля цінних паперів, перегляд
інвестиційного портфеля, оцінку його ефективності. Два рівні тісно пов'язані між собою, однак
реалізуються вони самостійно залежно від форми власності, організаційно-правової форми й мети.
Із введенням в Україні самоврядування, інвестиційну політику для різних галузей формують і окремі
регіони. Це проявляється в ініціюванні створення спеціальних вільних економічних зон, розвитку й
підтримці комунального підприємництва або комунального господарства, у тому числі соціальної
інфраструктури. Пріоритети спрямовані на економічний прорив у традиційні для України сфери
виробництва з подальшим виходом продукції вітчизняного товаровиробника на світовий ринок. Це
означає, що така політика спрямована не на вивіз капіталу за кордон, а на ввіз і залишення в Україні.
Механізм інвестиційної політики залежно від галузі народного господарства й цілей може
видозмінюватися. Важливе місце займає інвестування у сферу ресурсозбереження. Значна увага
приділяється організації і забезпеченню належного функціонування внутрішнього інвестиційного ринку
в межах чинних законів, інших нормативних актів, міжнародних договорів і угод. Спеціально із цією
метою передбачене створення Українського державного банку реконструкції й розвитку для вирішення
проблеми довго- і середньострокового фінансування й кредитування інвестиційних проектів
пріоритетного значення. Фактично створена нормативна база для ринку формування й
функціонування цінних паперів, розробляються відпрацьовування механізми його діяльності.
Особливе місце в механізмі інвестиційної політики належить законодавству. Без нього
неможливо ефективно реалізувати зазначені напрями державної інвестиційної політики. Інвестиційне
законодавство в основному виконує регулятивну функцію. Але не менш важливими при здійсненні
інвестиційної політики є охоронна, виховна, інформативна й превентивна функції. Інвестиційне
законодавство є запорукою стабільності економіки держави й створення гідних людини умов життя.
Сьогодні так і не склалося розуміння економічної суті ресурсозберігаючої політики.
Так, поняття ресурсозбереження як адекватне розуміння економії залучених ресурсів, зниження
вагових характеристик готового виробу і т. ін, уже не може відбивати всього спектру і функцій
ресурсозбереження, які включає в себе цей процес. Термін ресурсозбереження для вираження
економічної суті ресурсозберігаючої діяльності як упорядкування багатьох інтересів у сфері економії
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ресурсів уже недостатній. Потрібні поняття, що відображають не тільки і не стільки суть прямої
економії, скільки наголошують на необхідності зміни виробничих відносин у сфері ресурсозбереження.
Ресурсозберігаюча політика – це сукупність заходів державної політики щодо регулювання
виробничих відносин у сфері ресурсозбереження, створення умов для продукційого і промислового
відтворення ресурсного потенціалу, формування природоохоронної стратегії оптимізації
антропогенного впливу на навколишнє середовище і зниження природоохоронних витрат для
гарантування екологічної безпеки країни. З цієї позиції корисно проаналізувати не тільки сучасний стан
ресурсозбереження, але й спрогнозувати тенденції і стратегічні перспективи його розвитку [6] .
З метою економії ресурсів підприємства все частіше переходять на споживання ресурсів, що
вироблені власними силами. Так, більшість із них самостійно виробляють теплову енергію, технічну
воду, стиснуте повітря, намагаються самостійно виготовляти комплектуючі. Таким чином, вони
розширюють використання похідних ресурсів. Ураховуючи ці фактори, можна зробити висновок про
тенденцію переходу на новий рівень ресурсозбереження, який, на наш погляд, може стати провідним
у найближчому майбутньому.
У господарській практиці моделей можна виділити напрями, з яких три основних базуються на
традиційній основі: зниження питомої матеріалоємності, зменшення утворення відходів, підсилення
використання вторинних ресурсів.
Нова основа ресурсозбереження, не відкидаючи основні напрями, висуває принципово нові
підходи до цього процесу: скорочення споживання, саморесурсозабезпечення на базі переходу до
промислового відтворення сировини.
У найближчій перспективі необхідно оптимізувати весь процес і всі форми ресурсозбереження,
результатом чого стане створення ланцюга ресурсозбереження – ресурсозабезпечення,
спрямованого на перехід до промислового відтворення сировини. Усі сучасні моделі концепцій
ресурсозберігаючої політики мають одну основу – організацію ресурсовикористання, відмінність якої
полягає в тому, що генеральною ідеєю є її реалізація. Офіційно заявленої, загальновизнаної концепції
ресурсозберігаючої політики поки що немає. Концепція, коли як генеральна тенденція висувається
ідея саморесурсозабезпечення на основі промислового відтворення сировини, може стати
альтернативою створення перспективної моделі ресурсозберігаючої політики.
Концептуальні засади формування ресурсозберігаючої політики в умовах ринкової економіки
базуються на принципово іншій ідеї, ніж традиційні вимоги ресурсозбереження. Традиційний
методологічний підхід до дослідження проблеми орієнтований на статику розвитку процесу
ресурсозбереження, обмеженість його цілепризначення, стабільність ресурсозабезпечення і
базувався на стабільності соціально-економічного розвитку суспільства. У кардинально змінених
умовах методи дослідження проблеми ресурсозбереження, засновані на цих орієнтирах, у принципі
вже не можуть стати достатнім інструментарієм. Більше того, як показує практика проведення
досліджень, вирішення нових проблем формування ресурсозберігаючої політики визначає
необхідність розробки принципово нової методології дослідження.
Об'єктивний закон вичерпання природних ресурсів, що виявився в кризах ресурсозабезпечення,
в економіці конкуренції ставить на порядок денний питання про пошук альтернатив
ресурсозабезпечення [7]. Можливості природи задовольняти потреби суспільства в сировині і
матеріалах украй обмежені в силу інтенсивного їх споживання. І суспільство через об'єктивні,
вимушені обставини має знайти альтернативний варіант збереження, підтримки ресурсного
потенціалу, хоча б на рівні тих можливостей, які в неї є в даний час. Разом з тим мало поставити
питання про можливість пошуку інших джерел формування ресурсного потенціалу. В умовах дефіциту
сировини істотно посилюється роль вторинних ресурсів як фактору економії первинної сировини.
Вторинні ресурси – це найважливіше перспективне джерело задоволення потреби в сировині.
Ефективність їх залучення до народногосподарського обороту робить істотний вплив на багато сфер
господарської діяльності. При цьому дефіцит, а також зміна умов відтворення породжують низку нових
явищ у сфері вторинного використання ресурсів. По-перше, дефіцит сировини посилює залежність між
зростанням виробництва, випуском продукції і вторинним використанням ресурсів. Залучення
вторинних ресурсів у процес виробництва набуває все більшого значення через обмеженість запасів
природної сировини, труднощі його видобутку, невідтворюваний характер багатьох видів ресурсів,
високу ефективність їх застосування. По-друге, цей дефіцит вимагає промислового відтворення
сировини. Об'єктивно посилюється потреба в повному корисному використанні всього обсягу
вторинних ресурсів, у результаті чого невикористовувані раніше матеріальні відходи починають
застосовуватися з метою промислового відтворення багатьох видів сировини. Принципово змінюється
ставлення до відтворення ресурсів, які вважалися раніше взагалі невідтворюваними.
Використання вторинних ресурсів обумовлює зміну структури продукції, виробленої з відходів
виробництва [8]. Якщо спочатку із вторинних ресурсів без зміни їх первинних властивостей і якостей в
основному виготовлялася тільки продукція у вигляді готових виробів (крім переплавлення
металобрухту), то тепер відтворюється сировина, що володіє іншими властивостями та якістю, ніж
первинна вторинна сировина. Як показує практика, значення тенденції до промислового відтворення
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сировини зростає. Процес повторного використання ресурсів з метою вирішення завдання
максимального задоволення сировинної потреби набуває сталого характеру і надалі повинен
базуватися на науковому підході до відтворювального використання вторинних ресурсів. Стає
очевидним, що тільки відтворювальний підхід до проблеми може забезпечити стабільність
задоволення зростаючих потреб у сировинних ресурсах за рахунок залучення в оборот вторинних
ресурсів. По-третє, дефіцит сировини змінює уявлення про кратності використання вторинних
ресурсів. Вторинні ресурси, перебуваючи у процесі виробництва, можуть бути використані
багаторазово, вступаючи в кругообіг «сировина – виробництво – продукт – сировина». У процесі
такого кругообігу поняття вторинне використання справедливе лише по відношенню до
попереднього циклу кругообігу. По-четверте, в умовах такого дефіциту зростає роль закону
випереджаючих темпів зростання використання вторинних ресурсів порівняно з первинними.
Невикористані відходи промислового виробництва величезні. Але крім цих відходів, повторній
переробці підлягають морально і фізично застарілі знаряддя праці і предмети споживання в розмірах,
що збільшуються з прискоренням науково-технічного прогресу. Такою є об'єктивна закономірність.
Наводимо логічну схему створення схеми саморесурсозабезпечення (рис. 1).
Зниження витрат ресурсів

Переведення на власне
виробництво
Вторинні ресурси

Похідні ресурси

Власні ресурси

Кругообіг ресурсів

Саморесурсозабезпечення

Рис. 1. Тенденції розвитку саморесурсозабезпечення
Процес керування ресурсоспоживанням, у тому числі у вигляді поліпшення прогнозування
витрат ресурсів, повинен бути ще одним перспективним напрямом політики ресурсозбереження.
Створення державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і місцевих органів
ресурсозбереження, набуття досвіду енергозбереження, природокористування, інноваційної політики,
екологічної безпеки повинно бути ще однією тенденцією ресурсозбереження.
Функціями служби ресурсоменджменту повинні бути облік, у межах якого виконуються завдання:
сприяння організації та впровадження поопераційного приладового технічного обліку фактичних
витрат усіх видів ресурсів; інформаційно-аналітичне забезпечення оперативної оцінки ефективності
використання ресурсів і прогнозування витрат; освоєння підприємствами вдосконаленого програмного
розрахунку норм витрати і сервісних програм.
У межах функції аналізу необхідно здійснювати аналіз звітності всіх структурних підрозділів про
результати виконання норм витрат ресурсів і планових завдань упровадження ресурсозберігаючих
заходів та аналіз ефективності ресурсозберігаючих проектів; здійснювати систематичний моніторинг
ходу виконання програмних заходів.
Функція планування і прогнозування повинна передбачати такі завдання: подальший розвиток
методичної бази; відбір ресурсоефективних проектів, формування портфеля інноваційних проектів;
проведення експертизи, захисту і затвердження планових показників використання ресурсів усіх видів,
необхідних для виконання планових робіт з упровадження ресурсозберігаючих заходів.
Функція контролю передбачає, зокрема: регулярне проведення ресурсних обстежень дочірніх
товариств (внутрішній аудит); контроль за ефективним і цільовим використанням фінансових коштів,
що виділяються компанією на реалізацію заходів ресурсозбереження; організацію зовнішнього аудиту
(у тому числі ресурсоаудиту).
Висновки з проведеного дослідження. В процесі проведеного дослідження запропоновано
напрями формування інвестиційного забезпечення регіональної ресурсозберігаючої політики.
Зокрема, розкрито принципи розробки інвестиційної стратегії ресурсозбереження: принцип
гармонізації із загальною регіональною економічною політикою; принцип результативності
інвестиційної ресурсозберігаючої стратегії; принцип внутрішньої збалансованості та пропорційності
ресурсозберігаючих дій; принцип оптимізації рівня ризиків інвестиційної стратегії; принцип
забезпечення ефективності реалізації інвестиційної стратегії.
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Анотація
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Аннотация
Рассмотрены проблемы инвестиционного обеспечения ресурсосбережения на региональном
уровне. Предложены направления формирования инвестиционного обеспечения региональной
ресурсосберегающей политики. Обоснованы принципы разработки инвестиционной стратегии
ресурсосбережения.
Ключевые слова: ресурсосбережение, инвестиционное обеспечение, региональная
экономическая система, ресурсы, развитие.
Annotation
The problems of resource process at the regional level are examined. Proposed directions of
formation investment supporting regional resource-saving policy. Substantiated principles of development
investment strategy resource saving.
Key words: resource saving, investment tools, regional economic system, resources, development.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Кризовий стан економіки України, який характеризується спадом
виробництва та зменшенням національного доходу, негативно позначився на продуктивності праці та
реалізації трудового потенціалу. Визначальним у використанні трудових ресурсів сільських територій є
рівень розвитку аграрного господарства, яке на сьогоднішній день перебуває у незадовільному стані.
Особливо гострою є проблема використання трудових ресурсів у сільській місцевості через
неможливість працевлаштування для більшості сільських жителів та відсутність належних умов праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблеми
формування та ефективного використання трудового потенціалу сільських територій зробили
Д.П. Богиня, О. А. Бугуцький, В. К. Горкавий, В. Л. Лишиленко, М. К. Орлатий, В. П. Рябоконь,
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П.Т. Саблук, Л.І. Шепотько, К.І. Якуба та ін. Однак невирішеними залишаються питання, що
стосуються регіональних проблем формування та використання трудового потенціалу. У працях
вчених мало уваги приділяється вивченню формування та використання трудового потенціалу
сільської місцевості в період ринкових трансформацій.
Постановка завдання. Метою публікації є дослідження особливостей формування та
виявлення резервів раціонального використання трудового потенціалу сільських територій у межах
Бережанського району Тернопільської області. Для досягнення мети поставлено наступні завдання:
- дослідити компонентну і територіальну структуру трудового потенціалу;
- проаналізувати особливості використання трудових ресурсів у аграрних підприємствах
Бережанського району;
- запропонувати шляхи розв’язання проблем раціонального використання трудового потенціалу
в сучасних умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Трудовий потенціал – це сукупна суспільна
здатність до праці, ресурси праці. Трудові ресурси визначають кількісну сторону трудового потенціалу,
тому важливим є аналіз чисельності населення у різних вікових групах, співвідношення між чоловіками
та жінками у працездатному віці. Основою формування трудового потенціалу аграрної сфери виступає
сільське населення.
Трудові ресурси сільського господарства - це працездатне населення, яке зайняте у
сільськогосподарському виробництві. Вони включають осіб працездатного віку – чоловіків у віці 16-62
роки, жінок у віці 16 – 60 років. До складу трудових ресурсів включаються також підлітки 12-16 років,
які працюють, та працюючі пенсіонери.
Криза у сільському господарстві призвела до вивільнення частини працівників та надлишку
робочої сили у сільських населених пунктах.
Розглянемо динаміку чисельності населення району та його статеву структуру (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка чисельності постійного населення Бережанського району Тернопільської
області, (на 1 січня, осіб) *
в тому числі:
Рік

Всього населення

чоловіки

На 1000 жінок
припадає
чоловіків
873
876
880

жінки

2009
42701
19911
22790
2010
42338
19769
22569
2011
42005
19658
22347
* за даними Головного управління статистики у Тернопільській області

Аналіз таблиці 1 показує, що у 2010 році у Бережанському районі проживало 42005 осіб, або на
696 осіб менше, ніж у 2008 році. Більшість населення в районі у 2010 році становили жінки – 53,2 %,
чоловіки – 46,8 % (у 2008 році відповідно 53,4 % і 46,6 %). На кожні 1000 жінок у 2010 році припадало
880 чоловіків (у 2008 році – 873 чоловіки).
Населення району займає 3,9% від населення області, щільність населення становить 63,6
2
чол./км .
Міських жителів у Бережанському районі у 2010 році нараховувалось 17,7 тис. чол. (42,1%),
сільських - 24,3 (57,9%). Більшість сільського населення становили жінки 53,4%, тоді як питома вага
чоловіків складала 46,6%. (табл. 2).
Таблиця 2
Кількість населення Бережанського району Тернопільської області та його статево вікова структура, чол. (2010 р.) *
Вік
(років)

Всього
населення

в тому числі

в т. ч. із сільського

міське
сільське
чоловіки
0-14
6311
2743
3568
1851
15-29
9286
4357
4929
2542
30-44
8537
3891
4646
2454
45-54
6008
2546
3462
1787
55-59
2308
1128
1180
561
60-69
3691
1491
2200
903
70 і старше
5864
1514
4350
1237
Разом
42005
17670
24335
11335
* за даними Бережанського районного управління статистики
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жінки
1717
2387
2192
1675
619
1297
3113
13000

Питома вага
сільського
населення, %
56,5
53,1
54,4
57,6
51,1
59,6
74,2
57,9

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Найбільша в регіоні група працездатного населення – 59,3 %. Ця група є основною в складі
трудових ресурсів і переважає в місті (64,0%), бо сюди приїжджають на роботу і навчання люди з
усього району. А це означає, що формується вона головним чином за рахунок міграційних потоків із
сільської місцевості. Питома вага осіб пенсійного віку в середньому по району складає 25,7 %.
Оскільки основну частку у складі трудових ресурсів сільського господарства становлять жінки і
чоловіки працездатного віку сільської місцевості, доцільним буде проаналізувати статево-вікову
структуру сільського населення.
Станом на 1.01.2011 року в Бережанському районі в сільській місцевості проживало 24335 осіб.
Частка сільського населення в загальній кількості населення становила 57,9 %.
Чисельність сільського населення у 2010 році, порівняно із 2008 роком скоротилась на 708 осіб,
чисельність чоловіків скоротилась на 235 осіб, жінок – на 431 особу (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка чисельності сільського населення Бережанського району*
2008 р.

2009 р.

2010 р.

осіб
%
осіб
%
осіб
Все населення
25041
100
24666
100
24335
чоловіки
11570
46,2
11430
46,3
11335
жінки
13471
53,8
13236
53,7
13000
* за даними Бережанського районного управління статистики

Відхилення,
+, %
100
46,6
53,4

осіб
-708
-235
-471

%
+0,4
-0,4

Зменшення кількості сільського населення пов’язане із скороченням народжуваності, виїздом
людей із сіл, особливо молодих, на роботу в міста та за кордон.
Щодо співвідношення між чоловіками і жінками в структурі населення, то воно практично не
змінилось. У 2010 році частка чоловіків у статевій структурі населення складала 46,6 %, частка жінок 53,4 %, що свідчить про перевагу у структурі потенціалу жіночої робочої сили. Але, оскільки верхня
межа працездатного віку у жінок на 2 роки нижча, ніж у чоловіків, більшим все-таки є потенціал
чоловічої робочої сили.
Аналізуючи зміну чисельності населення сільської місцевості можна відмітити, що на фоні
загального зменшення населення на протязі трьох останніх років відбувалося зростання частки
населення працездатного віку на 1,5 %, зменшення частки дітей і підлітків на 0,5 %, зменшення частки
пенсіонерів на 1 %. У сільськогосподарському виробництві домінують старші вікові групи населення, а
вони, як відомо, за своєю працездатністю поступаються молодшим віковим групам.
Щодо статевої структури населення у працездатному віці, то кількість як чоловічого, так і
жіночого населення у 2010 році, порівняно із 2008 роком, майже не змінилась (відповідно збільшилась
на 27 і зменшилась на 40 осіб). В такій динаміці виявляються позитивні тенденції зміни трудового
потенціалу сільської місцевості на фоні загального скорочення чисельності населення (табл. 4).
Таблиця 4
Статево - вікова структура сільського населення*
Показник

2008 р.
осіб
%

2009 р.
осіб
%
Все населення

2010 р.
осіб
%

відхилення +, осіб
%

молодше працездатного віку

3829

15,2

3665

14,9

3568

14,7

-261

-0,5

працездатного віку
старше працездатного віку

13611
7601

54,4
30,4

55,0
30,1

13598
7169

55,9
29,4

-13
-432

+1,5
-1,0

молодше працездатного віку
працездатного віку
старше працездатного віку

1982
7317
2271

17,1
63,2
19,7

13578
7423
Чоловіки
1351
7317
2205
Жінки

12,4
67,3
20,3

1851
7344
2140

16,3
64,8
18,9

-131
+27
-131

-0,8
+1,6
-0,8

молодше працездатного віку

1847

13,7

13,3

1717

13,2

-130

-0,5

працездатного віку
6294
46,7
6261
47,3
старше працездатного віку
5330
39,6
5218
39,4
* за даними Бережанського районного управління статистики

6254
5029

48,1
38,7

-40
-301

+1,4
-0,9

1757

Негативною тенденцією є зменшення населення у віці, молодшому за працездатний, оскільки
через декілька років у сільській місцевості зменшаться резерви трудових ресурсів. Так, на протязі
останніх трьох років кількість дітей і підлітків у сільській місцевості скоротилась на 261 особу
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(чоловічого населення на 131 і жіночого – на 130 осіб). Причиною скорочення молодших вікових груп у
структурі населення є зменшення народжуваності у сільській місцевості.
Зростання смертності є причиною скорочення осіб пенсійного віку у структурі населення на 432
особи у 2010 році, порівняно із 2008 роком.
Демографічне навантаження на населення працездатного віку у сільській місцевості
Бережанського району у 2010 році становило 790 осіб непрацездатного віку на 1000 осіб
працездатного віку, у тому числі, особами у віці, молодшому за працездатний – 262, старшому за
працездатний - 527.
Проаналізуємо динаміку зайнятих у сільськогосподарських підприємствах Бережанського
району (табл. 5).
Таблиця 5
Динаміка зайнятих у сільськогосподарських підприємствах Бережанського району*
Тернопільської області
Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення, +, -

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

Середньооблікова чисельність
працівників

171

100

182

100

130

100

-41

-

з них: зайняті в рослинництві

119

69,6

111

61

74

56,9

-45

-12,7

зайняті в тваринництві
52
30,4
71
39
56
* для підприємств, які подають звітність в управління статистики

43,1

+4

+12,7

Дані таблиці 5 свідчать про те, що в структурі трудових ресурсів сільськогосподарських
підприємств основну питому вагу займають працівники, зайняті в рослинництві - 74 особи (56,9%).
Чисельність працівників у 2010 році, порівняно із 2008 роком зменшилась в 1,3 рази, в тому числі
кількість зайнятих у рослинництві зменшилась в 1,6 рази, зайнятих у тваринництві – зросла на 4
особи.
Щодо співвідношення між працівниками, зайнятими в рослинництві і тваринництві, можна
відмітити, що збільшується частка працівників тваринництва (43,1 % у 2010 році проти 30,4 % у 2008
році) і зменшується частка працівників рослинництва (56,9 % у 2010 році проти 69,6 % у 2008 році).
Забезпеченість трудовими ресурсами не залишається постійною в основному під дією двох
причин: зміни чисельності трудових ресурсів і зміни потреби в них виробництва.
Скорочення сільськогосподарського виробництва і падіння рівня життя є причиною міграції
молоді, що призводить до погіршення демографічної ситуації на селі.
Основною найбільш мобільною частиною трудових ресурсів в аграрній сфері є працездатні
чоловіки і жінки. Їх частка в структурі трудового потенціалу сільських населених пунктів Бережанського
району при перерахунку в умовні працівники склала 91,5 %. Значну частину сільського населення у
фізичному обчисленні становлять непрацездатні й особи пенсійного віку, але в умовному обчисленні в
структурі трудового потенціалу вони займають 8,3 % (табл. 6).
Таблиця 6
Потенціал трудових ресурсів сільського господарства у Бережанському районі
Тернопільської області

Показник
Працездатні чоловіки
Працездатні жінки
Разом працездатних
Підлітки 12-15 років
Непрацездатні і
пенсіонери
Всього

Умовні працівники,
чол.
2008 р.
2010 р.

2008 р.

2010 р.

Коефіцієнт
переводу
(ум. од.)

7317
6294
13611
989

7344
6254
13598
907

1,0
0,72
х
0,03

7317
4532
11849
30

7344
4503
11847
27

56,7
34,8
91,5
0,2

7601

7169

0,15

1140

1075

8,3

22201

21674

х

13019

12949

100,0

Наявність, чол.

Структура,
%

Дані таблиці 7 показують, що середня завантаженість землі в обробітку на одного працівника у
2010 році становила 33,9 га, що на 10,5 га більше, ніж у 2008 році. За останніх три роки зменшилась
чисельність працівників в розрахунку на 100 га ріллі на 1,3 чол. і у 2010 році становила 3,0 чол.
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Таблиця 7
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств Бережанського району
Тернопільської області трудовими ресурсами*
Рік
2008
2009
Середньорічна чисельність працюючих, чол.
171
182
Питома вага працівників рослинництва, %
69,6
61,0
Питома вага працівників тваринництва, %
30,4
39,0
Припадає на одного працівника: с/г угідь, га
23,4
23,9
Припадає працівників на 100 га угідь, чол.
4,3
4,2
* для підприємств, які подають звітність в управління статистики
Показник

2010
130
56,9
43,1
33,9
3,0

Відхилення,
+, - 41,0
- 12,7
+ 12,7
+ 10,5
- 1,3

Основними проблемами у формуванні та використанні трудового потенціалу сільських територій
на сьогоднішній день є:
- старіння та депопуляція сільського населення через зниження народжуваності у сільській
місцевості;
- проблеми із працевлаштуванням сільських мешканців;
- значний рівень прихованого безробіття;
- сезонність використання трудових ресурсів;
- незадовільні умови та низька оплата праці у сільськогосподарських підприємствах;
- низька продуктивність праці.
Основні заходами, які необхідно здійснити для вирішення проблем раціонального використання
трудового потенціалу у сільській місцевості є наступні:
- стимулювання підвищення народжуваності у сільській місцевості;
- забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства як основної сфери
діяльності в сільській місцевості;
- створення умов для самозайнятості сільського населення, в тому числі і в
несільськогосподарських видах діяльності (сільський зелений туризм, народні промисли);
- підвищення рівня життя сільських жителів;
- забезпечення умов для реалізації селянами продукції особистих господарств;
- розвиток соціальної інфраструктури сільських територій;
- залучення молодих спеціалістів до роботи на селі шляхом надання соціальних пільг та
гарантій, збільшення заробітної плати.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на сьогоднішній день трудовий
потенціал сільських жителів Бережанського району не використовується належним чином, є великі
резерви трудових ресурсів у сільській місцевості, невирішеними залишаються проблеми із
працевлаштування сільських мешканців. Тому необхідно на державному та регіональному рівні
запровадити дієві механізми ефективного використання трудових ресурсів села, забезпечити належні
умови життя та праці селян.
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Анотація
У статті розглянуто формування та використання трудового потенціалу сільського
населення Бережанського району Тернопільської області. Розроблено пропозиції щодо
раціонального використання трудового потенціалу в сучасних умовах господарювання.
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Аннотация
В статье рассмотрено формирование и использование потенциала труда сельского
населения Бережанского района Тернопольской области. Разработаны предложения
рационального использования потенциала труда в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, занятость, сельское население,
безработица.
Annotation
Forming and use of labour potential of rural population of Berezhany district of the Ternopil region is
considered in the article. Suggestions are worked out in relation to the rational use of labour potential in the
modern terms of menage.
Key words: labour resources, labour potential, employment, rural population, unemployment.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЬВІВЩИНИ ПРИ
ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання вимагають нових підходів в організації
управління державними фінансовими ресурсами. Особливо це стосується регіонального рівня впливу,
оскільки на кожному етапі реалізації управлінських рішень для забезпечення стабільного розвитку
будь-якої території, необхідно враховувати пріоритети фінансового забезпечення тієї сфери, розвиток
котрої для даної адміністративно-територіальної одиниці був би найбільш ефективним. Слід
зазначити, що трансформаційні процеси та економічна криза в нашій державі призвели до негативних
наслідків регіонального розвитку:
- відсутні цілісні виробничі комплекси, які були в складі великих промислових об’єднань;
- пріоритетною галуззю розвитку більшості адміністративно-територіальних одиниць стала
торгівля, а не виробничі галузі промислового сектора економіки; дотаційна підтримка пріоритетних
галузей вугледобувної промисловості, сільського господарства та інших є незначною, що призводить
до ліквідації таких підприємств;
- більшість міст, в яких функціонували великі промислові об’єкти, отримали статус депресивних
територій;
- існували проблеми у способі ліквідації міжрегіональних диспропорцій розвитку територій, які
стосувалися відтворення, розподілу та перерозподілу бюджетних коштів та фінансування планів їх
соціально-економічного розвитку; низка проблем ресурсного забезпечення стосується фінансування
власних повноважень органів місцевого самоврядування.
Зважаючи на складність питань, які стосуються формування дохідної бази місцевих бюджетів за
рахунок власних надходжень, а також напрямків використання власних фінансових ресурсів органів
місцевого самоврядування – доречно більш детально дослідити методи наповнення бюджетів
місцевого самоврядування. Це пояснюється запровадженням нових норм податкового законодавства,
які впливають на методи формування «другого» кошика доходів місцевих бюджетів в частині
податкових надходжень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що питання методологічного
обґрунтування та практичної реалізації механізму управління бюджетними ресурсами на рівні держави
й її регіонів завжди були у центрі уваги. Значний внесок в розробку основ формування і ефективного
використання бюджетних коштів великих промислових регіонів внесли українські вчені-економісти
О. Амоша, І. Бескід, В. Бєлопольська, О. Василик, В. Вишневський, В. Геєць, П. Єгоров, А. Єпіфанов,
М. Єрмошенко, О. Кириленко, В. Кравченко, Л. Кузьменко, В. Опарін, Ю. Пасічник, І. Сало, О. Сунцова,
В. Федосов, Н. Чумаченко, С. Юрій та зарубіжні – Х. Армстронг, Р. Грегорі, Т. Ковальова,
П. Кононенко, А. Маршалов, В. Орешин, Д. Томасі та ін.
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Проте, незважаючи на значний науковий доробок, не досить дослідженими є питання
економічного обґрунтування методів формування власної дохідної бази місцевих бюджетів, яка
необхідна для забезпечення органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами в достатніх
обсягах для виконання ними власних, а не делегованих повноважень.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні основних принципів
вдосконалення процесу управління бюджетними ресурсами Львівщини.
Для досягнення мети в роботі було поставлено й вирішено наступні завдання:
- визначити проблемні аспекти управління власними ресурсами місцевих бюджетів України;
- розлянути засади практичної реалізації нових положень податкового законодавства в сфері
наповнення місцевих бюджетів власними фінансовими ресурсами на прикладі зведеного бюджету
Львівської області;
- представити напрямки вдосконалення практики наповнення дохідної частини бюджетів
місцевого самоврядуванням власними фінансовими ресурсами.
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою забезпечення сталого економічного
розвитку Львівщини прийнята Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської
області [1], у якій сформовані заходи, що повинні реалізовуватися за відповідними напрямами у
фінансово-господарській сфері регіону. Головною метою розвитку цієї сфери у 2011 році є
забезпечення ефективної мобілізації коштів для збереження власного потенціалу соціальноекономічного розвитку та проведення комплексної модернізації підприємств, як запоруки утвердження
принципів та механізмів структурно-інноваційної моделі соціально-орієнтованої економіки в умовах
членства України у СОТ. Реалізація визначених у даній Програмі заходів, які сформовані в контексті
завдань і заходів Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року [2], обумовить позитивну динаміку
основних соціально-економічних показників в таких галузях реального сектора економіки даного
адміністративно-територіального утворення: промисловість, сільське господарство, паливноенергетичний комплекс, будівельна діяльність, розвиток гуманітарної та соціальної сфер, розвиток
споживчого ринку.
Зважаючи на необхідність реалізації передбачених заходів у межах даної Програми,
пріоритетними серед них передбачено такі: забезпечення наповнення бюджету; підвищення
ефективності бюджетних витрат та збереження збалансованості бюджетної системи з метою
підтримки реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів, а також розв’язання проблем у
соціальній сфері, що потребує достатньої ресурсної бази місцевих бюджетів. Таким чином, заходи, що
реалізовуватимуться у виробничій та соціально-гуманітарій сферах, або у сфері міжнародного
співробітництва регіону вимагають застосування ефективних інструментів для забезпечення
стабільності та активізації його соціально-економічного розвитку, включаючи застосування відповідних
методів формування власних фінансових ресурсів регіону. Такими інструментами є: фінансова
діяльність органів місцевого самоврядування, підтримка розвитку підприємництва, інвестиційна та
зовнішньоекономічна діяльність.
Для виявлення реальної ситуації в сфері забезпечення власних повноважень органів місцевого
самоврядування необхідними фінансовими ресурсами проаналізуємо «другий кошик» доходів
місцевих бюджетів в цілому по Україні. Отже, обсяг доходів місцевих бюджетів України, що не
враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів у 2010 році склав 10,1 млрд. грн., що на 7,6%
більше, ніж надійшло попереднього року. Річний розрахунковий показник Міністерства фінансів
України, передбачений на 2010 рік за цими надходженнями, виконано на 98,5% порівняно з 92,1% у
2009 році. Розрахунок Міністерства фінансів України по власних доходах («другий кошик») місцевих
бюджетів не впливає на обсяги дотації вирівнювання. Однак, завищення цього показника свідчить про
певну переоцінку можливостей місцевих бюджетів щодо збору таких доходів. На зростання обсягу
надходжень «другого кошика» переважно вплинуло збільшення надходжень від плати за землю –
найвагомішого джерела формування цього кошика. Частка зазначеного податку у структурі доходів
місцевих бюджетів України, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, склала
76,0%.
До спеціального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів)
у 2010 р. надійшло майже 12,9 млрд. грн., що на 12,9% більше, ніж у 2009 році. Виконання плану,
затвердженого місцевими радами на 2010 рік, склало 112,0%, а розрахункового показника
Міністерства фінансів України – 176,6%. Частка спеціального фонду в доходах місцевих бюджетів (без
урахування міжбюджетних трансфертів) у 2010 р. становила 16%, що практично відповідає рівню
попереднього року. Порівняно з аналогічними даними 2009 року спостерігалося зростання обсягів
спеціального фонду за такими напрямами: надходження податків на власність, які зросли на 23,9% і
склали 1,9 млрд. грн., власні надходження бюджетних установ, які збільшились на 19,6% і становили
6,6 млрд. грн., надходження до цільових фондів, утворених Верховою Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – збільшились на
5,8% і склали 1,6 млрд. грн., доходи від операцій з капіталом – зменшились на 1,2% до 2,5 млрд. грн.,
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по інших надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів відбулося також зменшення на
17,8% і до – 179,1 млн. грн. [3, c. 100–102].
Здійснюючи аналіз джерел та обсягів надходження до зведеного бюджету Львівської області,
слід зазначити, що надходження доходів «другого кошика» його загального фонду у 2009 році були
меншими від середнього по Україні на 372,8 млн. грн. і становили 345,2 млн. грн. при чисельності
населення на 01.01.2010 р. 2549,6 тис. oсіб [4]. Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів на одну особу у 2010 році склав 124,2 грн. [3, c. 101]
(2549,6 тис. осіб × 124,2 грн. = 316,76 млн. грн.) та всього 316,76 млн. грн. при середній чисельності
населення на 01.01.2011 р. 2544,3 тис. осіб [5]. У поточному році обсяг доходів місцевих бюджетів, що
не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на одну особу склав 135,4 грн. [3, c. 101]
(2544,3 тис. осіб × 135,4 грн. = 344,5 млн. грн.).
Звертаємо увагу на те, що для аналізу доходів «другого кошика» зведеного бюджету Львівської
області звітним періодом визначено півріччя. Такий підхід пояснюється тим, що даний термін звітності,
є найбільш придатним для аналітичної роботи, враховуючи той факт, що виконання державного і
місцевих бюджетів з 2011 року відбувається із врахуванням положень Податкового та нової редакції
Бюджетного кодексів України [6; 7].
Метою аналітичної оцінки фактичних показників надходження зведеного бюджету Львівської
області у 2010-2011 рр. в частині доходів «другого кошика», тобто доходів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів є виявлення додаткових фінансових ресурсів, що
утворилися внаслідок реалізації нових принципів державної регіональної політики в бюджетній сфері
та реформи податкової системи України. Слід зазначити, що такі фінансові ресурси є власними
дохідними джерелами місцевих бюджетів і спрямовуються на забезпечення виконання саме власних
повноважень органів місцевого самоврядування. Такий аналіз дозволить представити результати
забезпеченості даного адміністративно-територіального утворення власними фінансовими ресурсами
для реалізації необхідних програмних видатків у пріоритетних напрямках розвитку його соціальноекономічної та екологічної сфер.
Показники фактичних надходжень доходів що не враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів до зведеного бюджету Львівської області за І півріччя 2009-2011 рр. представлено у
табл. 1.
Таблиця 1
Показники фактичних надходжень доходів що не враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів до зведеного бюджету Львівської області
за І півріччя 2009-2011 рр.
Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
«Стара» редакція Бюджетного кодексу України
місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування
100% плати за землю – для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75% плати за
землю – для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та міст
обласного значення; 60% плати за землю – для бюджетів сіл, селищ, міст
районного значення та їх об’єднань
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у
частині, що зараховується до відповідного бюджету
надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними
коштами
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських
товариств, що є у власності відповідної територіальної громади
плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що
зараховується до відповідного бюджету
кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності, у тому числі
від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебуває у комунальній власності
фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування
плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності
плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених Бюджетним кодексом
власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів
відповідного бюджету
податок на прибуток підприємств комунальної власності
платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення
інші надходження, передбачені законом
Всього
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Період (І півріччя)
2009 р.
14892082

2010 р.
15298828

75530111

83898906

32507388

47083950

5606249

9872902

2563402

2827659

9536302

10839441

79928242

91544455

397563

421347

24765829
6162

25505635
454

92001

102055

18005314
4243825
12095938
280170408

7313324
4594603
16572451
315876010
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Продовження таблиці 1
Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Нова редакція Бюджетного кодексу України
доходи загального фонду
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення
плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування
плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності
(крім плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів
(автозаправними станціями, заправними пунктами)
місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування,
включаючи податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної
ділянки
фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів,
отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за
надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право)
надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності
плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення
кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився
власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців
за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними
спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і
грошових коштів, власники яких невідомі
інші доходи загального фонду місцевих бюджетів, що визначаються законом про
Державний бюджет України
надходження спеціального фонду
надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
що зараховується у розмірі 50 відсотків - до обласних бюджетів
плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів
(автозаправними станціями, заправними пунктами)
кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, що зараховуються у розмірі 25 відсотків - до обласних бюджетів
70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності, в тому числі до обласних бюджетів - 20 відсотків
власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного
місцевого бюджету
70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім
збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), в тому
числі до обласних бюджетів - 20 відсотків
надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами
інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України
Разом надходжень до загального фонду
Разом надходжень до спеціального фонду
Всього

Період (І півріччя)
2011 р.
212133438
-3822157
5696016
147381128
12225002

4540581
431256
1296799

2196253

22461873
561

187416

19538710
155597691
103669775
12859391
1017158
3034192
7538010
-

10705816
1956391
14816958
212133438
155597691
367731129

На рис. 1 продемонстровано динаміку результатів виконання бюджету області за І півріччя
аналізованого періоду в розрізі надходжень І та ІІ кошиків без урахування міжбюджетних трансфертів
[8-10].
Провідна роль у регулюванні економічних процесів в регіоні належить податковим
надходженням. З одного боку, податки складають основну частину доходів бюджетів всіх рівнів, а з
іншого – є ефективним механізмом здійснення соціально-економічної політики Львівщини в цілому. Це
стосується, зокрема, системи місцевого оподаткування. Зосереджуючи увагу на особливостях
формування власних бюджетних ресурсів Львівської області (ІІ кошика доходів, що не враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів) проаналізуємо більш детально їх склад та обсяги
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надходжень. Поглиблений аналіз надходжень власних бюджетних ресурсів до зведеного бюджету
Львівської області підтверджує наявність низки недоліків. Зокрема, частка доходів бюджетів місцевого
самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в структурі
доходів бюджету Львівської області є нижчою від середнього показника по Україні і має тенденцію до
зниження з 2,74% у 2008 році до 2,23% у 2010 році.
млн.грн.
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обсяг доходів ІІ кошика;

І півріччя року

обсяг доходів І кошика.

Рис. 1. Динаміка результатів виконання зведеного бюджету Львівської області в розрізі
надходжень І та ІІ кошиків за І півріччя 2009-2011 рр.
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
Такий стан не тільки суперечить одному з основних принципів місцевого самоврядування,
зафіксованих в Європейській хартії про місцеве самоврядування, але й Конституції і законам України,
а саме принципу правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого
самоврядування. Більш того, невелика частка власних доходів місцевих бюджетів в місцевих
бюджетах не дає можливості вирішувати фінансові проблеми територій.
В процесі аналізу визначено, що основними завданнями органів місцевого самоврядування є
обґрунтування показників планово-нормативної бази надходжень до місцевих бюджетів конкретних видів
податків і зборів з метою оцінки податкоспроможності даної території та пошуку додаткових резервів для
наповнення дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування власними фінансовими ресурсами.
Продовжуючи аналітичний моніторинг мобілізації власних доходів місцевих бюджетів, варто
акцентувати увагу на їхній структурі (табл. 1). Відмітимо, що протягом І півріччя 2009-2010 рр. найбільшу
питому вагу у доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, займає плата за
землю: 27,0% у 2009 році та 26,7% – у 2010 р. Така ж тенденція спостерігається у 2011 році – 40% від
усього обсягу надходжень, що не враховуються про визначенні міжбюджетних трансфертів. Ця ситуація
пояснюється тим, що бюджети місцевого самоврядування області з 2011 року, у зв’язку із прийняттям
Податкового кодексу України [6], почали отримувати всю суму надходжень від земельного податку.
Однак, зазначимо, що не всі показники виконання дохідної частини зведеного бюджету
Львівської області за аналізований період у розрізі надходжень «другого» кошика відповідають
запланованим обсягам. Мають місце непоодинокі випадки, коли доходи, які не враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів за перше півріччя 2011 року вже перевищують планові річні
показники (наприклад, надходження від місцевих податків і зборів). В окремих випадках такі
розбіжності, хоча вони й не були заплановані, можна визнати корисними. Однак, якщо одержання
результатів, відмінних від запланованих, у майбутніх періодах повторюватиметься, то це свідчитиме,
про те, що методи реалізації бюджетної політики в регіоні, не є достатньо ефективними. Якщо
розбіжність результатів із запланованими залишатиметься суттєвою, це може зашкодити досягненню
високих показників сталого регіонального розвитку, що внесе певні диспропорції при плануванні
дохідної частини місцевих бюджетів у майбутніх періодах.
Висновки з проведеного дослідження. У процесі визначення планових показників повинен
домінувати принцип обґрунтованості. Відповідно до цього принципу планові обсяги надходжень і
видатків мають відображати реальну економічну ситуацію в країні в цілому та регіоні зокрема.
Відхилення від розрахункових даних не вважаються позитивом навіть при тому, що такі коригування є
додатними, адже це порушує вимоги оптимальності, своєчасності та категоричності фінансових
планів. Отож, відхилення при виконанні зведеного бюджету Львівської області повинні розглядатись як
індикатори збоїв у функціонуванні економіки регіону і в бюджетному процесі загалом.
В цілому, можна зазначити, що після практичної реалізації нових положень бюджетного та
податкового законодавства – частка власних доходів місцевих бюджетів Львівської області зросла. Даний
аспект фінансового забезпечення власних повноважень органів місцевого самоврядування вказує на
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посилення їх ступеня автономії, що свідчить про доцільність провадження та ефективність регіональної
політики у бюджетній та податковій сферах даної адміністративно-територіальної одиниці. Слід
відзначити, що зростання показника обсягу доходів місцевих бюджетів Львівської області, що не
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на одну особу вказує на позитивний напрямок у
вдосконаленні процесів наповнення бюджетів місцевого самоврядування Львівщини.
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Анотація
Розглядаються засади практичної реалізації нових положень податкового законодавства в сфері
наповнення місцевих бюджетів власними фінансовими ресурсами на прикладі зведеного бюджету
Львівської області. Визначено проблемні аспекти управління бюджетними ресурсами промислового
регіонального комплексу та систематизовано організаційно-економічні основи управління власними
доходами місцевих бюджетів України. Розроблено основні принципи формування організаційноекономічного механізму управління бюджетними ресурсами Львівської області.
Ключові слова: місцеві бюджети, власні надходження місцевих бюджетів, управління
бюджетними ресурсами.
Аннотация
Рассматриваются принципы практической реализации новых положений налогового
законодательства в сфере наполнения местных бюджетов собственными финансовыми
ресурсами на примере бюджета Львовской области. Определены проблемные аспекты управления
бюджетными ресурсами промышленного регионального комплекса; систематизированы
организационно-экономические принципы управления собственными доходами местных бюджетов
Украины. Разработаны основы формирования организационно-экономического механизма
управления бюджетными ресурсами Львовской области.
Ключевые слова: местные бюджеты, собственные доходы местных бюджетов, управления
бюджетными ресурсами.
Annotation
Principles of practical realization of new positions of tax legislation are examined in the sphere of local
budgets filling by local financial resources on the example of the of Lviv regional budget. Certain problematic
aspects of industrial regional complex budgetary resources management and organizational-economic
government of Ukrainian local budgets are systematized. Basic principles of organizational and economic
formation of Lviv regional budgetary resources management system are developed.
Key words: local budgets, own incomes local budgets, budgetary resources management.
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ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗОН ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Підвищення ефективності функціонування господарського комплексу
кожного регіону і країни в цілому неможливе без раціонального використання його природноресурсного, трудового, виробничого та іншого потенціалу. Особливої актуальності за цих умов
набуває забезпечення розвитку санаторно-курортної справи в Україні, оскільки наявні та потенційні
запаси лікувальних ресурсів, з огляду на їх якісні та кількісні характеристики, можуть бути основою
створення інноваційного туристського продукту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням природно-рекреаційного потенціалу
Закарпаття займалися такі вчені, як: В. Беркович [1], В. Бондар [2], М. Долішній, Г. Ємець,
В. Євдокименко, В. Кравців [7], В. Мацола, М. Мироненко, В. Мікловда [5], О. Молнар [6] та ін. Проте,
на нашу думку, недостатньо уваги приділено виявленню особливостей функціонування і перспектив
розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської області.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення та оцінка особливостей функціонування
санаторно-курортних та оздоровчих закладів лікувально-оздоровчих зон Закарпатської області.
Виклад основного матеріалу дослідження. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади
лікувально-оздоровчих зон мають різні напрямки спеціалізації, які формує структура оздоровлених
осіб (дитяче та підліткове оздоровлення, короткотривалий відпочинок, довготривале оздоровлення)
[4]. Так, за функціональними ознаками спеціалізації виділяють наступні групи лікувально-оздоровчих
зон: 1) зони для короткотривалого відпочинку (Хустсько-Виноградівська, ВеликоберезнянськоПеречинська); 2) зони для оздоровлення протягом тривалого часу (Рухівська, Тячівська, Іршавська);
3) зони для дитячого та підліткового оздоровлення протягом тривалого часу (Мукачівська, Свалявська,
Ужгородська, Берегівська, Міжгірсько-Воловецька).
За структурою оздоровлених осіб лікувально-оздоровчі зони поділяються на: 1) зони з
монофункціональною спеціалізацією (Берегівська, Іршавська, Ужгородська); 2) зони з
поліфункціональною спеціалізацією (Великоберезнянсько-Перечинська, Міжгірсько-Воловецька,
Мукачівська, Рахівська, Свалявська, Тячівська, Хустсько-Виноградівська).
Залежно від співвідношення ресурсної забезпеченості й результативності функціонування
санаторно-курортних та оздоровчих закладів лікувально-оздоровчих зон, виділяють їх чотири групи
(табл. 1).
Таблиця 1
Групування лікувально-оздоровчих зон Закарпатської області за рівнем ресурсної
забезпеченості та результативності функціонування санаторно-курортних та оздоровчих
закладів

Рівень
результативності
функціонування

Рівень ресурсної забезпеченості

Низький

[0,013; 0,351]

Низький

Високий

[0,272; 0,422]

[0,423; 0,573]

Брегівська, Великоберезнянсько-Перечинська,
Іршавська, Міжгірсько-Воловецька, Рахівська,
Тячівська, Ужгородська, ХустськоВиноградівська

Мукачівська

Свалявська
Високий

[0,352; 0,689]

Джерело : розрахунки автора

Дані табл. 1 вказують на те, що 80% лікувально-оздоровчих зон віднесені до групи з низьким
рівнем ресурсної забезпеченості та низьким рівнем результативності функціонування санаторно-

122

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

курортних та оздоровчих закладів. Іршавська, Міжгірсько-Воловецька та Хустсько-Виноградівська
лікувально-оздоровчі зони мають високий потенціал, щоб перейти у групи з високим рівнем.
Такий стан справ вимагає здійснення зміни їх спеціалізації на основі інновацій у розрізі
окреслених чотирьох груп:
- перша група (низький рівень ресурсної забезпеченості – низький рівень результативності
функціонування санаторно-курортних та оздоровчих закладів) – доцільним є впровадження
покращуючих інновацій з метою покращення характеристик наявних послуг у санаторно-курортних та
оздоровчих закладах (покращення сервісу, покращення надання санаторно-курортних послуг і т.п.);
- друга група (низький рівень ресурсної забезпеченості – високий рівень результативності
функціонування санаторно-курортних та оздоровчих закладів) – необхідно впроваджувати інновації,
що покращують ресурсну забезпеченість санаторно-курортних та оздоровчих закладів (довіз
мінеральної води з інших джерел, повторне використання мінеральних ресурсів, зведення нових
санаторіїв сучасним обладнанням тощо);
- третя група (високий рівень ресурсної забезпеченості – низький рівень результативності
функціонування санаторно-курортних та оздоровчих закладів) – інновації в організації функціонування
санаторно-курортних та оздоровчих закладів, зокрема спрямовані на зміцнення й розширення
масштабів діяльності (наприклад, нові послуги з новими властивостями);
- четверта група (високий рівень ресурсної забезпеченості – високий рівень результативності
функціонування санаторно-курортних та оздоровчих закладів) – санаторно-курортні та оздоровчі
заклади
здатні
впроваджувати
радикальні
інновації,
які
забезпечуватимуть
їхню
конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках санаторно-курортних послуг.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що лікувально-оздоровчі зони
Закарпатської області є малоосвоєними (рис. 1). Високий рівень освоєності має лише Свалявська
лікувально-оздоровча зона, середній – Мукачівська та Хустсько-Виноградівська.
Берегівська
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ВеликоберезнянськоПеречинська

0,600

Хустсько-Виноградівська
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Рис. 1. Рівень освоєності лікувально-оздоровчих зон Закарпатської області у 2008/2009 р.
Тепер здійснимо оцінку функціонування санаторно-курортного господарства Закарпатської
області загалом.
Станом на 1 жовтня 2009 р. мережу санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської
області формували 20 санаторіїв, 7 санаторіїв-профілакторіїв, 28 баз відпочинку, по одному
пансіонату з лікуванням та відпочинку, одна курортна поліклініка та два дитячі оздоровчо-санаторні
позаміські заклади цілорічної дії. З них 41 заклад перебуває на самостійному балансі, 21 заклад
звільнений від земельного податку. Загальна площа території, яку займають заклади, становить
248,43 га. Найбільше їх зосереджено у Свалявському, Мукачівському, Виноградівському та
Хустському районах.
Такий нерівномірний розподіл санаторно-курортних та оздоровчих закладів між районами
Закарпатської області пояснюється: рекреаційними можливостями території, спрямованістю
лікувально-оздоровчої культури кожної території на профілактику та лікування певних видів
захворювань, яка склалася історично, інвестиційною стратегією регіону та країни.
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Слід зазначити, що з 2000 р. кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів зменшилась
із 69-ти до 60-ти (табл. 2). Найбільше скорочення відбулося у період 2007/2008 рр. (на 8 закладів).
Загалом за цей період на 50% зменшилась кількість санаторіїв-профілакторіїв та на 20% баз
відпочинку, у той час як кількість санаторіїв зросла майже на 35%.
Таблиця 2
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади в Закарпатській області
(од)
Роки
Показник
Усього закладів
у них ліжок у місяць максимального
розгортання
Санаторії
у них ліжок у місяць максимального
розгортання
Із загальної кількості санаторіїв
- дитячі
у них ліжок у місяць максимального
розгортання
Пансіонати з лікуванням
у них ліжок (місяць)
Санаторії-профілакторії
у них ліжок у місяць максимального
розгортання
Курортні поліклініки
Пансіонати відпочинку
у них ліжок (місяць)
Дитячі оздоровчо-санаторні позаміські
заклади цілорічної дії
у них ліжок у місяць максимального
розгортання
Бази відпочинку
у них ліжок у місяць максимального
розгортання
Джерело : [3, с. 39–58]
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–
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–
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–
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Діяльність санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської області у 2008/2009 рр.
забезпечували 3185 працівників. З 2000 р. по 2003 р. їх чисельність постійно скорочувалася і
становила 2594 особи у 2003/2004 р. В останні роки спостерігається поступове збільшення
середньооблікової кількості працівників, що, згідно кореляційно-регресійного аналізу (рис. 2),
забезпечуватиме зростання суми продажної вартості всіх путівок (курсівок) на 0,21114 млн. грн. при
додатковій зайнятості одного працівника в галузі. В свою чергу, зростання суми продажної вартості
всіх путівок (курсівок) на 1 млн. грн. дозволяє працевлаштувати ще 3 особи (адекватність отриманих
лінійних регресійних моделей підтверджується виконанням

V = 1, V = 7

F -критерію: Fr = 10,44 > Ft = 5,59 при

2
рівні значущості 5% для ступенів вільності 1
).
У санаторно-курортному господарстві Закарпатської області зайнято 0,55 % економічно
активного населення регіону.
За останнє десятиліття ліжковий фонд санаторно-курортних та оздоровчих закладів скоротився
на 12% (рис. 3). Здебільшого це відбулося у санаторіях-профілакторіях, пансіонатах відпочинку й
дитячих оздоровчо-санаторних позаміських закладах цілорічної дії у таких районах як
Великоберезнянський (на 367 одиниць у місяць максимального розгортання), Тячівський (на 338),
Перечинський (на 271) та Міжгірський (на 196).
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Рис. 2. Залежності між сумою продажної вартості всіх путівок (курсівок) та
середньообліковою кількістю працівників у галузі

(у місяць максимального
розгортання; од)

Позитивною динаміка ліжкового фонду є у Іршавському (на 125 одиниць у місяць максимального
розгортання), Мукачівському (на 187 одиниць) та Свалявському (на 155 одиниць) районах. В
основному нарощення потенціалу ліжкового фонду відбулося у санаторіях, у т.ч. дитячих, та
пансіонатах з лікуванням.
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Рис. 3. Наявність ліжкового фонду у санаторно-курортних та оздоровчих закладах
Закарпатської області
Побудовано за : [3]
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Кінцевим споживачем санаторно-курортних послуг є конкретна людина. Тому облік споживачів є
ключовим фактором при аналізі функціонування санаторно-курортного господарства регіону.
Санаторно-курортні послуги, на відміну від інших послуг, надаються лише фізичним особам, а
тому кількість споживачів та кількість днів, які вони провели у санаторно-курортних та оздоровчих
закладах, є ключовими параметрами для оцінки натурального обсягу функціонування СКГ.
Незважаючи на скорочення кількості санаторно-курортних і оздоровчих закладів, а також їх
ліжкового фонду, кількість оздоровлених у них осіб протягом останніх десяти років суттєво зросла
(рис. 4).

Рис. 4. Динаміка кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів
та оздоровлених ними осіб
Примітка. Починаючи з 2001 р. змінився період, за який подається статистична звітність:
2001/2002 означає 12 місяців {з 1 жовтня 2001р. по 30 вересня 2002р.).
Джерело : [3]
Лише у 2009 р. оздоровлено 76,4 тис. осіб, що на 17,1% менше, ніж торік, що обумовлено
низькою купівельною спроможністю населення через світову фінансово-економічну кризу 2008-2009
рр. Понад 65% усіх оздоровлених перебували у санаторіях. У Західному регіоні Закарпатська область
(615 осіб) займає друге місце після Львівської (1016 осіб) за кількістю оздоровлених осіб на 10 тис.
населення у санаторно-курортних закладах.
Як засвідчують дані Головного управління статистики у Закарпатській області, за віковою
структурою оздоровлено 70,3 тис. дорослих осіб, 5,0 тис. дітей та 1,1 тис. підлітків. При цьому, із
загальної кількості оздоровлених – 0,4 тис. осіб – це люди, що постраждали від аварії на ЧАЕС, з них
85,9% діти та підлітки. В оздоровчих закладах регіону однією особою проведено в середньому 14,4
ліжко-дня, а загалом відпочиваючі перебували в них – 1098,3 тис. ліжко-днів [3]. Серед оздоровлених
іноземних громадян протягом 2008/2009 року у санаторно-курортних та оздоровчих закладах області
найбільше було з Російської Федерації (1667 осіб), Молдови (121 особа), Німеччини (112 осіб),
Білорусії (107 осіб), США (101 особа).
Потенційно кожен житель України є споживачем санаторно-курортних послуг, однак на справді
лише близько 0,16% жителів користуються послугами санаторно-курортних та оздоровчих закладів
Закарпатської області.
На жаль, третина санаторно-курортних та оздоровчих закладів області не працювали протягом
2008/2009 року. Серед основних причин можна виділити: перебування на капітальному ремонті – 2
санаторії, 1 санаторій-профілакторій, 5 баз відпочинку; відсутність коштів на експлуатацію закладу – 1
санаторій-профілакторій, 3 бази відпочинку, 1 дитячий оздоровчо-санаторний позаміський заклад
цілорічної дії; відсутність дозволу СЕС на експлуатацію – 1 база відпочинку. Усі вони розташовані у
Берегівському, Виноградівському, Іршавському, Мукачівському, Перечинському, Раєвському,
Свалявському, Тячівському, Ужгородському та Хустському районах [8].
Основними показниками, що відображають фінансові результати діяльності санаторнокурортних та оздоровчих закладів, є сума продажної вартості всіх путівок (курсівок) та фактичні
витрати на один ліжко-день (людино-день) у середньому за рік. У 2008/2009 році сума продажної
вартості всіх путівок (курсівок) санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської області
становила 193288,5 тис. грн., а фактичні витрати на один ліжко-день (людино-день) у середньому за
рік – 197 грн.
Суму продажної вартості всіх путівок (курсівок) фактично можна розглядати як дохід санаторнокурортних та оздоровчих закладів за певний період. Цей показник характеризує «масштаб» їх
діяльності, їх «потужність».
Середня заробітна плата в галузі за період з 2000 р. по 2009 р. зросла майже в 9 разів (із 141
грн. до 1223 грн.). Однак, порівняно із середньомісячною номінальною заробітною платою штатного
працівника по регіону, її рівень є нижчим, а в останні роки спостерігається зростання розриву між цими
показниками (рис. 5).
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Рис. 5. Співставлення заробітних плат штатного працівника по регіону та в галузі
Побудовано за даними Головного управління статистики у Закарпатській області
Крім того, рівень середньої заробітної плати штатних працівників санаторно-курортних та
оздоровчих закладів має суттєвий вплив на зростання суми продажної вартості всіх путівок, і навпаки
(рис. 6).

Рис. 6. Залежності між сумою продажної вартості всіх путівок (курсівок) та середньою
заробітною платою штатних працівників у галузі
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За допомогою програмного продукту STATISTIСA 8.0 отримано, що зв’язок між ними є прямим
та дуже щільним (коефіцієнт кореляції r=0,94615), а збільшення середньої заробітної плати та 1 грн.
забезпечує збільшення суми продажної вартості всіх путівок (курсівок) на 0,13066 млн. грн. Адже,
заробітна плата є одним із мотиваційних чинників у розвитку санаторно-курортного господарства
регіону. В свою чергу, збільшення суми продажної вартості всіх путівок (курсівок) на 1 млн. грн.
призводить до збільшення заробітною плати працівників СКГ на 6,85 грн. (адекватність отриманих
лінійних регресійних моделей підтверджується виконанням

V = 1, V = 7

F -критерію: Fr = 59,79 > Ft = 5,59 при

2
).
рівні значущості 5% для ступенів вільності 1
Висновки з проведеного дослідження. Встановлено, що санаторно-курортне господарство
Закарпатської області слід розвивати як стратегічний напрямок соціально-економічного зростання
економіки цього регіону. Реалізація цього завдання дозволить не тільки поліпшити стан здоров’я
вагомої частки населення України, але й сприятиме зростанню внеску Закарпатської області в
розв’язання демографічних проблем і збереження генофонду нації.
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Анотація
Оцінено і проаналізовано особливості функціонування санаторно-курортних та оздоровчих
закладів лікувально-оздоровчих зон Закарпатської області. Виявлено, що більшість лікувальнооздоровчих зон регіону відносяться до групи з низьким рівнем ресурсної забезпеченості та низьким
рівнем результативності функціонування санаторно-курортних та оздоровчих закладів.
Ключові слова: лікувально-оздоровчі зони, санаторно-курортні заклади, курсівки, ліжковий
фонд.
Аннотация
Оценены и проанализированы особенности функционирования санаторно-курортных и
оздоровительных заведений лечебно-оздоровительных зон Закарпатской области. Обнаружено,
что большинство лечебно-оздоровительных зон региона относятся к группе с низким уровнем
ресурсной обеспеченности и низким уровнем результативности функционирования санаторнокурортных и оздоровительных заведений.
Ключевые слова: лечебно-оздоровительные зоны, санаторно-курортные заведения,
курсовки, коечный фонд.
Annotation
The features of functioning of sanatorium-resort and health establishments of health areas of the
Zakarpatskoy area are appraised and analyzed. It is discovered that most health areas of region behave to
the group with the low level of resource material well-being and low level of effectiveness of functioning of
sanatorium-resort and health establishments.
Key words: health areas, sanatorium-resort establishments, documents entitling to treatment and
meal at a sanitarium, ліжковий fund.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
МІСТ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Існуючий стан інфраструктури міст Харківського регіону свідчить, що в
більшості з них останні десять років існує та не вирішена проблема оновлення основних засобів,
реконструкції інженерних мереж. Застаріле обладнання не відповідає сучасним технологічним,
економічним та екологічним вимогам. Підприємства характеризується підвищеною ресурсоємністю й
екологічною небезпекою. Матеріальна база інфраструктурних об'єктів, особливо в старих районах
міст, не відповідає технічним вимогам і відстає від європейських стандартів. Міські фонди і
інфраструктура, в умовах несвоєчасного обслуговування і відсутності профілактичного ремонту,
схильні до аварій та техногенних катастроф.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне висвітлення проблем соціальноекономічного розвитку інфраструктури міст зроблено провідними зарубіжними і вітчизняними вченими:
Бабаєвим В. М. [1], Багачевим С. В. [2], Губенком П. Т. [3], Карловою О. А. [5], Мельниковою М. В. [6],
Тищенком О. М. [8], та іншими представниками різних наукових шкіл України та світу. Не зважаючи на
їх значний науковий доробок, деякі питання розвитку інфраструктури міст потребують подальших
досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасних проблем соціально-економічного
розвитку інфраструктури міст Харківського регіону та визначення окремих шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку Карлової О. А. та Мельникової М. В.,
інфраструктура міста має складну багаторівневу структуру, управління якою направлене на забезпечення
результативного використання наявних місцевих ресурсів на основі відповідних методів господарювання
для вирішення завдань соціально-економічного розвитку і підвищення якості життя населення [5; 6].
Протягом останніх років економіка України, а тим паче Харківської області демонструє доволі
значні темпи соціально-економічного зростання. Попри позитивні наслідки, що проявляються у
підвищенні добробуту населення, активізації матеріального виробництва та інших секторів
господарського комплексу, можна побачити й деякі особливі результати соціально-економічних змін
інфраструктури міст. У табл. 1 представлені основні соціально-економічні показники Харківського
регіону за період 2009-2010 рр.
Таблиця 1
Основні соціально-економічними показники Харківського регіону
(у розрахунку на одну особу, грн.)
Од. вим.

2009 р.

2010 р.

2010 р до
2009 р., %

Кількість населення

чол.

2775721

2755108

99,25

Валовий регіональний продукт

грн.

21228

–

–

Обсяг промислової продукції

грн.

16043,5

19028,6

118,61

Продукція сільського господарства

грн.

1793,9

1601,8

89,29

Обсяг наукових і науково-технічних робіт

грн.

507,6

640,8

126,24

Роздрібний товарооборот

грн.

5755,7

6823,4

118,55

Інвестиції в основний капітал

грн.

2995,6

2650,1

88,46

Прямі іноземні інвестиції

грн.

34,3

10,2

29,73

Обсяг експорту товарів

дол. США

470,9

520,1

110,44

Обсяг імпорту товарів

дол. США

522,7

665,7

127,35

грн.

19641,4

24455,3

124,51

грн.

1804

2060

114,19

%

1,8

1,9

105,55

Показник

Грошові доходи населення
Середньомісячна номінальна заробітна плата
працівників
Рівень зареєстрованого безробіття
Джерело : [7]
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Як видно з даних таблиці 1, кількість населення Харківського регіону за аналізований період
зменшилась на 0,75%. Порівняно з минулим роком обсяг природного скорочення збільшився на 544
особи, або з 5,5 до 5,7 осіб в розрахунку на 1000 населення. Скорочення спостерігалось у Харкові та
всіх міськрадах і районах області. Причинами зменшення чисельності населення можуть бути
перевищення значення показника смертності людей над показником народження дітей. Безробіття,
низькооплачувана робота, проблеми забезпечення житлом, кваліфікованою медичною допомогою
зумовлюють те, що сім'ї не планують народжувати багато дітей. Виїзд населення за межі регіону
також зумовлює зменшення кількості жителів.
У 2010 р. темп зміни промислової продукції, у розрахунку на одну особу, порівняно з попереднім
роком, становив 118,61%. У добувній промисловості індекс промислової продукції склав 100,4%. За
2010 р. видобуто 157,7 тис. т. газового конденсату, що на 5,9% менше, ніж у 2009 р. Видобуток
3
природного газу збільшився на 0,3% та становив 8,8 млрд.м . У переробній промисловості випуск
продукції зріс на 4,1%. У легкій промисловості індекс промислового виробництва склав 112,8%. В
обробленні деревини та виробництві виробів із неї (крім меблів) обсяги продукції зросли на 23,6%, у
тому числі у виробництвах: дерев’яної тари – на 6,6%, фанери, плит, панелей, шпону – на 24,2%. У
хімічній і нафтохімічній промисловості індекс промислового виробництва за 2010р. становив 104,9%, у
тому числі: у виробництві основної хімічної продукції – 119,7%, фармацевтичному виробництві –
107,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів – 110,8%.
Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства області за 2010р. (у розрахунку на
одну особу) порівняно з минулим роком скоротився на 10,71%. Виробництво продукції рослинництва
зменшилося на 21,4%, у т.ч. у аграрних підприємствах – на 24,9%, у господарствах населення – на
18,2%. У 2010 р. усіма категоріями господарств одержано зернових та зернобобових культур 1,3 млн.
т., або наполовину менше, ніж торік. Урожайність зернових культур скоротилася на 8 ц. і склала 18,7 ц.
з 1 га, зібрана площа – на 28,5% і становила 677,5 тис. га.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника області (дані наведено по
підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб) у 2010р. становила 2060 грн. (проти 2205 грн. в цілому по Україні) та у 2,2
рази перевищила державні соціальні стандарти, що діяли у цьому періоді: мінімальну заробітну плату
та прожитковий мінімум для працездатної особи (907 грн.). Порівняно з минулорічним показником,
заробітна плата збільшилась на 14,19%. Найвища заробітна плата була нарахована працівникам, які
зайняті у фінансових установах та добуванням паливно-енергетичних корисних копалин (у 1,9-2,1
рази перевищувала середній показник по області).
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
визначено державою, як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань
забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, житлової
політики та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус). Специфічною особливістю
інфраструктури міста є те, що житлово-комунальні об'єкти не створюють матеріальної продукції, а надають
послуги. Але, це не підстава для того, щоб комунальне господарство класифікувати як невиробничу
сферу, оскільки послуги надаються переважно підприємствам виробничої сфери. Спожиті цими
підприємствами комунальні послуги збільшують вартість створеної виробничої продукції, оскільки сам
процес надання послуг створює додаткову вартість. Зарахування комунальних підприємств до
невиробничої сфери позбавляє можливості правильно визначати обсяг суспільного продукту та
національного доходу, його розподіл, перерозподіл та використання, встановлювати правильні регіональні
пропорції і визначати економічну ефективність суспільного виробництва.
У більшості комунальних підприємств процес виробництва співпадає з процесом реалізації
продукції або послуг. Інакше кажучи, продукція комунальних підприємств переважно не може
накопичуватися на складі і надається безпосередньо споживачам. Це зумовлює характерні
особливості в організації, структурі та використанні оборотних засобів. Необхідність доставки
продукції безпосередньо споживачам підвищує значення господарства мереж в основних фондах
комунальних підприємств, потребує значних капітальних вкладень, а також великих витрат на
утримання та капітальний ремонт мереж, споруд та трубопроводів.
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (ВВР, 2004, N 47, ст. 514) визначає житловокомунальні послуги як результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання
та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд
відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил [4]. Розвиток та благоустрій кожного міста чи
села здійснюється з урахуванням чисельності населення, його побутових потреб, санітарних та інших
вимог. Чим більший населений пункт, чим щільніше його заселення, тим складніші завдання
водозабезпечення, очистки, організації внутрішнього міського сполучення, санітарної охорони повітря,
води, землі на його території, тим більше потрібно обладнання для його благоустрою та створення
нормальних умов для життя населення і роботи підприємств, установ та організацій.
Адміністративно-територіальний устрій Харківської області на 01.01.2011: 27 районів, 17 міст, в
тому числі 7 – обласного значення (Харків, Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Люботин, Первомайський, Чугуїв),
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61 селище міського типу, 381 сільська рада, 1680 сільських населених пунктів. На рис. 1 представлені
обсяги послуг по містах обласного значення у 2010 році.
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Рис. 1. Обсяги послуг по містах Харківського регіону [7]
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали в цілому на 13,8% за рахунок
підвищення тарифів (у серпні) на природний газ на 50,1%, кам’яне вугілля – на 36,6%, цін на
скраплений газ – на 26,4%, проживання у гуртожитках – на 8,7%, тарифів (у районах області) на
каналізацію – на 8,3% і холодну воду – на 3,5%, подорожчання утримання та ремонту житла – на
5,6%. Різні товари та послуги подорожчали на 14,9%, внаслідок зростання вартості ритуальних послуг
– на 65,9%, послуг перукарень на 14,8%, ювелірних виробів з золота – на 12,7%, товарів для
особистого споживання – на 8,0%, послуг нотаріусів – на 4,3%. У сфері зв'язку (-9,2%) спостерігалося
подешевшення окремих видів мобільних телефонів на 19,0%, послуг міжміського телефонного зв’язку
– на 6,7% і телефонних апаратів – на 4,6% [7].
Позитивного фінансового результату до оподаткування досягли 57,5% підприємств, загальний
прибуток яких становив 7666,7 млн. грн. Значна частка прибуткових підприємств спостерігається
серед підприємств освіти – 67,2%; сільського господарства, мисливства, лісового господарства –
66,6%; торгівельних підприємств – 60,6%. Серед промислових підприємств найбільша частка
прибуткових підприємств спостерігається у переробній промисловості – 59,9%.
Рентабельність операційної діяльності підприємств в цілому по області у 2010 р. становила
4,7%. У порівнянні з 2009р. вона збільшилась на 2,6 в.п. Найвищий рівень рентабельності – у
підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства – 17%, підприємств
торгівлі – 5,8% та підприємств промисловості – 5,1%.
Частка підприємств, які отримали збиток у 2010 р., склала по області 42,5% підприємств.
Порівняно з минулим роком, вона зменшилась на 0,4 в.п. Значна частка збиткових підприємств
спостерігається серед підприємств транспорту та зв’язку – 49,9%; будівельних підприємств – 47,4%;
підприємств, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням
послуг підприємцям – 46,1%. У промисловому виді діяльності значна частка збиткових підприємств
спостерігається у підприємств добувної промисловості – 54,2%.
Висновки з проведеного дослідження. Нерівномірність у доходах населення, невисокий
ступінь переробки продукції, що експортується, повільний розвиток ринкових інститутів свідчить про
невідповідну якість економічного зростання.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що науково-методологічна база
розвитку інфраструктури міст, як частини соціально-економічної системи регіону, знаходиться в стадії
формування. Для забезпечення виконання цілей і завдань державної політики розвитку регіонів
необхідна розробка інформаційно-методичної бази міської інфраструктури. Відсутність єдиної
методики оцінки соціально-економічного стану інфраструктурних об'єктів зумовлює необхідність
подальшого дослідження в цьому напрямку.
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Анотація
Досліджено сучасні проблеми соціально-економічного розвитку інфраструктури міст
Харківського регіону. Проведено розрахунок основних соціально-економічних показників розвитку
інфраструктури міст області, проаналізовано обсяги послуг в розрізі міських населених пунктів
обласного підпорядкування (у розрахунку на одну особу, грн.).
Ключові слова: місто, інфраструктура, міське господарство, соціально-економічний
розвиток, міський господарський комплекс, комунальне господарство, культура.
Аннотация
Исследовано современные проблемы социально-экономического развития инфраструктуры
городов Харьковского региона. Проведен расчет основных социально-экономических показателей
развития инфраструктуры городов области, проанализированы объемы услуг в разрезе городских
населенных пунктов областного подчинения (в расчете на одно лицо, грн.).
Ключевые слова: город, инфраструктура, городское хозяйство, социально-экономическое
развитие, городской хозяйственный комплекс, коммунальное хозяйство, культура.
Annotation
Investigational modern problems of socio-economic development of infrastructure of cities of the
Kharkov region. The calculation of basic socio-economic indexes of development of infrastructure of cities of
area, analyzed amount of services in the context of urban population centers regional subordination (in a
calculation on one person, UAH).
Key words: city, infrastructure, city economy, socio-economic development, city economic complex,
communal economy, culture.
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ОЦІНКА ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО
РЕГІОНУ ЗА РОЗГАЛУЖЕНІСТЮ МЕРЕЖІ ОСВІТНІХ
ЗАКЛАДІВ
Постановка проблеми. З розвитком глобалізаційних процесів посилюється роль фактора
знань, що стають в сучасних умовах товаром. Нині конкурентоспроможність економіки регіону
визначається не обсягом природних і виробничих ресурсів, а насамперед освітнім потенціалом, який
загальновизнано фундаментом економічної безпеки регіону. Проте, недосконалість науковоприкладних розробок, відсутність загальновизнаних критеріїв та системності оцінки освітнього
потенціалу регіону не дають змоги визначити стійкість даного фундаменту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Освітній потенціал до тепер залишається найменш
дослідженим напрямом забезпечення економічного розвитку регіону [1]. Однак до питання місця освіти в
економічному розвитку регіону прямо чи опосередковано зверталося чимало вчених. Так, вагомий внесок
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у розробку теоретичних і прикладних проблем освітнього потенціалу зробили відомі вітчизняні вчені, такі
як: Дзвінчук Д. І. [1], Каленюк І. Д. [2; 3], Кратт О. А. [4], Маркарян А. С. [5], Муравьєва Н. Н. [6],
Бобров В. Я., Сафонова В. Є. [7], Рудницький А. О. [8] та ін. Не можна залишити поза увагою дослідження
російських учених Л. Гребнєва, Є. Н. Малигіна, Л. Г. Міляєва, В. В. Чекмарьова та ін. Свої дослідження
вони спрямовували на формування освітнього потенціалу держави в цілому, на оцінці рівня освіченості
населення, в той час як вивченню системи розгалуженості освітніх закладів, як одного з критеріїв оцінки
освітнього потенціалу регіону, до тепер належної уваги не надавалось, чим саме і обґрунтовується вибір
даної теми для подальших досліджень.
Постановка завдання. Мета статті – провести оцінку і аналіз використання освітнього
потенціалу регіону на прикладі Запорізької області за розгалуженістю мережі освітніх закладів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Характер освітньої системи регіону, її
доступність чи недоступність для тих або інших соціальних категорій населення, взаємозв’язок у
межах тріади «суспільство – освіта – людина» багато в чому зумовлюють подальше життя населення
регіону, в тому числі економічний розвиток його існування.
Освітній потенціал – це сукупність знань, умінь, навичок окремої людини, здобутих нею в
процесі пізнавальної та освітньої діяльності, практичного досвіду, які визначають її гуманітарні
характеристики, ціннісно-мотиваційний та творчий потенціал, соціальний інтелект та спричиняють
прямий вплив на продуктивність її праці, що знаходить свій прояв у розмірі доходів. Оцінка освітнього
потенціалу регіону полягає у: вивченні процесів формування, диференціації та використання
освітнього рівня суспільства; стані, розвитку й результатах діяльності мережі освіти.
Єдиної методики щодо оцінки освітнього потенціалу регіону до теперішнього часу не існує,
оскільки науковці завжди надавали перевагу вивченню таких виробничих ресурсів, як земля, праця та
капітал.
Основним критерієм оцінки освітнього потенціалу регіону слід визнати рівень розгалуженості
мережі освітніх закладів, під якою варто розуміти сформовану на території регіону інфраструктуру
ринку освітніх послуг. Вивчення інфраструктури ринку освітніх послуг має здійснюватись за
наступними показниками та у наступній послідовності (рис.1).
за типами
за кількістю навчальних
закладів

за формами власності
за місцем розташування
за сферою управління

Оцінка освітнього
потенціалу регіону за
розгалуженістю
мережі освітніх закладів

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
за рівнем акредитації
ВНЗ ІІІ –ІV рівнів
акредитації
за формою навчання
за навчальнокваліфікаційним рівнем

за циклами навчання

Рис. 1. Критерії визначення і класифікація показників та послідовність оцінки рівня
розгалуженості мережі освіти в регіоні
Мережу вищих навчальних закладів Запорізькій області станом на початок 2009-2010 н.р.
характеризують дані табл. 1.
За даними табл. 1 до мережі навчальних закладів області на початок 2009-2010 н.р. входило 29
закладів, що на 6 навчальних закладів менше показника 2005-2006 н.р.
Суттєві зміни кількості навчальних закладів в основному спостерігаються в складі навчальних
закладів державної та комунальної форми власності. Так, кількість навчальних закладів державної та
комунальної форми власності на початок 2009-2010 н.р. склала 22 заклади, що на 7 закладів менше,
ніж на початок 2005-2006 н.р.
Тобто можна стверджувати, що в Запорізькій області протягом останніх років серед навчальних
закладів даної форми власності сформувалась чітка тенденція зменшення їх кількості.
Щодо навчальних закладів приватної форми власності, то слід зазначити, що їх кількість то
зростає в 2007-2008 н.р. до 8, то зменшилась в 2009-2010 р. – до 7 навчальних закладів. Так, в 2009 р.
припинив своє функціонування Бердянський інститут підприємництва.
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Таблиця 1
Кількість навчальних закладів в Запорізькій області
протягом 2005-2010 н. р.
Рік
2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Кількість закладів

35
35
37
31
29
у т.ч. за формою власності
державною
28
28
29
23
22
приватною
7
7
8
8
7
Кількість студентів у
розрахунку на 10 000
1
населення
550
561
621
613
592
1
У розрахунку використано очікувану чисельність наявного населення на 01.01.2010 р.

Відхилення
2010 р. до
2005 р (+;-)
-6
-6
-

42

Розподіл навчальних закладів за типами станом на початок 2009-2010 н. р. мав наступний
вигляд (табл. 2).
Таблиця 2
Кількість навчальних закладів в Запорізькій області за типами станом
на початок 2009-2010 н.р.

Усього
Технікуми
Училища
Коледжі
Університети
Академії
Інститути
Консерваторії

Кількість закладів
в т.ч.
державної
всього
форми
власності
29
15
4
4
3
1
9
2
8
6
1
1
4
1
–
-

Кількість студентів
в т.ч.
державної
всього
форми
власності
107323
79213
2503
2503
896
371
6449
2463
77939
61201
9978
9978
9558
2697
–
-

Прийнято на
початковий
цикл навчання

Випущено

17839
677
231
1768
12305
1115
1743
–

24595
920
205
2128
16956
2326
2060
–

За даними табл. 2 серед навчальних закладів області переважне місце займають технікуми,
училища та коледжі – 16 навчальних закладів. Кількість вищих навчальних закладів з ІІІ-ІV рівнем
акредитації складає 13 навчальних закладів.
Вивчення динаміки кількості навчальних закладів в Запорізькій області протягом 2005-2009 н.р.
дає підстави стверджувати, що кількість технікумів, училищ та коледжів поступово зменшується, а
ВНЗ поступово зростає. На перший погляд може здатися, що нічого поганого в цьому немає, але це
все не так вже й однозначно. Приріст вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів викликаний
комерціалізацією освітньої сфери. В регіоні за роки незалежності зросла кількість недержавних
навчальних закладів, що спровокувало підготовку надлишкових для ринку праці кадрів. В комерційних
навчальних закладах підготовку здійснюють переважно за професіями, які найчастіше користуються
попитом серед абітурієнтів. По суті новостворені комерційні навчальні заклади мали б готувати
фахівців, професійно-кваліфікаційна структура яких відповідала б попиту ринку праці, але цього не
відбувається.
Не дивлячись на переваги у кількості навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, останніми
роками все більше простежується зменшення кількість осіб, які навчаються у професійно-технічних
навчальних закладах.
Така ситуація є однозначно негативною з огляду на високий попит на робітничі кадри, особливо
в переробній промисловості (5,8 тис. осіб). Проблема ускладнюється тим, що переважна більшість
учнів професійно-технічних навчальних закладів сьогодні опановують, як правило, професії сфери
послуг (перукарів, продавців, барменів, водіїв, офіціантів тощо), тоді як зросла і продовжує зростати
потреба у робітниках виробничих професій (токарях, фрезерувальниках, слюсарях, ремонтниках,
зварювальниках, інструментальниках, ливарниках, електриках тощо).
Подібна ситуація спостерігається і у сфері вищої освіти, де у надмірній кількості готуються
юристи, менеджери, бухгалтери та ін. За оцінками державної служби зайнятості у Запорізькій області,
40% новопідготовлених економістів стають її клієнтами. В значній мірі це пояснюється
неусвідомленим вибором випускниками середніх шкіл професії чи спеціальності та відсутністю
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прив’язки фінансування підготовки кадрів у навчальних закладах до реального стану
працевлаштування випускників.
Протягом останніх років потенціал кваліфікованих робітників в Запорізькій області значно
знизився, і становить близько 15% до кількості працездатного населення у порівнянні з розвиненими
країнами, де він сягає понад 70%. Фактично нині система професійної освіти орієнтована на ринок
освітніх послуг, а не на ринок праці, про що свідчать ліцензовані обсяги та напрями підготовки,
перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів.
Слід зазначити, більша частка абітурієнтів віддає перевагу отриманню освіти в навчальних
закладах державної форми власності, про що свідчить обсяги прийому. Так, у 2009-2010 н.р. до
навчальних закладів державної форми власності було прийнято майже 74% від загального обсягу
прийому цього року, тобто 79213 осіб. На прийняття такого рішення мали вплив такі фактори, як
рівень авторитетності навчальних закладів; наявність бюджетних місць; забезпечення робочими
місцями осіб, що навчались за держзамовленням тощо.
Розподіл студентів за формами власності ВНЗ по містах та районах області у 2009 р. подано в
табл. 3.
Таблиця 3
Розподіл студентів за формами власності ВНЗ по містах та районах
Запорізької області у 2009 р.

Усього
м. Запоріжжя
м. Бердянськ
м. Мелітополь
м. Токмак
м. Енергодар
райони
Василівський
Оріхівський

Кількість студентів у ВНЗ I–II рівнів
акредитації
з них навчаються у закладах
форми власності
усього
держав- комуналь- приватної
ної
ної
11583
5337
3938
2308
5297
2834
1900
563
1031
–
1031
–
2865
794
1007
1064
396
386
–
10
671
–
–
671
557
766

557
766

–
–

–
–

Кількість студентів у ВНЗ III–IV рівнів
акредитації
з них навчаються у закладах
форми власності
усього
комуна- приватдержавної
льної
ної
95740
73876
–
21864
65514
50287
–
15227
14265
7628
–
6637
15961
15961
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

За даними табл. 3 спостерігаємо, що найбільша чисельність студентів навчається в обласному
центрі – м. Запоріжжя. Чисельність студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в обласному центрі склала
11583 особи та у ВНЗ ІІІ –ІV рівнів акредитації – 95740 осіб, з яких понад 2/3 навчається у навчальних
закладах державної та комунальної форми власності і лише 1/3 – в навчальних закладах приватної
форми власності. Зосередження більшої частини студентів в обласному центрі пояснюється:
концентрацією більшої частини ВНЗ області в м. Запоріжжі; кращими транспортними зв’язками;
густотою населення.
Щодо підпорядкованості навчальних закладів України, на відміну від багатьох країн світу, не всі
державні вищі навчальні заклади входять до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
Існують ряд паралельних систем вищої освіти галузевого підпорядкування. Майже половина вищих
навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та більше половини вищих навчальних закладів I–II рівнів
акредитації знаходяться в підпорядкуванні галузевих міністерств та інших центральних органів
державної виконавчої влади. Найбільші галузеві системи вищої освіти знаходяться в підпорядкуванні
Міністерства аграрної політики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ та ін.
Розвиток цих навчальних закладів безпосередньо пов’язаний з можливостями впливу відповідних
відомств на керівництво Уряду.
Існує також ціла низка вищих навчальних закладів, які знаходяться в комунальній власності і
підпорядковані органам місцевого самоврядування.
Розподіл навчальних закладів за сферою управління міністерств (відомств), в яких перебувають
ВНЗ Запорізької області на початок 2009/10 н.р. має наступний вигляд (табл. 4).
За даними табл. 4 спостерігаємо, що серед навчальних закладів Запорізької області найбільша
кількість, а саме 11 навчальних закладів, знаходиться у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки
України, з яких 4 університети, 3 коледжі, 3 технікуми та 1 академія.
Друге місце за обсягами підпорядкованості міністерству посідають навчальні заклади, що
знаходяться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я України – 5 навчальних закладів, з яких
1 університет, 3 коледжі та 1 училище.
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Таблиця 4
Розподіл ВНЗ за типами навчальних закладів та сферою управління міністерств
(відомств), в яких перебувають ВНЗ на початок 2009-2010 н.р.
Усього
Усього
Міністерство аграрної політики
України
Міністерство освіти і науки
України
Міністерство культури і туризму
України
Українська державна будівельна
корпорація «Укрбуд»
Міністерство охорони здоров'я
України
Міністерство внутрішніх справ
України
Приватні вищі навчальні заклади
у т.ч. Центральна спілка
споживчих товариств України

У тому числі
консерколеджі
ваторії
–
9

29

університети
8

3

технікуми
4

2

1

–

–

–

–

1

11

4

1

–

3

–

3

2

–

–

–

–

2

–

1

–

–

–

1

–

–

5

1

–

–

3

1

–

1
7

–
2

–
–

–
–

–
2

–
–

–
–

1

–

–

–

1

–

–

академії
1

училища

Третє місце посідають навчальні заклади, які перебувають у підпорядкованості Міністерства
аграрної політики України та Міністерства культури і туризму України, а саме по 2 навчальних заклади
(рис. 3).

Рис. 3. Розподіл ВНЗ за типами навчальних закладів та сферою управління міністерств
(відомств), в яких перебувають ВНЗ на початок 2009-2010 н.р.
Решта навчальних закладів із числа 29 наявних на початок 2009-2010 н.р. підпорядковані
широкому колу міністерств та відомств, що, в свою чергу, ускладнює відпрацювання єдиних вимог по
підготовці фахівців і таким чином призводять до зниження рівня якості підготовки майбутнього
трудового потенціалу регіону.
Чисельність студентів в навчальних закладах регіону станом на початок 2009-2010 навчального
року склала 107,3 тис. чол., що на 37,3 тис. чол. Більше, ніж на початок 2005-2006 н. р. (табл. 5).
Таблиця 5
Динаміка чисельності студентів за формами навчання
Показник

Кількість студентів
у т.ч. на відділеннях
денних
вечірніх
заочних

Рік
2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

102325

103626

113767

111630

107323

Відхилення
2010 до 2005
(+;-)
4998

54784
277
47264

55942
259
47425

59376
149
54242

59581
113
51936

58093
121
49109

3309
-156
1845
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Значне збільшення чисельності студентів у навчальних закладах пояснюється, по-перше, тим,
що щорічно зростає кількість молодих людей, які хочуть набувати вищої освіти та, по-друге, тим, що
вимоги роботодавців щодо рівня освіти наявних та майбутніх працівників постійно зростають.
Починаючи з 2005 р. по 2008 р. включно, спостерігаємо постійний приріст прийому студентів.
Так, станом на початок 2008-2009 р. чисельність прийнятих на навчання студентів склала майже 21
тис. осіб, що, у порівнянні з даним показником на початок 2005-2006 н. р., більше майже на 2 тис. осіб.
Переважна чисельність студентів віддає перевагу навчанню на денній формі навчання.
Чисельність студентів, які навчались на денній формі навчання станом на початок 2009-2010 року,
склала 58,1 тис. осіб. Число прийнятих за даною формою навчання в звітному році склало 12,7 тис.
осіб та число випущених – 12,9 тис. студентів.
Кількість студентів, які завершили початковий та завершальний цикли навчання та здобули
відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень по містах та районах, характеризують дані табл. 6.
Таблиця 6
Кількість студентів, які завершили початковий та завершальний цикли навчання та
здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, за джерелами фінансування
по містах та районах у 2009 р.

Кількість
осіб, що
завершили
відповідні
цикли
навчання

З них навчалися за
рахунок бюджету

державного

Кількість З них навчалися за
осіб, що
рахунок бюджету
Із загальної
завершили
кількості
відповідні
особи, які
цикли
місцедержавн
випущені з
місцевого
навчання за
вого
ого
ВНЗ
денною
формою

Із кількості
тих, що
навчались
на денній
формі –
особи,
випущені з
ВНЗ

Усього

39385

10178

778

24595

19625

8498

696

12860

м. Запоріжжя
м. Бердянськ
м. Мелітополь
м. Токмак
м. Енергодар

24964
6598
7003
145
199

5813
918
3118
85
–

445
126
207
–
–

15143
3784
4861
145
186

12574
2599
3978
124
73

5016
761
2447
85
–

396
126
174
–
–

8081
1517
2793
124
68

Кількість студентів, які закінчили початковий та завершальний цикли навчання та здобули
відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень у 2009 р., склала 39385 осіб, з яких 63,3% – в м.
Запоріжжі, 16,7% – в м. Бердянськ та 17,7% – в м. Мелітополі.
Слід нагадати, що за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки, фахівців поділяють на:
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.
Випуск фахівців з ВНЗ за освітньо-кваліфікаційними рівнями по містах та районах області у 2009
році характеризують дані табл. 7.
Таблиця 7
Випуск фахівців з ВНЗ за освітньо-кваліфікаційними рівнями по містах та районах
області у 2009 р.
У т.ч. за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Усього
Усього
м. Запоріжжя
м. Бердянськ
м. Мелітополь
м. Токмак
м. Енергодар

24595
15143
3784
4861
145
186

магістра

спеціаліста

бакалавра

3773
2939
440
394
–
–

11973
7578
2518
1877
–
–

2258
936
497
639
–
186

молодшого
спеціаліста
6591
3690
329
1951
145
–

Дані табл. 7 свідчать, що з числа випускників ВНЗ у 2009 р. було випущено 24595 осіб, з яких
15,3% – магістри, 48,7% – спеціалісти, 9,1% – бакалаври та 26,7% – молодші спеціалісти. Тобто, як
бачимо, найбільшу питому вагу із числа випускників складають спеціалісти та молодші спеціалісти, що
пояснюється в першу чергу обмеженістю як фізичної, так і економічної доступності молоді до навчання
у ВНЗ.
Висновки з проведеного дослідження. Виходячи з вищевикладеного, приходимо до висновку,
що оцінка освітнього потенціалу регіону – це процес оцінки формування, диференціації та
використання освітнього потенціалу регіону. Проте єдиної методики щодо оцінки освітнього
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потенціалу регіону до теперішнього часу не існує, причиною тому в першу чергу слід визнати
відсутність чітких критеріїв оцінки.
На нашу думку, серед критеріїв оцінки освітнього потенціалу регіону основним варто визнати
рівень розгалуженості мережі освітніх закладів, оскільки саме він характеризує: інфраструктуру
освітнього ринку регіону, рівень фізичної доступності громадян до освіти тощо.
За результатами дослідження освітній потенціал Запорізької області за рівнем розгалуженості
заслуговує на позитивну оцінку, але водночас розвитку розгалуженості інфраструктури ринку освітніх
послуг в Запорізькій області притаманні ряд проблем, для. вирішення, яких необхідно: реформувати
сучасну мережу освітніх закладів з тим, щоб вона відповідала потребам економіки регіонів; привести
кількість і структуру ВНЗ у відповідність потребам ринку праці; забезпечити розширення частки
бюджетного фінансування в першу чергу для тих напрямів підготовки, які є визначальними для
регіонального розвитку, а також потреб інноваційного розвитку економіки регіону; замінити принцип
фінансування в освіті в залежності від досягнутого рівня (обсягу фактичних витрат за звітний період),
на принцип фінансування в залежності від досягнутого результату освітніх закладів за якісними та
кількісними показниками їх діяльності.
Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що сучасний ринок освітніх послуг в Запорізькій
області за роки незалежності, так і не перетворився в повноцінний сектор економіки, здатний
генерувати конкурентоспроможний людський капітал.
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регионе и последовательность их изучения. Дана оценка и проведен анализ уровня
разветвленности сети образования в Запорожском регионе.
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Developed system indicators and of criteria of branching networks of education in the region and the
sequence of their study. The author estimates and analyzed the of the level of branching networks of
education in the Zaporozhye region.
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АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Розвиток і ефективне функціонування соціальної інфраструктури в
регіонах відіграє важливу роль у вирішенні низки соціально-економічних проблем, а також є
необхідною умовою досягення їх сталого розвитку. Динамічність процесів, що відбуваються в
економіці України, та регіонах зокрема, визначають нові тенденції в розвитку соціальної
інфраструктури. А це, в свою чергу, вимагає постійного і системного дослідження її стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню соціальної інфраструктури присвятили
свої праці такі вчені, як: Геєць В.М., Долішній М.І., Євтушенко Г.А., Коломийчук В.С., Куценко В.І., Данилишин
Б.М. [1], Новіков В.М., Орлатий М.К., Остафійчук Я.В., Прокопа І.В., Прокопишак К.В., Євдокименко В.К.,
Садова У.Я., Шевчук Л.Т. [2], Семів Л.К., Стеченко Д.М., Удовиченко В.П., Ягодка А.Г., Янковська Л.А, Ягодка
А.Г. [3], Левін П.Б. [4], Колесник Т.М., Байов О.С. [5], Лавренюк Є.С. [6], Салівончик О.М. [7], Токарчук Д.М. [8]
та багато інших. Кожен з авторів висвітлює певні аспекти становлення і розвитку соціальної інфраструктури,
наголошуючи на її важливості у процесах соціально-економічного зростання регіонів та України загалом.
Попри це, ще недостатньо залишаються висвітленими питання розвитку соціальної інфраструктури на рівні
регіону в умовах становлення ринкових відносин, не створено ефективного організаційно-економічного
механізму її формування, застосування якого забезпечить оптимальні умови для досягнення високого рівня
якості життя населення регіону.
Постановка завдання. Мета статті – виявити основні тенденції у розвитку соціальної
інфрастркутури регіонів, що обумовлені соціально-економічними процесами в державі, зокрема і
проведенням Євро-2012.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку багатьох науковців, рівень розвитку
соціальної інфраструктури регіонів України є вкрай незадовільним, оскільки більшість її складових не
забезпечують населенню оптимальних умов для життєдіяльності та не сприяють повному й
всебічному розвитку людини шляхом задоволення його побутових, духовних і культурних потреб.
Очевидно, що перспективи розвитку соціальної інфраструктури залежатимуть від того, наскільки
інтенсивно в Україні вестиметься житлове та соціально-культурне будівництво (рис. 1).

2

Рис. 1. Введення в експлуатацію житла за регіонами у 2009 р., м загальної площі на 1000
населення
Джерело : [9, c. 217]

139

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Зазначимо, що спостерігається суттєва диференціація регіонів за ступенем введення в
експлуатацію житла.
2
Так, у 2009 р. найнижчим рівень введення в експлуатацію житла був у Луганській області (15 м
2
заг. площі на 1000 населення), а найвищим – у Київській області (396 м заг. площі на 1000 населення)
2
та м. Севастополь (403 м заг. площі на 1000 населення). Нижчим за середній по Україні цей показник
був у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Житомирській,
Миколаївській, Рівненській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Волинській,
Тернопільській та Закарпатській областях.
Загалом у 2009 р. в Україні введено в експлуатацію житла майже в 3 рази менше, ніж у 1990 р.
2
2
(2009 р. – 6400 тис. м загальної площі, 1990 – 17447 тис. м загальної площі). У деяких регіонах обсяг
введення в експлуатацію житла з 1990 р. скоротився в 10 і більше разів (Дніпропетровська, Донецька,
Луганська області). Протягом 20 років стабільним цей показник залишився для Івано-Франківської
2
2
області м. Києва. Лише у м.Севастополь він зріс з 124 тис. м загальної площі у 1990 р. до 152 тис. м
загальної площі у 2009 р.
Не набагато кращою є ситуація із введенням в експлуатацію загальноосвітніх навчальних
закладів у регіонах (табл. 1). У 2009 р. до регіонів, у яких не було відкрито жодного загальноосвітнього
закладу, відносяться АР Крим, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська,
Луганська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька та Чернігівська області.
Таблиця 1
Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів
учнівських місць
Рік

10586

1372
50
473

5172
—
50
226

12381

240
814
572

у т.ч. у
сільській
місцевості

8616
—
40
120

усього

—
40
120

2009

у т.ч. у
сільській
місцевості

15392

432
692
2318

усього

17719

2120
1418
2318

2008

у т.ч. у
сільській
місцевості

54193

3450
3855
2730

усього

60790

у т.ч. у
сільській
місцевості

усього

2005

у т.ч. у
сільській
місцевості

163928
3784
7371
4750

2000

усьо-го

Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська

1995

у т.ч. у
сільській
місцевості

Регіон
(область)

усього

1990

5209
—
198
572

6064
—
308
—

2567
—
—
—

Дніпропетровська

12641

3052

930

570

2828

1002

—

—

—

—

—

—

Донецька

10720

1204

3095

514

484

484

50

50

—

—

—

—

Житомирська

3478

3478

3229

1430

720

670

374

374

872

399

190

—

Закарпатська

2854

2494

354

354

732

192

—

—

1380

820

350

350

Запорізька

5224

2535

2036

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Івано-Франківська

2525

1229

287

145

1770

1770

1288

928

618

618

100

100

Київська

7633

2665

4276

816

540

—

50

50

480

—

784

784

Кіровоградська

3516

220

1240

1240

—

—

—

—

310

310

—

—

Луганська

4797

1501

2186

498

25

25

—

—

504

—

—

—

Львівська

5486

2894

4119

1719

1604

1484

1059

828

680

560

170

170

Миколаївська

3785

2385

650

—

360

—

—

—

586

—

562

198

Одеська

8366

2966

1790

408

602

602

1206

1046

1332

692

460

—

Полтавська

7620

3852

2884

830

1276

162

—

—

124

124

—

—

Рівненська

3815

3449

1341

1341

—

—

366

366

150

150

942

501

Сумська

5957

2367

984

45

84

84

270

—

—

—

—

—

Тернопільська

5114

1450

458

458

150

150

—

—

64

64

—

—

Харківська

6989

725

3608

964

689

689

654

120

400

—

414

—

Херсонська

5480

2574

1683

432

360

—

—

—

—

—

—

—

Хмельницька

5744

2720

1931

635

1302

882

2080

784

510

210

454

454

Черкаська

5856

2664

1102

1102

—

—

—

—

—

—

10

10

Чернівецька

5840

2376

836

—

180

180

1114

350

153

60

—

—

Чернігівська

7134

1955

1468

776

260

80

—

—

432

432

—

—

Київ

12598

—

7850

—

1266

—

180

—

1660

—

820

—

Севастополь

1251

—

—

—

—

—

—

—

500

—

500

—

Джерело : [9, с. 223]
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Вкрай складною є ситуація і введенням в експлуатацію лікарняних закладів, зокрема у сільській
місцевості (табл. 2).
Таблиця 2
Введення в експлуатацію лікарняних закладів за регіонами
ліжок
Рік

у тому числі
у сільській
місцевості

усього

у тому числі
у сільській
місцевості

усього

у тому числі
у сільській
місцевості

усього

у тому числі
у сільській
місцевості

2009

усього

2008

у тому числі
у сільській
місцевості

2005

усього

2000

у тому числі
у сільській
місцевості

1995

усього

1990

Україна

635

78

2474

291

784

65

853

21

1098

48

1007

265

АР Крим

240

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

—

Вінницька

25

—

170

50

—

—

—

—

—

—

82

—

Волинська

—

—

148

123

—

—

19

15

—

—

—

—

Дніпропетровська

480

—

808

8

—

—

—

—

40

—

—

—

Донецька

462

50

50

—

72

—

6

6

41

—

—

—

Житомирська

290

50

75

—

75

—

—

—

42

—

—

—

Регіон
(область)

Закарпатська
Запорізька

—

—

60

—

—

—

—

—

40

—

100

100

162

24

102

—

—

—

201

—

—

—

—

—

Івано-Франківська

465

75

30

—

32

—

179

—

—

—

—

—

Київська

740

40

575

75

—

—

—

—

—

—

—

—

Кіровоградська

9

9

—

—

—

—

—

—

25

25

20

—

Луганська

260

—

120

—

—

—

40

—

10

—

120

120

Львівська

302

—

—

—

—

—

40

—

82

15

—

—

Миколаївська

150

—

10

10

—

—

40

—

—

—

—

—

Одеська

465

25

—

—

30

—

148

—

—

—

10

—

Полтавська

265

25

85

25

—

—

—

—

22

—

30

—

Рівненська

167

25

—

—

82

—

39

—

—

—

120

—

Сумська

110

50

—

—

—

—

38

—

—

—

—

—

Тернопільська

38

38

—

—

80

—

—

—

143

—

77

—

Харківська

—

—

—

—

130

—

—

—

30

—

255

—

Херсонська

150

70

30

—

—

—

—

—

240

—

16

—

Хмельницька

90

40

—

—

68

65

—

—

8

8

120

—

Черкаська

714

150

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Чернівецька

110

60

—

—

—

—

73

—

—

—

—

—

Чернігівська

211

50

211

—

52

—

30

—

—

—

45

45

Київ

450

—

—

—

163

—

—

—

375

—

10

—

Джерело : [9, с. 224]

Зазначимо, що об’єкти охорони здоров’я, фізкультури і соціального забезпечення, які були
збудовані у минулому столітті, вже вичерпують свій ресурс, є закриті або не задовольняють вимоги
вибагливого сучасного українця. У більшості з них давно не проводились капітальні ремонти та не
переоснащувались, а динаміка введення в експлуатацію нових є незначною (табл. 3).
З даних табл. 3. видно, що в Україні основний акцент зроблено на будівництво стадіонів,
спортивних залів, площинних спортивних споруд, фізкультурно-оздоровчих комплексів. Це пов’язано
із проведенням в Україні Євро-2012.
Чільне місце у розвитку соціальної інфраструктури належить пасажирським перевезенням. У
2009 р. обсяги автоперевезень пасажирів у сфері малого бізнесу становили 2,1 млрд. пасажирів,
трамвайне сполучення мали 22 міста, тролейбусне – 45, метрополітенне – міста Київ, Харків і
Дніпропетровськ. В останні роки спостерігається скорочення обсягів перевезень пасажирів
транспортом загального користування (у 1990 р. – 222,5 млрд. пас.·км, у 2005 р. – 135,8 млрд. пас.·км,
у 2009 р. – 130,0 млрд. пас.·км [9, с. 238]), що пов’язано із зростанням кількості автомобілів, що
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перебувають у приватній власності. За останні 20-ть років цей показник збільшився майже вдвічі і
лідируючі позиції за ним займають ті регіони, що мають міста-міліонери (табл. 4). Безперечним
лідером є м. Київ, для якого цей показник за 20 років збільшився у 5 разів.
Таблиця 3
Введення в експлуатацію об’єктів охорони здоров’я, фізкультури і соціального
забезпечення
Показник

Рік
1990

1995

Дитячі
104
25
лікарні, ліжок
Дитячі
поліклініки,
1710
—
відвідувань
за зміну
Пологові
312
—
будинки,
ліжок
Жіночі
консультації,
800
236
відвідувань
за зміну
Санаторії,
2120
499
ліжок
Будинки
відпочинку та
380
416
пансіонати,
місць
Будинкиінтернати
для громадян
1019
258
похилого віку
та інвалідів,
місць
Стадіони,
5700
6400
місць
Спортивні
14177
4516
2
зали, м
Плавальні
2
басейни, м
2773
485
дзеркала
води
Площинні
3125
10100
спортивні
2
споруди, м
Фізкультурнооздоровчі
10
9
комплекси,
1
місць
1 До 2003 року – од.
Джерело : [9, с. 226]

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

—

—

—

—

106

222

230

—

55

60

—

—

—

—

320

60

—

100

166

600

30

—

—

22

39

—

17

25

91

10

—

874

150

10

285

30

—

—

107

—

717

719

555

912

435

286

426

404

921

605

505

319

176

753

1086

1059

1575

756

561

1435

94

—

—

44

266

168

430

32

213

192

4606

35490

7029

900

—

150

1687

20990

33500

52888

1611

—

2986

12620

12481

6258

25415

16174

16685

43838

—

275

400

796

975

3033

1903

2902

2218

644

3140

—

13050

756

53874

8189

16562

5030

26832

23476

7

2

3

8305

2333

3738

1422

226

1186

16251

Зв'язок є невід'ємною частиною соціальної інфраструктури. При чому це є та складова
соціальної інфраструктури, яка порівняно із іншими, постійно розвивається і нарощує потужності
(доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку у фактичних цінах з урахуванням ПДВ: 2000
р. – 6861 млн.грн., 2005 р. – 27411 млн.грн., 2009 р. – 46319 млн.грн. [9, с. 274]). Тут варто згадати про
комп’ютерний та мобільний зв’язок. Адже, з 2005 року доходи підприємств, які їх надають, почали
стрімко зростати (мобільний зв’язок (у фактичних цінах з урахуванням ПДВ): 2000 р. – 1275 млн.грн.,
2009 р. – 28511 млн.грн.; комп’ютерний зв’язок (у фактичних цінах з урахуванням ПДВ): 2000 р. – 151
млн.грн., 2009 р. – 3362 млн.грн. [9, с. 274]), що вказує на збільшення користувачів цих видів в’язку.
Крім того, розвиток соціальної інфраструктури регіону можна оцінити за обсягом послуг,
реалізованих населенню. Так, у 2009 р. особливо значним він був у Одеській (1220 грн. на одну
особу), Харківській (1027 грн. на одну особу) Львівській (994 грн. на одну особу), Дніпропетровській
(877 грн. на одну особу), Запорізькій (803 грн. на одну особу) областях, м. Київ (6836 грн. на одну
особу) та м. Севастополь (1110 грн. на одну особу) [9, с. 298].
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Таблиця 4
Кількість легкових автомобілів у приватній власності
тис.
Регіон
(область)

Рік
1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Україна

3271,7

4468,7

5109,6

5159,1

4987,4

5125,9

5260,1

5326,4

5630,9

6090,4

6216,7

АР Крим

165,8

239,7

247,6

249,3

253,5

251,5

250,7

233,7

232,5

245,6

262,6

Вінницька

106,5

151,8

180,0

174,4

182,9

161,1

175,7

174,9

187,0

169,9

185,4

Волинська

53,3

77,0

96,3

98,2

98,8

95,6

91,4

102,0

104,4

114,4

114,9

Дніпропетровська

285,5

369,0

390,0

396,3

404,3

368,0

405,7

407,9

453,4

485,5

502,3

Донецька

334,8

410,5

495,1

482,3

498,3

498,3

469,4

490,6

469,5

562,0

583,6

Житомирська

73,0

103,2

127,0

130,1

113,4

133,4

131,2

138,0

148,1

160,3

162,6

Закарпатська

80,9

120,4

117,8

118,8

119,8

128,1

142,5

146,1

145,6

163,7

188,2

Запорізька

200,5

250,1

284,2

278,4

305,4

310,8

315,7

309,1

303,2

301,1

295,1

Івано-Франківська

55,9

98,9

124,1

125,7

134,1

133,3

136,4

137,2

146,1

171,9

127,9

Київська

115,3

172,1

207,3

235,9

116,2

234,3

253,3

212,6

273,2

290,5

303,9

Кіровоградська

92,7

109,7

138,0

114,7

111,0

96,9

92,7

96,9

113,7

118,6

121,4

Луганська

208,6

246,8

247,1

264,9

216,0

272,4

276,8

283,6

291,0

310,4

322,0

Львівська

139,0

184,5

199,9

245,7

211,5

225,5

231,9

244,5

248,3

264,0

266,4

Миколаївська

82,0

111,9

106,3

101,9

103,5

107,3

107,5

108,8

115,2

128,4

138,3

Одеська

180,5

214,1

252,3

264,1

236,2

234,9

207,7

191,8

239,3

261,0

266,0

Полтавська

132,2

170,4

204,3

151,1

161,7

178,3

199,2

216,1

233,6

246,0

194,6

Рівненська

43,4

68,4

89,8

88,6

110,3

102,7

105,2

95,1

101,4

108,1

102,5

Сумська

82,7

115,3

120,4

120,0

108,8

113,6

115,3

108,8

111,0

121,6

135,5

Тернопільська

50,4

77,4

100,0

98,4

99,8

89,6

89,0

92,1

99,4

115,8

122,7

Харківська

214,4

291,8

316,1

341,8

348,3

345,2

348,1

349,2

343,6

367,3

376,4

Херсонська

78,5

117,8

127,9

131,6

130,0

129,2

132,7

131,4

137,2

147,5

151,1

Хмельницька

74,7

106,9

134,9

130,9

105,0

102,1

106,0

120,5

127,9

140,8

140,5

Черкаська

104,5

164,8

166,8

165,6

165,6

164,9

158,2

166,7

169,9

175,7

177,3

Чернівецька

49,2

85,5

100,6

90,2

89,1

87,7

88,3

88,8

89,6

92,2

97,4

Чернігівська

76,1

96,0

100,4

96,1

79,6

87,0

91,1

92,2

95,5

105,5

108,0

Київ

156,3

268,7

386,8

414,1

423,4

444,1

484,2

532,7

595,8

663,7

703,7

35,0

46,0

48,6

50,0

61,1

30,1

54,2

55,1

55,5

58,9

66,4

Севастополь

Джерело : [9, с. 240]
Розвиненість соціальної інфраструктури також визначатиметься тим, яким є рівень
забезпеченості населення регіонів закладами культури. За останні двадцять років скоротився
книжковий фонд бібліотек у регіонах. Лише у Херсонській області він зріс у два рази та незначно у
Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Рівненській, Чернігівській областях. У місті Києві, де
зосереджені бібліотеки національного рівня, він скоротився на 30% [9, с. 488]. Крім того,
інтенсифікація забезпеченості населення комп’ютерами та доступом до мережі Інтернет призвела до
суттєвого скорочення відвідуваності кінотеатрів. Дещо кращою є ситуація із закладами культури
клубного типу, які в основному, збереглися у сільській місцевості.
Висновки з проведеного дослідження. Стан справ у соціальній інфраструктурі регіонів
України є вкрай важким, не зважаючи на те, що соціально-побутова її складова є краще розвиненою,
ніж соціально-культурна. Однак в обох існує низка проблем, які потребують нагального вирішення. Це,
насамперед, задоволення зростаючих потреб населення в якісному житлі, товарах і послугах,
створення культурної сфери життєдіяльності людини тощо. А тому соціальна інфраструктура регіонів
потребує застосування дієвих організаційно-економічних механізмів розвитку, щоб забезпечити
високий рівень якості життя населення.
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В
статье
проанализированы
объективные
тенденции
развития
социальной
инфраструктуры в регионах Украины. Сделано предложение относительно необходимости
формирования эффективного организационно-экономического механизма ее развития.
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Annotation
In article objective tendencies of development of a social infrastructure in regions of Ukraine are
analysed. The proposal concerning necessity of formation of the effective organizational-economic
mechanism of its development is made.
Key words: region, social infrastructure, quality of life.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ
ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ
АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Тотальна хімізація у сільському господарстві наприкінці минулого
сторіччя призвела до значних порушень у циклі природних біологічних процесах, зокрема, у
землеробстві спостерігається зниження рівня родючості ґрунтів та їх інтенсивна деградація, що
впливає на якість і тваринницької продукції.
При цьому значне зменшення за останні роки обсягів внесення у ґрунт мінеральних і органічних
добрив, меліорантів, а також обмежене застосування хімічних засобів боротьби з бур'янами,
шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур внаслідок, насамперед, їх високої вартості,
поставило перед науковцями нове завдання: розробити альтернативні системи вирощування
польових культур, які забезпечили б великі врожаї високоякісної продукції землеробства за
обмеженого негативного впливу на стан навколишнього природного середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом питання екологічної безпеки виробництва
сільськогосподарської продукції ґрунтовно висвітлюють у своїх працях такі відомі вітчизняні вченіекономісти, як: Б.М. Андрушків, В.А. Борисова [2], О.М. Бородіна [3], О.Я. Веклич, С.А. Генсірук, З.В.
Герасимчук, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, М.В. Зубець, А. Качинський [7], Л.Г.
Мельник [8], М.М. Паламарчук, П.Т. Саблук [1], В.М. Трегобчук, М.А.Хвесик та інші. Незважаючи на це,
проблема визначення пріоритетних територій для найбільш оптимального виробництва екобезпечної
аграрної продукції є до кінця невирішеною з огляду на існування своєрідних особливостей галузі та
регіонів.
Постановка
завдання.
Необхідність
обґрунтування
перспектив
виробництва
сільськогосподарської продукції за екологічними стандартами безпеки через механізм визначення
пріоритетних територій за системою інтегральних екологічних показників забруднення навколишнього
середовища і природних ресурсів обумовило мету і завдання даного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в світі активно відбувається
формування ринку органічної продукції. Тому завдання України полягає в тому, щоб комплексно
сформувати та вирішити першочергові завдання, необхідні для розвитку виробництва екологічно
безпечної продукції з тим, щоб стати її експортером в країни ЄС та на світовий ринок. Наша країна
має усі передумови щоб це зробити.
Для реалізації існуючого потенціалу у землеробстві, насамперед, повинні бути застосовані
сучасні адаптивно-ландшафтні технології, які відрізняються від існуючої (традиційної) системи
вирощування сільськогосподарських культур тим, що обов’язково включають такі елементи: науково
обґрунтована біологізована сівозміна; внесення в сівозміні оптимально-мінімальних доз мінеральних
та органічних добрив, вирощування культур у проміжних посівах на корм і сидерат, використання на
добриво вторинної продукції рослинництва; диференційована система основного обробітку ґрунту в
сівозміні, спрямована на поліпшення фітосанітарного стану агрофітоценозів; застосування
меліорантів, мікробіологічних препаратів; використання високопродуктивних сортів і гібридів
сільськогосподарських культур.
За висновками науковців ці заходи зможуть підвищити продуктивність праці у півтора рази,
ефективність використання добрив – в 1,7-2,3 рази, економія пально-мастильних матеріалів – понад
25% і знизити затрати на 1 га в межах 30-40%.
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Крім цього, науково обґрунтовані системи технологій виробництва екобезпечної продукції
спрямовані на зберігання ресурсів та енергії і водночас забезпечують максимальну продуктивність
сільськогосподарських культур відповідно до ґрунтово-кліматичних особливостей природної зони.
Тому основним завданням при плануванні та використанні чинників альтернативного
виробництва має бути не отримання максимально високих врожаїв сьогодні, а збереження
навколишнього середовища та підвищення родючості ґрунту – необхідної умови для реалізації
передових агротехнологій та отримання сталих, екологічно безпечних урожаїв в майбутньому.
З метою визначення пріоритетних територій для виробництва екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції в регіональному розрізі, ми спробували дослідити рівень забруднення
навколишнього середовища і природних ресурсів в межах конкретного регіону .
Варто наголосити на тому, що за більшістю екологічних показників Тернопільщина є однією з
кращих областей України щодо стану навколишнього природного середовища. Проте, як і в кожному
регіоні, спостерігаємо ряд негативних факторів, які впливають на стан усіх природних ресурсів.
Так, Тернопільська область характеризується високим рівнем освоєності земель – 75,9% (по
Україні загалом сільськогосподарські угіддя складають 68,9% її площі). Надмірне використання землі
та особливості рельєфу регіону сприяють поширенню такого негативного явища як водна ерозія
ґрунтів, якій на сьогодні піддається більше третини земель. Внаслідок цього щорічно відбувається
3
переміщення від 21 до 43 млн.м ґрунту. Темп розвитку ерозійних процесів змінюється в межах від 1,1
до 3,7 мм за рік, що в 10 разів перевищує максимально допустиму норму. Велика кількість
сільськогосподарських угідь знаходиться на схилах більше 5°, що стимулює розвиток ерозії і значно
ускладнює обробіток землі. Близько 2% угідь розміщено на схилах з крутизною понад 10° і потребують
негайного вилучення із господарського використання.
Несприятливою природною властивістю ґрунтів також є їх кислотність. За даними
Тернопільського центру «Облдержродючість» в 2010 році, 25,9% обстежених земель мали кислу
реакцію ґрунту.
Варто наголосити на тому, що на кінець 2010 р. в області нараховувалось 2,1 тис. га порушених
земель, з них 0,8 тис. га – відпрацьованих, що підлягають рекультивації. Хоча, протягом аналізованого
періоду рекультивовано лише 1 га землі. Сільськогосподарські підприємства, через відсутність коштів,
практично не займаються відновленням порушених угідь та залуженням малопродуктивних і
деградованих орних земель, виведених з інтенсивного обробітку.
Важливу роль у виробництві екологічно безпечної аграрної продукції відіграє оптимальне,
агрономічно обґрунтоване внесення мінеральних та органічних добрив. Сільськогосподарськими
підприємствами області під урожай 2010 р. було внесено 498,8 тис. ц мінеральних добрив (у
перерахунку в поживні речовини). Ними удобрено 436,2 тис. га посівних площ. На 1 га удобреної
площі внесено 114 кг мінеральних добрив проти 93 кг у 2009 р. Під урожай 2010 р. на поля області
агроформуваннями було внесено 190,3 тис. т органічних добрив (на 43,3 тис. т менше, ніж у 2009 р.)
на площу 4,6 тис. га. При цьому в середньому по області вносилось лише по 0,4 т органіки на 1 га
посівної площі, що є досить низьким показником для забезпечення підвищення родючості ґрунтів.
Крім цього, у 2010 р. з метою покращення агротехнічних якостей ґрунтів, було проведено їх
вапнування на площі 2,6 тис. га і внесено 9,7 тис. т вапнякового борошна та інших вапнякових
матеріалів. Однак ці обсяги є мізерними для відновлення оптимально якісних показників земель
регіону.
З метою дослідження рівня забрудненості земельних угідь та впливу цього показника на
визначення пріоритетних територій для виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської
продукції нами запропонована рейтингова оцінка адміністративних районів за рядом екологічних
показників:
1. Внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські культури, ц (І показник).
2. Площа удобрена мінеральними добривами, внесеними під сільськогосподарські культури, га
(ІІ показник).
3. Внесення мінеральних добрив на 1 га удобреної площі під сільськогосподарськими
культурами, кг/га (ІІІ показник).
4. Площа, на якій застосовувались засоби захисту рослин, га (ІV показник).
5. Питома вага площ, на якій застосовувались засоби захисту рослин, % (V показник) (табл. 1).
Як видно із табл. 1, кожен район області за визначеними показниками характеризується порізному. Так, якщо за більшістю показників Бережанський район займає 1-е місце, то за рівнем
внесення мінеральних добрив на 1 га удобреної площі під сільськогосподарськими культурами лише
15-е місце. Стабільністю за рейтингом відзначаються Монастириський, Підгаєцький та Шумський
райони, які відповідно зайняли 1-е, 2-е та 3-є місця. Найбільш забруднені землі знаходяться у
Підволочиському, Теребовлянському та Чортківському районах. Такий стан речей, на жаль,
пояснюється не низьким рівнем реалізації екологічних заходів, а інтенсифікацією виробництва.
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Таблиця 1
Екологічні показники щодо забруднення земель
Тернопільської області за 2008-2010 рр.
Адміністративні райони

І показник
11723
30012
27988
41697
22280
29819
34815
19216
21456
28359
6848
54750
9026
50676
23004
39036
17113
467817

Рейтинг району за показниками
ІІ показник
ІІІ показник
ІV показник
7582
143
4567
24664
120
20612
30734
91
26781
36059
115
18713
19962
110
20450
27601
108
28917
27957
124
24363
24357
79
25872
13826
155
13280
23952
118
14178
8790
77
8848
37658
146
41208
14097
63
13704
45755
111
44673
27061
118
28663
38700
101
37721
16907
102
17294
425663
109
389844

Бережанський район
Борщівський район
Бучацький район
Гусятинський район
Заліщицький район
Збаразький район
Зборівський район
Козівський район
Кременецький район
Лановецький район
Монастириський район
Підволочиський район
Підгаєцький район
Теребовлянський район
Тернопільський район
Чортківський район
Шумський район
Тернопільська область
____________
Складено на підставі літературних джерел [3, 5, 6, 9]

V показник
13,4
30,6
48,0
26,7
46,5
44,5
36,2
47,2
22,1
27,5
26,6
61,0
41,9
51,8
52,8
59,7
33,6
40,6

Вважаємо за необхідне виділити за рейтингом забруднення земель чотири основні групи
територій, а саме:
- найменш забруднені адміністративні райони (Монастириський, Підгаєцький, Бережанський,
Шумський);
- середньо забруднені райони (Кременецький, Лановецький, Козівський, Заліщицький);
- важко забруднені райони (Борщівський, Гусятинський, Бучацький, Збаразький);
- найбільш забруднені (Зборівський, Тернопільський, Чортківський, Теребовлянський,
Підволочиський).
Тернопільщина – аграрно-промисловий регіон, де існують проблеми щодо забезпечення
населення якісною питною водою. За рівнем водозабезпеченості область посідає 15 місце в Україні. У
3
залежності від водності року на одного мешканця регіону припадає від 1,0 до 1,5 тис.м води на рік.
3
Упродовж 2010 р., загалом по області, з водних джерел забрано 72,8 млн.м води, в т.ч. поверхневої
3
3
3
– 45,2 млн.м , підземної – 27,6 млн.м . У порівнянні з 2009 р. забір води збільшився на 3,6 млн.м .
3
На потреби різних галузей економіки в 2010 р. використано 60,6 млн.м води, з них найбільше: в
3
сільському господарстві та рибництві – 39,1 млн.м (з яких близько 94% у рибництві), житлово3
3
комунальному господарстві – 16,9 млн.м , промисловості – 4,4 млн.м . Споживання води в порівнянні з
3
2009 р. зросло на 2,6 млн.м (на 4,3%). Збільшилося її використання в сільському господарстві (на
8,3%); в житлово-комунальному господарстві – навпаки, дещо зменшилося. Використання свіжої води
в розрахунку на одного мешканця області в 2010 р. збільшилося порівняно з 2009 р. на 5,7% та
3
становило 56 м .
Негативним моментом є зростання обсягів втрат води при транспортуванні її до споживача.
3
Порівняно з 2009 р. вони збільшилися на 4,5% і склали 7,0 млн.м або 11,6% від загального
водоспоживання, що є наслідком високої зношеності водопровідних мереж, несправності запірної
арматури, що спричиняє численні прориви трубопроводів.
Водна проблема в області загострюється забрудненням як поверхневих, так і підземних вод.
Головним забруднювачем поверхневих вод Тернопільщини є комунальна сфера. У регіоні працює 139
очисних споруд, але переважна більшість з них побудовані ще в 1957–1990 рр. і технічно застаріли,
тому належного очищення зворотних вод не проводиться.
3
У поверхневі водні джерела області в 2010 р. відведено 62,2 млн.м зворотних вод, що на 2,2
3
млн.м (на 3,7%) більше, ніж у 2009 р. Скиди зворотних вод у поверхневі водні джерела здійснювали
87 підприємств краю. Найбільші обсяги скидання зворотних вод у поверхневі водойми на
підприємствах житлово-комунального господарства, якими у водні об’єкти відводиться 90,0%
забруднених зворотних вод (від їх загального обсягу).
Отже, основними факторами, що спричиняють забруднення водойм області є наступні: не
незабезпеченість станціями для очистки зворотних вод окремих населених пунктів; застарілість багатьох
діючих очисних споруд і невідповідність їх сучасним вимогам; відсутність коштів на проведення
реконструкції та будівництва нових очисних споруд, каналізаційних мереж та насосних станцій.
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Як показали дослідження, аграрний сектор Тернопільщини не є основним споживачем та
забруднювачем водних ресурсів регіону. Однак, загальний рівень забруднення поверхневих і
підземних вод опосередковано негативно впливає на рівень екологічної безпечності виробництва
сільськогосподарської продукції.
Тому з метою дослідження рівня забрудненості водних ресурсів та його впливу на визначення
пріоритетних територій для виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції нами
запропонована рейтингова оцінка адміністративних районів за наступними екологічними показниками:
1. Частка оборотної та послідовно використаної води в загальному обсязі використання води
для виробництва, % (І показник).
3
2. Водовідведення в поверхневі водні об`єкти, млн.м (ІІ показник).
3
3. Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об`єкти, млн.м (ІІІ показник) (табл. 2).
Таблиця 2
Екологічні показники щодо забруднення води
Тернопільської області за 2008-2010 рр.
Адміністративні райони

І показник
0,8
84,0
53,9
77,1
0,0
92,3
24,5
47,3
47,1
42,3
86,9
83,1
0,0
60,4
77,6
90,0
3,1
66,4

Бережанський район
Борщівський район
Бучацький район
Гусятинський район
Заліщицький район
Збаразький район
Зборівський район
Козівський район
Кременецький район
Лановецький район
Монастириський район
Підволочиський район
Підгаєцький район
Теребовлянський район
Тернопільський район
Чортківський район
Шумський район
Тернопільська область
____________
Складено на підставі літературних джерел [5, 6]

Рейтинг району за показниками
ІІ показник
4,1
0,2
0,8
3,6
0,1
0,1
7,6
7,2
1,9
6,3
0,1
0,4
1,5
0,5
22,6
1,7
2,3
61,2

ІІІ показник
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,6
0,0
2,5

Як видно із табл. 2, визначені показники характеризуються різною строкатістю. Так, якщо за
двома показниками Заліщицький район замає перші місця, то за рівнем скидання забруднених
зворотних вод у поверхневі водні об`єкти 6-е місце. При цьому найбільш забруднені водні ресурси
знаходяться у Козівському, Тернопільському, Кременецькому та Чортківському районах, де найбільш
розвинута комунальна сфера і промисловість.
Таким чином, за рівнем забруднення води виділено за рейтингом чотири основні групи
територій, а саме:
- найменш забруднені адміністративні райони (Заліщицький, Підгаєцький, Монастириський,
Шумський);
- середньо забруднені райони (Збаразький, Бучацький, Гусятинський, Борщівський);
- важко забруднені райони (Зборівський, Лановецький, Теребовлянський, Бережанський);
- найбільш забруднені райони (Підволочиський, Козівський, Тернопільський, Кременецький,
Чортківський).
Дещо краща ситуація в області із показниками забруднення атмосферного повітря. Обсяги
викидів забруднюючих речовин у повітря в регіоні є стабільно невисокими, і становлять менше 1% від
їх загальних обсягів по Україні. Однак, небажання, або відсутність можливості більшості підприємств
вкладати кошти в природоохоронні заходи, неминуче призводить до зростання обсягів викидів
шкідливих речовин навіть при незначному збільшенні обсягів промислового виробництва.
Так, у Тернопільській області в 2000–2007 рр. спостерігалася стійка динаміка зростання
забруднення атмосфери. У зв’язку із спадом виробництва в більшості галузей економіки в 2009 р.,
обсяги викидів шкідливих речовин у повітря в цей рік зменшилися на 15,4%. У 2010 р. відбулося
збільшення викидів забруднюючих речовин у довкілля, що стало наслідком пожвавлення економічної
активності підприємств (індекс виробництва промислової продукції в області зріс на 2,5%.).
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Крім цього, значна проблема в галузі техногенного навантаження на довкілля області пов’язана
зі щорічним зростанням чисельності автотранспорту, викиди від якого в 2010 р. у 2,5 рази
перевищували обсяги забруднення стаціонарними джерелами.
У 2010 р. від стаціонарних джерел у атмосферу надійшло 18,5 тис.т забруднюючих речовин, що
на 2,2 тис.т (на 13,6%) більше в порівнянні з 2009 р. Значна частка викидів у 2010 р. припадала на
2
підприємства переробної промисловості (12,8%) та сільськогосподарські підприємства (8,4%). На 1 км
території в області у 2010 р. від стаціонарних джерел припадало по 1,3 т викидів. Порівняно з 2009 р.
цей показник збільшився на 161 кг і найвищим він був на територіях з більш інтенсивним рівнем
розвитку промисловості.
Хімічний склад викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у 2010 р. характеризувався
такими даними: найбільша питома вага в загальному обсязі викидів належала метану – 65,1% (12,0 тис.т),
сполуки азоту складали 12,2% (2,3 тис.т), оксиди вуглецю – 12,1% (2,2 тис.т), речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок – 6,4% (1,2 тис.т). На решту забруднюючих речовин загалом припало
4,2% (0,8 тис.т) сумарних викидів. Крім того, від діяльності підприємств та організацій в 2010 р. у
атмосферу потрапило 811,5 тис.т діоксиду вуглецю, що на 8,0% менше проти 2009 р.
При цьому основним джерелом забруднення атмосфери в області багато років поспіль
залишаються транспортні засоби та виробнича техніка, від роботи яких упродовж 2010 р. у повітря
потрапило 45,4 тис.т шкідливих речовин. Серед транспортних засобів за обсягом викидів
переважають автомобілі, на долю яких у 2010 р. припало 88,1% (40,0 тис.т) усіх забруднень від
пересувних джерел. Від діяльності виробничої техніки надійшло 4,2 тис.т забруднюючих речовин
(9,3%), від залізничного транспорту – 1,2 тис.т (2,6%). Найбільше викидів припадає на автомобілі, що
перебувають у приватній власності населення (30,3 тис.т або 66,7% загальних викидів пересувних
джерел). Зважаючи на це, можна прогнозувати подальше погіршення екологічної ситуації, оскільки в
області щороку зростає кількість приватного автотранспорту. Лише за 2010 р. кількість транспортних
засобів, які перебувають у власності населення збільшилась на 12,4 тис. одиниць.
Серед інгредієнтів, якими в 2010 р. забруднювалось повітря під час експлуатації транспортних
засобів та техніки, були оксиди вуглецю (72,6% або 33,0 тис.т), сполуки азоту (13,2% або 6,0 тис.т),
неметанові леткі органічні сполуки (11,1% або 5,0 тис.т). Сумарна частка сажі, діоксиду сірки, бенз(а)пірену
та метану в загальному обсязі викидів склала 3,1%. Крім того, від пересувних джерел у повітря надійшло
625,6 тис.т діоксиду вуглецю, що спричиняє парникову дію та негативно впливає на зміну клімату.
Щільність викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел загалом на
2
території області в 2010 р. склала 4,6 т на 1 км , що в 2,4 рази менше, ніж по Україні.
З метою дослідження рівня забрудненості атмосферного повітря та його впливу на визначення
пріоритетних територій для виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції нами
запропонована рейтингова оцінка адміністративних районів за рядом екологічних показників:
1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних
джерел забруднення, тис. т (І показник).
2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних
джерел забруднення в розрахунку на 1 квадратний кілометр, т (ІІ показник) (табл. 3).
Таблиця 3
Екологічні показники щодо забруднення атмосферного повітря
Тернопільської області за 2008-2010 рр.
Адміністративні райони

Рейтинг району за показниками
І показник
ІІ показник
1,7
2,5
3,4
3,4
3,0
3,7
5,4
5,3
1,7
2,5
2,5
2,9
1,8
1,8
1,5
2,1
3,5
3,7
1,3
2,0
1,2
2,1
2,2
2,7
0,7
1,5
3,3
2,9
24,6
234,9
4,3
4,8
1,3
1,6
63,3
4,6

Бережанський район
Борщівський район
Бучацький район
Гусятинський район
Заліщицький район
Збаразький район
Зборівський район
Козівський район
Кременецький район
Лановецький район
Монастириський район
Підволочиський район
Підгаєцький район
Теребовлянський район
Тернопільський район
Чортківський район
Шумський район
Тернопільська область
____________
Складено на підставі літературних джерел [5, 6]
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Як видно із табл. 3, найменше викидів в атмосферне повітря з різних джерел простежується у
Підгаєцькому, Шумському, Монастириському Ланівецькому районах. Це пов’язано в першу чергу з
наявністю невеликої кількості автомобільного транспорту і низьким рівнем промислового виробництва
на даних територіях. До найбільш забруднених районів за якістю атмосферного повітря належать
Кременецький, Чортківський Гусятинський і Тернопільський райони.
Вважаємо за необхідне виділити за рейтингом забруднення атмосферного повітря чотири
основні групи територій, а саме:
- найменш забруднені адміністративні райони (Підгаєцький, Шумський, Монастириський,
Лановецький);
- середньо забруднені райони (Козівський, Зборівський, Бережанський, Заліщицький);
- важко забруднені райони (Підволочиський, Збаразький, Теребовлянський, Бучацький);
- найбільш забруднені райони (Борщівський, Кременецький, Чортківський, Гусятинський,
Тернопільський).
Проблема утворення та збереження відходів на Тернопільщині не стоїть так гостро, як для
індустріальних регіонів України. Однак, нераціональне використання ресурсів, застарілі технології та
відсутність виробництв із переробки вторинної сировини спричиняють утворення великих обсягів
відходів, збереження яких потребує вилучення із сільськогосподарського обороту значних площ
земельних ділянок. При цьому накопичення та зберігання відходів, особливо токсичних, є джерелом
тривалого негативного впливу на стан здоров’я людей та якісні характеристики довкілля, що також
вливає на зниження загального рівня екологічності сільськогосподарської продукції.
Так, у 2010 р. в області, внаслідок виробничої діяльності підприємств, утворилося 1054,3 тис.т
відходів І–IV класів небезпеки. Відходи I–III класів небезпеки склали 12,3 тис.т (1,2%), що на 1,2 тис.т
більше, ніж у 2009 р. Порівняно з 2009 р. утворення найбільш токсичних відходів I і II класів небезпеки
значно скоротилося (відповідно на 74,1% та 23,0%). Слід відмітити, що основна частина утворених
відходів (98,8% від загального обсягу) належить до IV класу небезпеки. Найбільша частка в утворених
відходах І–IV класів належить Чортківському (64,7%) та Козівському (16,6%) районам (в основному, це
відходи від діяльності цукрових заводів, які знаходяться на території цих районів, та відходи
Козлівського спиртового заводу).
Частка відходів І–IV класів небезпеки, які в 2010 р. були повністю використані для одержання
іншої продукції, або утилізовані, у загальному обсязі утворених, склала всього 14,2%. Цей показник у
нашому регіоні був значно нижчим, ніж у середньому по Україні (34,8%).
2
Проте щільність накопичених відходів у розрахунку на 1 км території становила 33,4 т, що в
сотні разів менше, ніж в індустріальних регіонах країни.
Особливу небезпеку не лише для довкілля, але й для здоров’я мешканців області становлять
відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи заборонені до використання. За даними останньої
інвентаризації, станом на 01.01.2011 р. в області було в наявності 6 складів для зберігання
заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, на яких знаходилось 23
т небезпечних речовин. За оцінкою спеціалістів, всі ці склади мали задовільний стан.
З метою дослідження рівня забрудненості навколишнього середовища відходами та його впливу
на визначення пріоритетних територій для виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської
продукції нами запропонована рейтингова оцінка адміністративних районів за рядом екологічних
показників:
1. Утворення відходів І-ІІІ класів, т (І показник).
2. Наявність відходів І-ІІІ класів, т (ІІ показник) (табл. 4).
При цьому вважаємо за необхідне виділити за рейтингом чотири основні групи територій, а
саме:
- найменш забруднені адміністративні райони (Заліщицький, Лановецький, Підгаєцький,
Монастириський);
- середньо забруднені райони (Збаразький, Шумський, Борщівський, Підволочиський);
- важко забруднені райони (Козівський, Бережанський, Зборівський, Гусятинський);
- найбільш забруднені райони (Кременецький, Теребовлянський, Чортківський, Бучацький,
Тернопільський).
Таким чином, дослідивши вплив усіх джерел забруднення навколишнього середовища на стан
довкілля Тернопільської області, ми визначили загальний рейтинг адміністративних районів за
забрудненістю, як важливий показник для визначення пріоритетних територій для виробництва
екологічно безпечної аграрної продукції (табл. 5, рис. 1).
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Таблиця 4
Екологічні показники щодо наявності відходів
в Тернопільській області за 2008-2010 рр.
Рейтинг району за показниками
І показник
ІІ показник
6
2
20
0
7670
12
5
10
0
0
7
0
1
14
8
1
8
1
0
0
3
0
8
0
0
0
8
1
156
61
36
4
1
0
7930
107

Адміністративні райони

Бережанський район
Борщівський район
Бучацький район
Гусятинський район
Заліщицький район
Збаразький район
Зборівський район
Козівський район
Кременецький район
Лановецький район
Монастириський район
Підволочиський район
Підгаєцький район
Теребовлянський район
Тернопільський район
Чортківський район
Шумський район
Тернопільська область
____________
Складено на підставі літературних джерел [5, 6]

Таблиця 5
Рейтинг районів за загальним інтегральним показником забруднення територій Тернопільської
області
Рейтинг району за показниками
Адміністративні райони

І група

Бережанський район
3
Борщівський район
9
Бучацький район
11
Гусятинський район
10
Заліщицький район
8
Збаразький район
12
Зборівський район
13
Козівський район
7
Кременецький район
5
Лановецький район
6
Монастириський район
1
Підволочиський район
17
Підгаєцький район
2
Теребовлянський район
16
Тернопільський район
14
Чортківський район
15
Шумський район
4
____________
Складено на підставі літературних джерел [5, 6]

ІІ група

ІІІ група

ІV група

12
8
6
7
1
5
9
14
16
10
3
13
2
11
15
17
4

7
13
12
16
8
10
6
5
14
3
4
9
1
11
17
15
2

10
7
16
12
1
5
11
9
13
2
4
8
3
14
17
15
6
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Інтегральний
показник
6
9
11
12
4
7
10
8
14
5
2
13
1
15
17
16
3
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Шумськ
Кременець

Ланівці

Збараж
Зборів

Тернопіль
Козова

Підволочиськ

Бережани
Теребовля
Підгайці
Монастириськ

Гусятин
Бучач
Чортків

найменш забруднені
Борщів

середньо забруднені
Заліщики

важко забруднені
найбільш забруднені

Рис. 1. Рейтинг районів за загальним інтегральним показником забруднення територій
Тернопільської області
В результаті проведеного аналізу, загалом, можна зробити висновок, що Тернопільщина, як
один з найбільш екологічно чистих регіонів, має усі передумови для розвитку виробничих потужностей
і виробництва екологічно безпечної аграрної продукції.
Висновки з даного дослідження. Результати досліджень показали, що найбільш придатними
територіями для здійснення виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції є
Підгаєцький, Монастириський, Шумський, Заліщицький, Лановецький, Бережанський, Збаразький,
Козівський райони. Про це свідчить загальний низький рівень забруднення за всіма групами
показників. Однак на територіях, визначених як важко і найбільш забруднені, також існують окремі
земельні масиви, де можна виробляти екобезпечну продукцію. Зокрема, це стосується
Тернопільського району, в якому найбільший рівень забруднення спостерігається в м. Тернополі із
його розвиненою комунальною і транспортною інфраструктурою, потужним промисловим
виробництвом, а на прилеглих територіях відмічаємо наявність екологічно чистих земельних масивів.
Тому, для забезпечення перспектив на шляху розвитку екологічного землеробства в
регіональному розрізі, сьогодні дуже важливо не допустити погіршення якісного стану екологічно
чистих сільськогосподарських угідь, а також знизити загальний рівень негативного впливу
природокористувачів на стан довкілля.
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Анотація
У статті розглянуто питання щодо оцінки придатності сільськогосподарських угідь для
виробництва екологічно чистої аграрної продукції. Проаналізовано рівень забруднення земельних
масивів в межах окремого регіону. На основі екологічних показників проведено групування
адміністративних районів і визначено території найбільш придатні для виробництва екобезпечної
продукції.
Ключові слова: екологічна продукція, пріоритетні території, рівень забруднення,
екологічно чисті райони, рейтинг територій
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос относительно оценки пригодности сельскохозяйственных
угодий для производства экологически чистой аграрной продукции. Проанализирован уровень
загрязнения земельных массивов в пределах отдельного региона. На основе экологических
показателей проведено группирование административных районов и определено территории
наиболее пригодные для производства эко-безопасной продукции.
Ключевые слова: экологическая продукция, приоритетные территории, уровень
загрязнения, экологически чистые районы, рейтинг территорий
Annotation
In this article a question is considered in relation to the estimation of fitness of agricultural lands for a
production ecologically of clean agrarian products. Been analyzed the level of contamination of the landed
arrays within the limits of separate region. On the basis of ecological indexes, grouping of administrative
districts is conducted and certain territory most suitable for a production safe for ecological products.
Key words: ecological products, priority territories, level of contamination, ecologically clean
districts, rating of territories
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КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ
ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Розвиток сталого лісового господарства – це пріоритетний напрям
діяльності центральних виконавчих органів влади України. Державна програма "Ліси України на 20102015 роки» [1] визначає основні напрями та джерела забезпечення збалансованого розвитку лісового
господарства країни, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій
лісів. Одним із основних завдань її є формування системи ефективних критеріїв та індикаторів, які
враховували б найбільш проблемні аспекти ведення лісового господарства, пов'язані з
функціонуванням лісових екосистем, забезпеченням екологічних, економічних і соціальних потреб
суспільства. Така система оцінки сталого розвитку лісового господарства повинна виконувати не
тільки інформаційну й контролюючу функції, але й сприяти покращенню практики лісокористування,
відображати бажані зміни і тенденції та своєчасно спрямовувати зусилля в напрямку досягнення
визначеної мети.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розроблення теоретичних
положень впровадження системи критеріїв та індикаторів сталого розвитку лісового господарства
України зробили В.Д. Байтала, В.Г. Дубін, П.В. Кравець, П.І. Лакида, О.І. Фурдичко [2; 3]. Результати їх
досліджень засвідчують необхідність формування та функціонування системи критеріїв та індикаторів
на різних рівнях управління (міжнародному, національному, регіональному та локальному) як вагомого
чинника забезпечення ефективного та невиснажливого лісокористування, покращення екологічних та
соціально-економічних функцій лісів та забезпечення лісового спадку для майбутніх поколінь Проте на
сьогодні питання функціонування і впровадження системи критеріїв та індикаторів сталого розвитку
лісового господарства залишається відкритим.
Постановка завдання. Метою дослідження є спроба розробити і обґрунтувати необхідність
запровадження окремих принципів, критеріїв та індикаторів для оцінки сталого розвитку лісоресурсної
сфери в країні.
Дослідження процесу формування сталого розвитку лісоресурсної сфери зумовилює
необхідність визначення критеріїв та індикаторів як інструменту лісової політики національного,
регіонального та локального рівнів управління, функціонування якого сприятиме практичній реалізації
положень концепції сталого лісокористування, дасть змогу виявити тенденції в напрямку використання
лісів, виділити ті аспекти ведення лісового господарства, які потребують першочергового
врегулювання. На сьогоднішній день не існує системного переліку критеріїв та індикаторів в лісовій
галузі України, не визначено пріоритетність і черговість їх в залежності від лісорослинних зон.
Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція сталого розвитку суспільства
формувалася протягом тривалого часу, але вперше на загальносвітовому рівні її було проголошено
на Конференції Організації Об'єднаних Націй з питань довкілля та розвитку, що відбулася в Ріо-деЖанейро у 1992 р. Згідно з Брундтланд [4], сталий розвиток суспільства має задовольняти потреби
теперішніх поколінь без шкоди для потреб прийдешніх поколінь. Концепцію сталого ведення лісового
господарства розглядають як складову частину концепції сталого розвитку всього суспільства. Зміст
та розуміння концепції сталого ведення лісового господарства постійно доопрацьовуються та
вдосконалюються. Це підтверджується різноманітними зустрічами та рішеннями на міжнародному
рівні, до прикладу, відомий Монреальський процес та Міністерська конференція із захисту лісів
Європи.
Так, робоча група із розроблення критеріїв та індикаторів сталого управління бореальними
лісами та лісами помірної зони (Монреальський процес) була сформована у Женеві в 1994 р.
Учасниками робочої групи були Австралія, Канада, Мексика, Нова Зеландія, Республіка Корея,
Російська Федерація, США, Чілі та Японія – країни, які разом володіють близько 90 % площі лісів
бореальної та помірної зони. У лютому 1995 р. в Сант'яго (Чілі) країни-учасники процесу узгодили
набір загальних критеріїв та індикаторів для збереження та сталого користування лісами. Документ,
що містить ці критерії та індикатори, разом із зверненням, відомий як "Декларація Сант'яго" [5].
На міжнародному рівні в Європі концепцію сталого ведення лісового господарства формують
держави та неурядові організації, що беруть участь у Міністерських конференціях із захисту лісів
Європи, так званий Пан-європейський процес. Набір критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового
господарства та збереження лісів погоджено країнами-учасниками і поступово впроваджується на
національному та регіональному рівнях у багатьох країнах Європи.
У рамках Міністерської конференції із захисту лісів Європи у Гельсінкі та Лісабоні було прийнято
Гельсінкські резолюції H1 і H2 та Лісабонські резолюції L1 і L2 щодо загальноєвропейських критеріїв
для сталого ведення лісового господарства (MCPFE, 1993, MCPFE, 1995, MCPFE, 1998, McDonalda,
Lane, 2004) [6-8]. Пан-європейські критерії сталого ведення лісового господарства охоплюють такі
(MCPFE, 1993, Rametsteiner, Mayer, 2004) [5, 9]:
● Критерій 1. Збереження та відповідне збільшення обсягу лісових ресурсів та їх внесок у
глобальний кругообіг вуглецю.
● Критерій 2. Збереження життєздатності та здоров'я лісових екосистем.
● Критерій 3. Захист та підтримка продуктивних функцій лісів, зокрема деревної і недеревної
продукцій.
● Критерій 4. Підтримання та збереження і обґрунтоване збільшення біологічного різноманіття
лісових екосистем.
● Критерій 5. Підтримку і розумне підвищення захисних функцій лісів (зокрема, ґрунто- і
водозахисних).
● Критерій 6. Підтримка інших соціально-економічних функцій і умов.
Оновлений набір індикаторів сталого ведення лісового господарства було розроблено на 4-й
Міністерській конференції у Відні у 2003 р., що складається із 35 кількісних показників, тоді як
попередній набір індикаторів охоплював 27 кількісних показників. Збільшення числа індикаторів
здебільшого пов'язано з тим, що були значно вдосконалені індикатори соціально-економічних функцій
лісу (Rametsteiner, Mayer, 2004; Mayer, 2000) [9]. Тому, на сьогоднішній день важливо і Україні
приєднатися до процесу узгодження пан-європейських критеріїв сталого ведення лісового
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господарства, що дозволить сприяти прийняттю ефективних рішень щодо збереження, охорони,
відтворення та використання лісів.
Державна програма "Ліси України на 2010-2015роки" базується на пан-європейських критеріях
та індикаторах сталого ведення лісового господарства і визначає керівні принципи для управління
лісовим господарством країни, а саме: нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів,
забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку та раціональне
використання лісових ресурсів (деревних та недеревних).
Формуючи напрями національної лісової політики, враховуючи сучасний стан ведення лісового
господарства України та пріоритети розвитку, необхідно розробити систему національних принципів
сталого ведення лісового господарства України. Національні принципи повинні базуватися на
загальновизнаних наукових міжнародних принципах та враховувати стратегічні плани розвитку
сталого управління європейськими лісами. Їх зміст такий:
- сприяння збереженню біологічного та генетичного розмаїття, зростанню комплексної
продуктивності лісів та їх раціональне використання;
- ведення лісового господарства із застосуванням нових екологозберігаючих технологій;
- довготермінове спрямування ведення лісового господарства;
- багатоцільове використання лісових ресурсів;
- сприяння захисту унікальних лісів, зокрема, таких, що мають культурну, духовну, історичну та
релігійну цінність;
- проведення лісовими інституціями просвітницької роботи щодо глобального значення лісів;
- забезпечення висококваліфікованими працівниками лісової галузі та сприяння розвитку
лісівничої освіти;
- раціональне розміщення лісового господарства України;
- проведення регіональної економіки з урахуванням еколого-економічних особливостей
відповідного регіону на основі науково- обґрунтованих дослідженнях та висновках;
- проведення моніторингу лісів на різних рівнях;
- сприяння підвищенню лісистості України та природоощадне ведення лісового господарства;
- високоякісне виготовлення лісової продукції;
- сприяння розвитку національного виробництва, здійснення міжнародної торгівлі тільки
продукцією переробки;
- сприяння розвитку рекреаційної інфраструктури;
- сприяння відновленню лісових екосистем, забруднених радіонуклідами;
- залучення громадськості (жителів лісових територій, окремих підприємств, урядових та
неурядових організацій) до створення довгострокових планів ведення лісового господарства;
- підвищення культури ведення лісового господарства.
Під критерієм сталого розвитку лісового господарства слід розглядати сукупність основних
вимог, за якими оцінюється втілення у практику лісокористування принципів сталого розвитку лісового
господарства та визначається відповідність лісокористування загальним положенням концепції
сталого ведення лісового господарства. Індикатор – це кількісна та якісна характеристика критерію,
яка містить екологічні, соціальні, економічні, технічні чи інші нормативи, які, як правило,
диференційовані за природними зонами.
Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день ще повноцінно не сформовані та не функціонують
індикатори для оцінювання критеріїв сталого розвитку лісового господарства в Україні. Та певні
доробки вже існують і вимагають впровадження як на державному рівні (законодавчому), так і на
регіональному (погодження органів місцевого самоврядування) та локальному (виробничому). Серед
них, до прикладу, для критерію щодо обсягів заготівель лісової продукції, що не перевищують рівня,
який забезпечує невиснажливе користування, відносять такі індикатори:
- обсяг рубок головного користування та інших рубок, що відносяться до ліміту лісосічного
фонду, не повинен перевищувати розрахункову лісосіку;
- загальний щорічний обсяг заготівлі деревини від усіх рубок не повинен перевищувати річний
приріст деревини (окрім випадків, пов'язаних з ліквідацією наслідків негативного впливу біотичних,
абіотичних і антропогенних чинників);
- відсутність даних щодо зменшення запасів недеревних ресурсів лісу як результату
виснажливості їх використання.
Для критерію щодо поліпшення або відновлення екологічних функцій і корисностей лісу існують
такі індикатори:
- на території підприємства здійснюється переважно розширене відтворення лісів, а
лісовідновлення здійснюється, за можливості, шляхом природного поновлення насаджень;
- там, де це можливо, не застосовуються суцільно-лісосічні рубки, а площі лісосік суцільнолісосічних рубок не перевищують 3 га в гірських лісах та 5 га в рівнинних лісах, крім випадків,
пов’язаних зі стихійними лихами, а також інших, визначених законодавством;
- штучне відновлення деревостанів застосовується лише у випадку, коли природні умови
ділянок лісових земель, на яких планується лісовідновлення, не є сприятливими для природного
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поновлення або ж спостерігається необнадійливий хід природного поновлення з урахуванням
проведених заходів щодо його сприяння;
- пошкодження ґрунтового покриву при наявності надійного підросту не перевищує, за окремими
виключеннями, 15% площі лісосіки;
- частка лісосіки із збереженим підростом становить не менше 75% загальної площі ділянки, на
якій підріст підлягав збереженню;
- в лісогосподарському виробництві не застосовуються генетично модифіковані організми.
Слід відмітити, що окремі економісти-лісоводи [10,11] розробили та обґрунтували проблемнорегіональний підхід до оцінювання сталого розвитку лісового господарства України. Відповідно до
нього, наприклад, слід застосовувати такі регіональні індикатори сталого розвитку: частка лісів
верхньої гірської межі, яка відповідає її природному (історичному) стану; площа приполонинних лісів
Карпат з урахуванням породного складу відповідно до груп порід (хвойні, твердолистяні, м'яколистяні)
та категорій невкритих лісовою рослинністю земель (рідколісся, пустирі тощо); частка повітрянотрелювальних установок, використовуваних у процесі лісозаготівлі, в загальному технологічному
забезпеченні лісових підприємств; частка місцевого населення (працездатного віку), зайнята у сфері
рекреаційного використання ресурсів Карпатського краю тощо.
На наш погляд, ці дослідження достатньо обґрунтовані та аргументовані, оскільки містять
кількісний (абсолютний чи відносний) вираз та достатньо просто обраховуються. Такий підхід щодо
вибору індикаторів сталого розвитку лісового господарства слід розробити і для регіонів, де лісові
насадження потрапили в зону радіоактивного забруднення. Зокрема, пропонується ввести такі
індикатори: частка лісів, придатних лише для використання деревних ресурсів в розрізі держлісгоспів;
частка фінансових витрат, пов'язаних з додатковим застосуванням засобів індивідуального захисту
працівників в процесі здійснення лісогосподарських та лісокультурних робіт, в загальній сумі витратної
частини бюджету лісових підприємств; площі лісових земель, що вимагають щорічного радіаційного
моніторингу; обсяги інвестиційних вкладень для переведення радіоактивно забруднених
сільськогосподарських земель в покриті лісом площі і т.п.
Окрім цього, невивченими залишаються напрями визначення сталості ведення лісового
господарства, що пов'язані з екологічними і захисними функціями лісових насаджень. Для цих
властивостей розробка індикаторів потребує ґрунтовних експериментальних досліджень. Але окремі з
них підлягають арифметичному підрахунку, зокрема ті, що пропонуються нижче: оцінка грошових
надходжень від вуглецевого навантаження на лісові екосистеми (квоти на викиди вуглецю відповідно
до Кіотського протоколу); частка фінансових доходів від рекреаційно-санаторного використання
лісових насаджень в загальній величині доходу тих держлісгоспів, де є відповідний попит; приріст
врожайності сільськогосподарських культур, що знаходяться під захистом відповідних лісосмуг; частка
лісових насаджень, створених природним лісовідновленням тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Розробка і впровадження системи національних
критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового господарства є каталізатором, який визначатиме
досягнення лісовим сектором економіки умов і цілей сталого розвитку. Необхідно врахувати, що існує
ряд перешкод, які слід усунути в процесі переходу до сталого лісового господарства, а саме:
консервативне законодавство; невідповідність системи обліку лісів та ведення державного лісового
кадастру міжнародним вимогам; очікуване підвищення витрат державного бюджету, пов'язане із
запровадженням та функціонуванням системи критеріїв та індикаторів; необхідність комплексної
оцінки соціально-еколого-економічних процесів лісокористування і лісовідновлення з метою контролю
їх розвитку у часі; необхідність визначення пріоритетності розподілу ресурсів, виходячи з прийнятих
цілей, напрямів екологічно стійкого розвитку території, відновлювальних і природоохоронних
комплексів; недосконалість господарського механізму (державного управління, ціноутворення,
фінансово-кредитної системи, оподаткування) лісового комплексу.
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Анотація
У статті запропоновано систему ефективних критеріїв та індикаторів, які враховують
найбільш проблемні аспекти ведення лісового господарства, пов'язані з функціонуванням лісових
екосистем, забезпеченням екологічних, економічних і соціальних потреб суспільства.
Ключові слова: лісове господарство, критерій, індикатор, сталий розвиток, лісові ресурси.
Аннотация
В статье предложена система эффективных критериев и индикаторов, учитывающих
наиболее проблемные аспекты ведения лесного хозяйства, связанные с функционированием лесных
экосистем, обеспечением экологических, экономических и социальных потребностей общества.
Ключевые слова: лесное хазяйство, критерий, индикатор, устойчивое развитие, лесные
ресурсі.
Аnnotation
This article proposes a system of effective criteria and indicators that take into account the most
problematic aspects of forest management related to the functioning of forest ecosystems, providing
ecological, economic and social needs.
Key words: forestry, criterion, indicator, sustainable development, forest resources.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО
КОМПЛЕКСУ
Постановка проблеми. Сучасна лісова політика України ґрунтується на засадах сталого
відтворення та використання лісових ресурсів, необхідності екосистемного управління лісовим
господарством, а також передбачає ринкове трансформування галузі. За таких умов досягнення
балансу економічних, екологічних та соціальних параметрів лісогосподарювання обумовлює нові
вимоги до функціонування системи лісогосподарського менеджменту підприємств. Істотна зміна
ідеології у сфері управління лісокористуванням викликана стратегічно важливим еколого-економічним
та соціальним значенням лісових ресурсів, їх багатофункціональністю та міжгалузевим характером
використання ресурсного та екологічного потенціалу лісів, а також зростаючими потребами
суспільства в екологічно безпечному та чистому навколишньому природному середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною базою дослідження та сформованих
висновків стали праці таких вітчизняних та зарубіжних учених з питань екологічного менеджменту:
О. О. Веклич, Т. П. Галушкіної [2], С. І. Дорогунцова, В. М. Трегобчука, С. К. Харічкова, М. А. Хвесика,
Є. В. Хлобистова, О. М. Царенка та ін. У їх дослідженнях висвітлено питання, обумовлені сталим
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розвитком галузей економіки, впровадженням сучасних механізмів та інструментів забезпечення
еколого-економічної
безпеки
країни.
Дослідження
проблем
управління
раціональним
природокористуванням, удосконалення організаційно-економічних засад управління лісовим
комплексом відображено в наукових працях: Г. В. Бондарука, Я. В. Коваля, С. І. Лебедевич [4 ; 5],
Є. В. Мішеніна, І. П. Соловій [6], Т. Ю. Туниці, О. І. Фурдичка [7], І. Є. Ярової [8] та інших.
Разом з тим, аналіз наукових здобутків щодо вирішення еколого-економічних проблем сталого
лісокористування свідчить, що на сучасному ринково орієнтованому етапі розвитку лісового
господарства потребують узагальнення та поглиблення теоретико-методичні підходи, які пов'язані з
формуванням системи екологічного менеджменту на підприємствах лісового комплексу.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних засад
формування системи екологічного менеджменту на підприємствах лісового комплексу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Минуло вже понад двадцять років відтоді, як у
1987 році було сформульовано концепцію сталого розвитку, яка поставила перед суспільством чи не
найважливіше питання сучасності: про можливість гідного, розумного, неруйнівного та тривалого
співіснування людства і навколишнього природного середовища. Сталий розвиток – розвиток
суспільства, який дає змогу задовольняти потреби нинішніх поколінь, не завдаючи шкоди
можливостям майбутніх поколінь щодо задоволення їх власних потреб.
Реалізація ефективного еколого-економічного, екосистемного управління лісогосподарюванням
має передбачати формування, розвиток та постійне удосконалення системи екологічного
менеджменту підприємств лісового комплексу. Слід наголосити, що, безумовно, нормативною
основою формування та розвитку екологічно орієнтованого лісогосподарського менеджменту, його
організаційних форм (екологічного та екосистемного менеджменту тощо) є національний стандарт
ДСТУ ISO 14000, міжнародні стандарти щодо систем екологічного менеджменту ISO 14001 та 14004,
Британський стандарт 7750 (British Standard 7750), а також міжнародні стандарти з екологічного
аудиту (ISO 19011) [1 ; 5].
Головною метою побудови системи екологічного менеджменту, відповідно до вимог стандарту
ДСТУ ISO 14000, є захист навколишнього природного середовища від впливу зовнішніх господарських
чинників і поліпшення екологічної ситуації за безперервного розвитку виробництва. Досягти
максимального ефекту було б неможливо без дотримання певних вимог до системи управління
якістю. Якщо на підприємстві не налагоджено внутрішні процеси, то про контроль зовнішніх процесів
взагалі говорити не варто, у тому числі, й тих що впливають на довкілля. Саме з цієї причини
стандарти системи управління навколишнім середовищем спочатку будувалися на основі стандартів
системи управління якістю.
Система екологічного менеджменту спрямована на запобігання негативному впливу на стан
навколишнього природного середовища, а також на проведення заходів щодо забезпечення та
підвищення екологічної безпеки [2, с. 103]. Наприклад, для поліпшення екологічної ситуації і умов праці
працівників виробництва у 2008 році на СПТзОВ «Верховинська лісова компанія» була змонтована і
запущена модульна фільтрувальна установка на системі аспірації шліфувальних машин. У наслідок
реалізації проекту відбулося значне скорочення обсягів викиду деревного пилу в атмосферу.
Можливості підприємства за впровадження системи екологічного менеджменту полягають у
скороченні виробничих витрат за рахунок зниження споживання енергії, зменшенні забруднення,
отриманні прибутку від переробки відходів, а також у виробництві продукції, яка відповідає високим
екологічним вимогам. Додатковою перевагою впровадження системи екологічного менеджменту є
зміцнення репутації завдяки інформування партнерів і споживачів про ефективну діяльність в галузі
охорони навколишнього середовища.
Система екологічного менеджменту лісового господарства, як складова загальної системи
господарського механізму лісоуправління, має включати такі елементи: організаційну структуру,
екологічну політику підприємства, планування діяльності, розподіл обов'язків управлінського
персоналу, процедури та ресурси для розвитку та реалізації лісоекологічних проектів, заходи з
охорони навколишнього природного середовища, моніторинг та контроль, координацію та
коригування, розповсюдження інформації про результативність природоохоронної діяльності
підприємства (рис. 1).
Отже, система екологічного менеджменту – частина загальної системи менеджменту, яка
включає організаційну структуру, планування, розподіл відповідальності, практичну діяльність,
процедури (прийоми), процеси та ресурси, необхідні для розробки, впровадження, досягнення цілей
екологічної політики, її перегляду та коригування.
Одним із головних етапів в організації екосистемного та екологічного менеджменту є
ідентифікація лісоекологічних, еколого-економічних параметрів лісогосподарювання, що необхідна
для аналізу та актуалізації політики сталого екологічно збалансованого лісокористування, а також
визначення програмних заходів щодо екологізації лісового господарства. Тобто потрібно провести
еколого-економічну оцінку лісогосподарювання, необхідну для: розвитку механізмів правової екологоекономічної
та
соціально-екологічної
відповідальності;
розвитку
моніторингових
систем
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лісоекологічного та еколого-економічного спрямування; поглиблення екологічного контролю;
визначення еколого-економічних збитків у лісовому господарстві; формування інформаційноаналітичної основи проведення екологічного аудиту ефективності лісогосподарювання [4, с. 293].

Екологоекономічна
оцінка лісогосподарювання

Господарський
механізм
лісокористування

Організаційна
структура

Екологічна політика
Планування
екологізації
лісового
комплексу

Національні і
міжнародні стандарти
охорони
навколишнього
середовища

Інтеграція
(впровадження)
Моніторинг та
контроль

Екологічний
менеджмент

Комплекс заходів з
охорони
навколишнього
природного
середовища

Координація та
коригування

Організаційно-інформаційне забезпечення

Нормативно-правове-забезпечення

Система екологічного менеджменту

Інституційне забезпечення

Рис. 1. Структурна модель системи екологічного менеджменту на підприємстві лісового
комплексу
Система екологічного менеджменту передбачає затвердження на підприємстві екологічної
політики, в якій розкрито основні пріоритетні напрями діяльності підприємства в сфері охорони
навколишнього природного середовища та шляхи їх реалізації.
Важливим елементом є планування або програма дій з охорони навколишнього природного
середовища, що містить опис заходів, які підприємство збирається здійснити у поточному році (у
наступні роки). Такий план або програма практично «перекладає» екологічну політику підприємства на
мову цілей і завдань, визначає дії, необхідні для їх досягнення, встановлює відповідальність
конкретних працівників підприємства та передбачає надання необхідних для реалізації програми
(плану) ресурсів [8, с. 170].
Організаційна структура екологічного менеджменту фіксує розподіл функцій, делегування
повноважень і відповідальності за ті чи інші дії. Якщо йдеться про підприємства, які мають кілька
територій або сфер ділової активності, то як правило, розглядають організаційну структуру як усього
підприємства, так і його окремих підрозділів [3, с. 16].
Інтеграція питань екологічного менеджменту в усі аспекти щоденної діяльності підприємств
лісопромислового комплексу передбачає процедури «вбудови» природоохоронних заходів у інші
складові діяльності підприємства, де мають розроблятись спеціальні екологічні процедури, які,
зазвичай, детально розглядають у спеціальних інструкціях, що фіксують порядок виконання заходів та
дій, необхідних для реалізації плану (програми) дій з охорони навколишнього природного середовища.
Процес впровадження екологічного менеджменту забезпечення передбачає вжиття системи заходів
(законодавчо-нормативних, інституційних, організаційно-економічних тощо) щодо врахування
екологічного чинника в процесі прийняття управлінських рішень.
Система екологічного менеджменту на підприємствах лісового комплексу передбачає
організацію поточного моніторингу та контролю екологізації лісогосподарського та лісопромислового
виробництв згідно з поставленими цілями та завданнями. На нинішньому етапі проводиться оцінка
еколого-економічної результативності та ефективності управління лісогосподарюванням. Відбувається
встановлення певних коригуючих дій та заходів щодо відхилень від встановлених законодавством або
підприємством вимог до еколого-економічного рівня лісогосподарювання.
З кожним роком посилюються вимоги державних органів управління до екологічних аспектів
промислової і господарської діяльності підприємств лісового комплексу, особливо – пов'язаних з
підвищеним ризиком для здоров'я людей і негативним впливом на навколишнє природне середовище.
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Для формування ефективної системи екологічного менеджменту на підприємствах лісового комплексу
пропонуємо такий комплекс заходів, а саме:

- послідовна реалізація запланованих природоохоронних ініціатив, і, як наслідок, поліпшення
окремих показників екологічності виробництва;
- ефективна робота з постачальниками, що виключає використання нелегальної деревини;
- високий рівень повторного використання на підприємстві відходів виробництва;
- активна діяльність з підготовки до процесу сертифікації лісокористування і лісоуправління
орендних ділянок лісового фонду та дочірніх лісозаготівельних підприємств [7, с. 82];

- високий рівень екологічного менеджменту, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO
14000;

- інформаційна відкритість підприємств, а також активна участь у природоохоронних програмах.
Нарешті, демонстрація досягнень, забезпечення доступу зацікавлених сторін, і в тому числі
громадськості, до результатів систем екологічного менеджменту має зайняти, в практиці роботи
вітчизняних підприємств лісового комплексу таке саме місце, яке вона займає в повсякденній
діяльності їх зарубіжних партнерів. Поширення такої інформації також буде сприяти широкому
використанню підходів систем екологічного менеджменту.
Висновки з проведеного дослідження. Обґрунтовано теоретико-методичні засади
формування системи екологічного менеджменту на підприємствах лісового комплексу через
застосування загальних положень національних та міжнародних стандартів щодо охорони
навколишнього природного середовища. Розроблені положення враховують галузеву специфіку та
принципи екологічно збалансованого лісокористування.
Визначено основні елементи системи екологічного менеджменту на підприємствах лісового
комплексу: організаційна структура, екологічна політика підприємства, планування діяльності,
розподіл обов'язків управлінського персоналу, процедури та ресурси для розвитку та реалізації
лісоекологічних проектів, заходи з охорони навколишнього природного середовища, моніторинг та
контроль, координація та коригування, розповсюдження інформації про результативність
природоохоронної діяльності підприємства.
Обґрунтовані теоретико-методичні пропозиції щодо використання деяких елементів екологічного
менеджменту у лісовому господарстві потребують подальшого комплексного дослідження в аспекті
ширшого та конструктивнішого застосування організаційно-економічних механізмів та інструментів
ринкового спрямування у сфері управління лісовим господарством на еколого-економічних засадах.
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Аннотация
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СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
Постановка проблеми. У ринкових умовах вирішення екологічних проблем, проблем захисту
навколишнього середовища від негативного впливу науково-технічної та господарської діяльності
людини неможливе без чіткого маркетингового обґрунтування і обслуговування. Маркетинг екології,
або екологічний маркетинг – це новий напрям наукового дослідження і новий вид людської діяльності.
Проте, концепція екологічного маркетингу й досі не є остаточно сформованою, оскільки серед
маркетологів точаться дискусії щодо її практичної доцільності та адекватності вимогам сучасного
ринку. Відсутність вичерпної інформації щодо сутності, історії виникнення та розвитку концепції
екологічного маркетингу та перспективності її впровадження в господарську діяльність вітчизняних
підприємств зумовила необхідність проведення даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових праць, у яких розглядаються
теоретичні основи екологічного маркетингу, слід виокремити роботи таких науковців, як C. Бекманн,
В. Кілборн, Ж. Оттман, К. Пітті, А. Ращенко, М. Полонський, О. Садченко, В. Трегобчук, Є. Хлобистов,
С. Харічков, О. Хачатуров та ін. Разом з тим, можна відзначити, що порівняно з іншими
маркетинговими концепціями, концепція екологічного маркетингу не є достатньо дослідженою. Але
інтерес до неї зростає в усьому світі, по-перше, через загострення екологічних проблем, по-друге,
через можливість диференціації товару завдяки його екологічності.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення результатів існуючих наукових досліджень
сутності екологічного маркетингу та визначення його економічного змісту.
Виклад основного матеріалу дослідження. За останнє десятиліття відзначається деяка
криза в еволюції маркетингових теорій, обговорюється об'єктивність їх використання з точки зору
соціально-економічної значущості, критиці піддаються інструменти маркетингу і ефективність
використовуваних заходів. За своєю сутністю, на базі теорії класичного маркетингу формується
певний рівень економічного егоїзму. Компанії концентрують увагу на збільшенні прибутку, споживачі
приймають рішення на основі власних вигод. Традиційний маркетинг також причетний до екологічних
проблем, тому що:
− підхід «споживач – це король» призводить до надмірного споживання товарів;
− система не враховує екологічні фактори;
− акцент робиться на задоволенні потреб за допомогою матеріальних благ, і соціальний статус
демонструється за допомогою матеріальних благ;
− традиційний маркетинг характеризується короткостроковою максимізацією прибутку і
націленості на оборот [6, с. 138].
Витрати на маркетинг також зазнають критики через низьку ефективність, і постає питання про
те, чи дійсно ці витрати являють собою додану вартість або тільки допомагають створити «міф» про
цінність продукту. Споживачі відчувають труднощі в оцінці продукції, а виходить, у більшості випадках
вони покладаються на рекламу в цілях економії часових ресурсів.
У будь-якому випадку ця критика виправдана, тому що якщо інформація не доходить до
споживачів, то ефективність маркетингових заходів низька, якщо ж вона досягає своїх потенційних
споживачів, то константа заохочення до максимального споживання ставить під загрозу навколишнє
середовище і суспільство в цілому [6, с. 140]. На цьому тлі багато фахівців стали відзначати
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необхідність зміни концептуального підходу в управлінні маркетингом, який дозволив би вирішити
виникаючі протиріччя, і такою альтернативою став «екологічний маркетинг». Однак спочатку виникла
суперечливість поглядів серед фахівців і вчених по відношенню до використання концепції
екологічного маркетингу підприємствами. Фахівці з проблем навколишнього середовища, яких більше
цікавить вплив споживання і маркетингу на екологію, формулюють дуже жорстку позицію щодо
концепції маркетингу в системі управління: «наполягаючи на кількісному збільшенні споживання,
маркетинг фактично заперечує негативні наслідки цього явища» [3, с. 75]. З іншої точки зору,
маркетинг все-таки розглядається і як концепція, за допомогою якої ми можемо керувати попитом з
метою досягнення гармонізації суспільних та економічних цілей. Але, як зазначає А.В. Меркулова,
очевидно одне, що «в даний час екологічні проблеми стоять набагато гостріше і громадськість на них
реагує набагато активніше. Звідси для багатьох організацій використання екологічного маркетингу
стає життєво необхідним» [4, с. 27].
Незважаючи на те, що термін «екологічний маркетинг» став популярним в кінці 1980-х – початку
1990-х рр., вживався він набагато раніше. У 1975 р. Американська асоціація маркетингу провела
перший симпозіум, присвячений питанням «екологічного маркетингу». У сучасній літературі можна
знайти різноманітні терміни, що використовуються для пояснення даної концепції: «зелений
маркетинг», «сталий маркетинг», «маркетинг навколишнього середовища», «екологічно безпечний
маркетинг», «екомаркетинг» або навіть їх поєднання, наприклад «сталий зелений маркетинг». Проте
ми можемо виявити значну різницю в сутності цих визначень на основі їх інтерпретації і виділити три
основні підходи:
1. Екологічний маркетинг – виразно нова концепція, яка частково заперечує цілі й інструменти
традиційного маркетингу, тому він створює зовсім нову конструкцію взаємовідносин між споживачем,
виробником і суспільством. Як зазначає Ж.-Ж. Ламбен, «метою економічної системи має бути не
задоволення споживача, а поліпшення якості життя» [3, с. 76]. За своєю суттю це повинно повністю
суперечити основному принципу традиційного маркетингу – принципу суверенітету споживача, якщо
цей принцип завдає шкоди природі та майбутньому поколінню. В. Кілборн, C. Бекманн, К. Пітті робили
акцент на тому, що роль екологічного маркетингу повинна бути змінена у відповідності з новими
загрозами XXI ст. Екологічний маркетинг означає прояв поваги до майбутніх поколінь, акцент на
потребах, а не на бажаннях і можливість нових змін в існуючій соціальній та економічній системі [7].
2. Екологічний маркетинг тільки розширив сутність традиційного маркетингу, додавши екологічні
аспекти як потенційні шляхи поліпшення фінансової діяльності компанії, корпоративного іміджу та пошуку
нового потенціалу зростання. В даному випадку більший акцент робиться на дотримання принципів
екологічного менеджменту, ніж екологічного маркетингу, або розглядаються окремі його елементи. Так, M.
Polonsky виступає за традиційну основу маркетингу, відзначаючи, що «екологічний маркетинг» – всі види
людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб людини за допомогою обміну, причому
задоволення цих потреб відбувається з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище [8].
Вітчизняні спеціалісти Л.Ф. Кожушко та П.М. Скрипчук розробили подібне тлумачення поняття,
стверджуючи, що екологічний маркетинг є «ринково орієнтованим видом управлінської діяльності у складі
загальної системи маркетингу, спрямований на визначення, прогнозування і задоволення споживчих
потреб у такий спосіб, щоб не порушувати екологічної рівноваги навколишнього природного середовища
та сприяти поліпшенню стану здоров’я суспільства». Дане визначення містить у собі тільки такий
додатковий елемент, як захист навколишнього середовища, але не розглядає концептуальну зміну самої
парадигми маркетингу [1, с. 125].
3. Екологічний маркетинг є складовою частиною соціально-етичного маркетингу, поряд з етичними,
правовими, соціальними контекстами маркетингових заходів і програм [2, с. 278]. Велика частина відомих
вчених (О. Садченко [5], Л. Слюсарева, О. Хачатуров та ін) також розглядають екологічний маркетинг
через призму положень концепції соціально-етичного маркетингу, які взаємодоповнюють позицією
«всеосяжного менеджменту якості та екологічного менеджменту» [2, с. 281].
Треба зауважити, що саме другий та третій підходи найбільше поширені серед українських
учених, що дещо ускладнює проведення досліджень в даній сфері і не сприяє цілісному перегляду
нової парадигми маркетингу.
З нашої точки зору, перший підхід є найбільш дієвим ключем до вирішення основної частини
проблем, що виникають у системі еколого-економічних відносин і змушує підприємство приділити
більше уваги стійкості та інтересам всього суспільства як довгострокової стратегії розвитку. Дану точку
зору підтримує і О. А. Козлова, стверджуючи, що «екологічний маркетинг представляє собою не
просто новий концептуальний підхід до формування попиту на продукцію компанії, він дозволяє
завчасно продумати і розробити систему екобезпечного життєзабезпечення для споживачів,
оточуючих їх людей і довкілля» [2, с. 281]. Таким чином, екологічний маркетинг повинен стати
невід'ємною частиною системи розробки і створення нових поліпшених та екобезпечних продуктів і
систем їх споживання й утилізації. Екологічний маркетинг також відповідає за популяризацію таких
товарів і поширення безпечних технологій споживання.
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В. Кілборн і C. Бекманн також критикували об'єкт досліджень екологічного маркетингу з точки
зору другого і третього підходів. На їхню думку, основними темами повинні бути: 1) перегляд головних
припущень школи маркетингу; 2) управлінські перспективи повинні більшою мірою ставити під сумнів
стійкість системи. Це означає, що акцент у дослідженнях повинен бути зміщений з мікро- на
макрорівень, де вивчаються домінуюча соціальна парадигма, система цінностей і загальний погляд на
екологічні проблеми. Беручи до уваги все вищесказане, маркетинг повинен сприяти екологічної
стійкості, фокусуючись на наступному:
− витрати на захист навколишнього середовища повинні бути включені в економічну вартість
товару;
− зниження витрат має здійснюватися переважно не за рахунок ціни, а за рахунок маркетингових
комунікацій;
− структура галузей також повинна бути змінена: роль переробки повинна бути підвищена, що
означає формування нових відносин між виробником і споживачем;
− купівля та споживання: як покупка може бути замінена іншою діяльністю (наприклад,
запозичення) і як це буде сприяти зниженню кількості виробляємої продукції і, отже, зниження
кількості витрачених ресурсів;
− зсув від товарів до послуг (продовження терміну використання продукту, ремонт старого
товару замість покупки нового);
− створення стратегічних альянсів та інших угод між фірмами істотно полегшує процес
поширення екологічних інновацій.
Швидке розповсюдження екологічно ефективних рішень є сферою інтересів усього суспільства,
що може створювати видимі зміни у сфері захисту навколишнього середовища. Проте довгострокові
рішення завжди обтяжені високим рівнем невизначеності і можуть вступити в протиріччя зі звичайною
короткостроковою перспективою розвитку фірм. Суть проблеми може бути і в тому, що забезпечення
сприятливого та гармонійного розвитку природи і суспільства в майбутньому вимагає вже сьогодні
серйозної жертви як від споживачів (зміна способу життя, зниження споживання, більш високі ціни і
т.д.), так і від виробників (виконання соціальних програм, інвестиції в створення нових досконалих та
менш шкідливих для середовища технологій і т.д.). Тому в черговий раз ми можемо прогнозувати
формування нової соціальної дилеми, вирішення якої повинно бути цілком виправдано подальшим
стійким розвитком суспільства при консолідації зусиль з боку всіх суб'єктів ринку.
Узагальнюючи, слід зазначити, що, говорячи про екологічний маркетинг, автори, як правило,
розставляють акценти на ті чи інші можливості його застосування, перераховуючи завдання, які
можуть бути вирішені, і часто розходяться в термінології й сутності даної концепції. Звідси сутністю
екологічного маркетингу, в нашому розумінні, є створення системи взаємовідносин між споживачем,
виробником і державою за допомогою формування екологічної культури та задоволення потреб
споживачів за рахунок забезпечення виробниками більш високою споживчою, екологічної та етичної
цінностей товару, що призводить до максимізації суспільної вигоди і дозволяє підвищити якість життя
сучасного суспільства.
Ключовою компонентою екологічного маркетингу, як і раніше, залишається споживач, і в рамках
поняття екологічного маркетингу необхідно розглянути процес навчання споживачів як
цілеспрямовану освітню діяльність не тільки виробників, але також і суспільства в цілому для
формування екологічної свідомості та відповідної цьому культурі поведінки.
Висновки з проведеного дослідження. В ході дослідження автором було виявлено, що
наслідком недостатньої розробки теоретичних основ екологічного маркетингу з'явилася відсутність
єдиного методологічного підходу до розуміння його сутності, що, у свою чергу, обумовило наявність
різних трактувань цієї категорії. Тому автором було сформульоване більш точне визначення
екологічного маркетингу, як системи взаємовідносин між споживачем, виробником і державою за
допомогою формування екологічної культури та задоволення потреб споживачів за рахунок
забезпечення виробниками більш високою споживчою, екологічної та етичної цінностей товару, що
призводить до максимізації суспільної вигоди і дозволяє підвищити якість життя суспільства. На нашу
думку, впровадження вітчизняними підприємствами концепції екологічного маркетингу має всі шанси
на успіх, оскільки поєднує в собі можливість задоволення існуючого попиту на екологічно чисту
продукцію, збереження екологічної рівноваги навколишнього середовища та, що не менш важливо,
може забезпечити конкурентні переваги екобезпечної продукції та додаткові прибутки її виробникам.
Доцільним є проведення дослідження, присвяченого формуванню системи екологічного маркетингу в
різних галузях вітчизняної економіки.
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Анотація
В статті проаналізовано три основні підходи до визначення сутності екологічного
маркетингу. Обґрунтовано економічний зміст екологічного маркетингу, як нової системи
взаємовідносин між споживачем, виробником та державою.
Ключові слова: екологічний маркетинг, екобезпека, сутність, зміст, споживач, виробник.
Аннотация
В статье проанализировано три основных подхода к определению сущности экологического
маркетинга. Обосновано экономическое содержание экологического маркетинга, как новой
системы взаимоотношений между потребителем, производителем и государством.
Ключевые слова: экологический маркетинг, экобезопасность, сущность, содержание,
потребитель, производитель.
Annotation
The article analyzed three main approaches to determining the nature of environmental marketing.
Substantiated the economic content of environmental marketing as a new system of relations between
consumers and the state.
Key words: ecological marketing, environmental safety, the nature, content, consumer, producer.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ М’ЯСНОГО
СКОТАРСТВА
Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку України ставляться нові,
стратегічні завдання на довгострокову та середньострокову перспективу. При цьому необхідна
розробка не тільки економічної політики держави в цілому, але і стратегічних програм розвитку
галузей і міжгалузевих комплексів, пов’язаних в єдину систему.
В економіці будь-якої країни особливе місце займає тваринництво. Специфіка його ролі
визначається тим, що воно виробляє продукти харчування, які є основою життєдіяльності людей і
відтворення трудових ресурсів; випускає сировину для виробництва багатьох видів споживчих товарів
і продукції виробничого призначення. Воно займає значне місце в національній економіці по території,
трудових і виробничих ресурсах.
Аграрні перетворення, проведені в 90-х роках, значно скоротили чисельність поголів’я великої
рогатої худоби, зумовили реорганізацію племінних і товарних господарств з одночасним дробленням
їх на дрібніші з різними формами власності. У зв’язку з тривалими негативними макроекономічними
процесами тваринництво України опинилося в критичному стані, що становить пряму загрозу
продовольчій безпеці держави. Ця загроза виникла у результаті системної кризи в агропромисловому
виробництві, що спричинило різке скорочення обсягів виробництва усіх видів тваринницької продукції,
особливо м’яса яловичини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегії розвитку аграрної сфери в цілому
й тваринництва зокрема, досліджувалися в роботах вітчизняних учених, а саме: П. І. Гайдуцького,
М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, В. І. Бойка, В. К. Збарського,
С. М. Кваші П. М. Макаренка, О. М. Могильного, М. М. Одінцова, О. Г. Білоруса, В. І. Власова, О. В.
Скидана, А. М. Стельмащука та багато інших.
Проте питання розробки стратегічних пріоритетів розвитку м’ясного скотарства ще недостатньо
вивчені що й зумовило необхідність подальшого їх дослідження.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування стратегії розвитку м’ясного
скотарства України, визначення основних напрямів формування ефективного і стабільного
виробництва якісного м’яса яловичини для гарантування продовольчої безпеки країни, насичення
ринку доступними для всіх верств населення м’ясними продуктами харчування.
Зростання виробництва якісних продуктів скотарства – проблема, яка з роками не втрачає
актуальності, а усе більше набуває значення як зі зростанням населення на планеті, так і
задоволенням потреб людства у продуктах харчування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стан тваринництва є важливим індикатором
розвитку соціально-економічної системи. Воно забезпечує населення основними видами
продовольства і є сировинною базою підприємств харчової промисловості і, відповідно,
найважливішою структуроутворюючою сферою АПК. Частка сільського господарства у структурі
національної економіки не тільки вказує на рівень його економічного розвитку, а й виражає певну
тенденцію у розвитку галузевої структури реального сектору, відповідних природно-економічних умов,
закономірностей розміщення та інтенсивності ведення спеціалізованих галузей, а також основних
суспільних потреб продовольчого забезпечення.
Скотарство є однією з найважливіших складових АПК України (табл. 1).
Процес економічних трансформацій в аграрній сфері нашої держави позначився на
функціонуванні усіх видів тваринництва. Так, за період 1990 – 2010 рр. різко зменшилось виробництво
основних видів продукції тваринництва, окрім м’яса птиці, котре показує протягом останніх років
цілковите зростання у порівнянні з 1990 р. Основною причиною різкого зниження виробництва м’ясної
продукції стало скорочення поголів’я тварин (табл. 2).
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Таблиця 1
Виробництво основних видів продукції тваринництва в Україні
Показник
М’ясо (у забійній
вазі), тис. т
у т. ч.: - яловичина
та телятина
- свинина
- м’ясо птиці
- баранина та
козлятина
- кролятина
- конина

Рік
1990

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

4357,8

2293,7

1662,8

1597,0

1911,7

1905,9

1917,4

2059,0

1985,4

1185,9

754,3

561,8

546,1

479,7

453,5

427,7

1576,3

806,9

675,9

493,7

634,7

589,9

526,5

631,2

708,4

235,2

193,2

496,6

689,4

794,0

894,2

953,5

45,8

39,5

17,2

16,2

15,3

17,1

17,8

21,0

30,2
11,7

19,4
6,8

13,9
8,3

13,5
15,2

12,4
13,8

13,1
12,1

13,6
11,8

13,5
12,1

Таблиця 2
Поголів’я худоби в Україні, тис. гол.
Показник
Велика
рогата
худоба
у тому числі
у т.ч.: - корови
- телиці від 1
року до 2 років
- телиці від 2
років і старші
- бугаї-плідники

Рік
1990

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

24623,4

17557,3

9423,7

6514,1

5490,9

5079,0

4826,7

4494,4

8378,2

7531,3

4958,3

3635,1

3095,9

2856,3

2736,5

2631,2

761,5

667,5

406,6

359,1

338,3

321,3

318,5

288,9

1507,2

1135,4

496,1

276,1

220,0

202,7

193,5

177,5

14,1

15,7

15,3

21,6

18,8

17,8

17,4

14,4

Умови, що склалися у вітчизняному тваринництві, призвели до зменшення поголів’я великої рогатої
худоби, а отже – до зниження рівня виробництва яловичини. У більшості областей України джерелом
виробництва м’яса яловичини була молочна худоба, проте за останні двадцять років відбулися зміни у
співвідношенні кількості корів у сільськогосподарських підприємствах і особистих селянських
господарствах. Практично ліквідовано спеціалізовані відгодівельні підприємства у зонах інтенсивного
вирощування технічних культур і місцях їхньої переробки. Відбувається катастрофічне зменшення м’ясних
ресурсів, тобто молодняк для вирощування на м’ясо не ставлять на відгодівлю, а реалізовують як
телятину на ринках. Потенціал продуктивності генофонду сільськогосподарських тварин реалізується
далеко не повністю (не більше 40%). Основна проблема – це створення міцної кормової бази, здатної
забезпечити повну реалізацію генетичного потенціалу. Крім того, у племінних господарствах первинний
зоотехнічний і племінний облік проводиться не на належному рівні. Ці та інші чинники обумовлюють
стрімко зростаючий дефіцит яловичини, резервом поповнення якої може слугувати імпорт або власне
виробництво. За останні роки виробництво м’яса яловичини в Україні з розрахунку на одну особу
становить у межах 11–15 кг, що вказує на критичність ситуації. Такий спад зумовлений різким занепадом
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах насамперед через несприятливу цінову ситуацію на
ринку продукції тваринництва та відсутність ефективного фінансово-економічного механізму її підтримки.
Нову державну економічну політику, спрямовану на захист і підтримку тваринництва, було започатковано
лише тоді, коли показники розвитку аграрного сектору економіки країни наблизились до критичного
значення. Подальше скорочення виробництва продукції тваринництва такими самими темпами призвело б
до повної втрати м’ясного скотарства. Займаючи одне з основних місць у продовольчому підкомплексі,
м’ясне скотарство визначає не тільки частку у виробництві продукції, й суттєво впливає на економічний
стан сільських територій, на рівень забезпечення соціально необхідними продуктами харчування.
Призупинити занепад скотарства та підвищити конкурентоспроможність його продукції можна за
умови розробки і виконання довгострокової національної програми відродження і стабілізації
м’ясопродуктового підкомплексу. Основні положення зазначеної програми мають розроблятися на базі
прийнятих законів розвитку сільського господарства і державного прогнозування. При розробці цієї
програми потрібно передбачати насамперед зростання обсягів виробництва м’яса яловичини на
основі збільшення чисельності поголів’я та підвищення їх середньодобового приросту ваги. Саме тому
створення умов для формування ефективного виробництва є вкрай необхідним і першочерговим
завданням, яке вимагає негайного вирішення. Вважаємо, що розвиток м’ясного скотарства – це
надзвичайно важливий стратегічний пріоритет національної продовольчої безпеки України.
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Фактичне виробництво яловичини у 2010 р. в Україні за усіма категоріями сільськогосподарських
товаровиробників становило 428 тис. т за потреби згідно нормативів МОЗ 1440 тис. т. Наявний
дефіцит у розмірі більше 1 млн т у забійній масі вимагає рішучих дій Уряду країни.
Нині в Україні відбувається впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, одним з пунктів якої є
розробка і вровадження у дію Нацонального проекту “Відроджене скотарство”. Національний проект
передбачає збільшення чисельності поголів’я худоби у сільськогосподарських підприємствах з
одночасним скороченням його у госпдарствах населення (табл. 3).
Таблиця 3
Поголів’я великої рогатої худоби у найближчій перспективі, млн голів
Показник

2011
4,49
1,52
3,97
2,63
0,59
2,04

ВРХ у всіх категоріях господарств — всього
у т.ч.: у сільгосппідприємствах
у господарствах населення
з них: корів — всього
у т.ч.: у сільгосппідприємствах
у господарствах населення

2012
5,36
1,81
3,55
2,64
0,64
2,0

Рік
2013
5,41
1,96
3,45
2,67
0,69
1,97

2014
5,32
2,21
3,11
2,69
0,74
1,95

2015
5,59
2,54
3,05
2,72
0,79
1,93

Стратегія розвитку скотарства передбачає розв’язання таких завдань:
– зупинити зменшення поголів’я великої рогатої худоби шляхом удосконалення механізму
надання бюджетних дотацій;
– забезпечити приріст обсягів виробництва м’яса шляхом розвитку м’ясного скотарства,
– стимулювати розвиток м’ясного скотарства в сприятливих для його розвитку регіонах;
– сприяти розвитку конкурентоспроможного виробництва шляхом підтримки формування
механізованих тваринницьких ферм і комплексів, укомплектованих високопродуктивним поголів’ям та
забезпечених належною кормовою базою;
– створити сучасну державну систему селекції у тваринництві;
– сформувати умови для кращого забезпечення сільськогосподарських виробників, в першу
чергу особистих селянських господарств, племінним молодняком;
– сприяти концентрації виробництва продукції тваринництва в особистих селянських
господарствах шляхом формування кооперативних об’єднань з метою одержання високоякісної
сировини та безпечної для здоров’я людини тваринницької продукції, розширення заготівельної
інфраструктури, підвищення товарності продукції тваринництва у 1,5 раза;
– сприяти розвитку комбікормової промисловості на кооперативних засадах та створенню
культурних пасовищ;
– розширити мережу підготовки операторів тваринництва різного профілю, підвищити
кваліфікацію та удосконалити механізм атестації спеціалістів і працівників скотарства.
З метою стабілізації та розвитку скотарства, становлення його як конкурентоспроможної галузі
передбачається:
– проводити доплату товаровиробникам за продане ними кондиційне поголів’я великої рогатої
худоби;
– стимулювати закупівлю сільськогосподарськими підприємствами телиць і нетелів у племінних
господарствах та за імпортом.
Стратегічними пріоритетними напрямами розвитку скотарства та підвищення його
конкурентоспроможності мають бути:
– державна підтримка розвитку скотарства;
– удосконалення породного складу тварин м’ясного напряму;
– впровадження інноваційно-інтенсивних технологій вирощування тварин;
– формування та функціонування ринку м’яса яловичини;
– сприяння залученню інвестицій;
– удосконалення системи ціноутворення;
– спрощення системи оподаткування.
На наш погляд, обґрунтувати стратегію і тактику розвитку скотарства потрібно у такій
послідовності:
1. Моніторинг зональних і регіональних особливостей, сільськогосподарських районів та
окремих підприємств з найбільш сприятливим нині ресурсним забезпеченням основних складових
зовнішнього та внутрішнього середовища для організації й ефективного ведення господарської
діяльності з виробництва м’яса яловичини.
2. Раціональне використання генетичного потенціалу продуктивності вітчизняних і кращих
зарубіжних порід м’ясної худоби шляхом створення повноцінної кормової бази власного виробництва,
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інтенсивного освоєння енергозберігаючих технологій у виробництві м’яса з одночасним оптимальним
поєднанням чисельності і якості тварин відповідно до наявних ресурсів (кормових площ, матеріальнотехнічних, трудових тощо) для виробництва яловичини в обсягах повного задоволення потреб
внутрішнього ринку і збільшення її експорту.
3. Розробка і функціонування економічного механізму, який забезпечить одержання
рівновеликого прибутку виробниками, переробниками і реалізаторами продукції м’ясної худоби на
одиницю вкладеного капіталу з урахуванням терміну його обігу.
4. Прийняття державної програми пришвидшеного розвитку скотарства, яка допоможе
комплексно вирішити організаційні питання щодо створення культурних і поліпшення природних
пасовищ, забезпечення насінням, добривами й технікою для догляду за пасовищами, наукового
забезпечення, стандартизації всіх технологічних ланок організації виробництва й переробки продукції,
надання державної підтримки.
5. Пошук,
формування
і
реалізація
інвестиційних
та
інноваційних
програм
конкурентоспроможного розвитку скотарства.
6. Визначення необхідних обсягів виробництва м’ясної продукції для гарантування продовольчої
безпеки країни і нарощування експортного потенціалу.
У цих умовах підвищується значення стратегічних заходів із забезпечення стійкого розвитку і
підвищення конкурентоспроможності м’ясного скотарства. Під стійким розвитком м’ясного скотарства
розуміється багатоаспектна категорія, яка охоплює такі складові: фінансово-економічне забезпечення
ресурсами для розширеного відтворення; розвиток виробництва на основі науки й інновацій; підвищення
якості продукції; поліпшення екології і родючості землі на основі внесення органічних добрив; соціальний
розвиток сільських територій. Повна реалізація усіх перерахованих заходів здатна забезпечити
конкурентоспроможність продукції м’ясного скотарства на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Основні напрями становлення і розвитку вітчизняного м’ясного скотарства, як складової частини
підвищення ефективності і конкурентоспроможності функціонування м’ясопродуктового підкомплексу
загалом, можна виділити у такі блоки:
– стабілізація і збільшення поголів’я племінного стада вітчизняних порід і селекції;
– підвищення якості селекційного схрещування і відбору;
– удосконалення системи управління м’ясним скотарством;
– використання маркетингових підходів для просування племінного і товарного поголів’я
великої рогатої худоби на ринок.
Висновки з даного дослідження. Отже, метою стратегії розвитку м’ясного скотарства України
у довгостроковій перспективі є формування ефективного і стабільного виробництва якісного м’яса
яловичини, що гарантуватиме продовольчу безпеку країни, насичення ринку доступними для всіх
верств населення м’ясними продуктами харчування, забезпечуватиме промисловість сировиною. Для
її реалізації потрібно пришвидшити відродження м’ясного скотарства і на цій основі зменшити імпорт
м’яса яловичини при поступовому підвищенні споживання рекомендованих норм харчування на душу
населення, а також сформувати організаційно-технологічні і фінансово-економічні умови з метою
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників і одночасно поліпшити
рівень зайнятості на сільських територіях. Тому, стратегія розвитку скотарства у національному вимірі
має реалізуватися на основі підвищення конкурентоспроможності та якості м’ясної продукції, що
передбачає модернізацію кормовиробництва, ресурсної забезпеченості матеріально-технічної і
організаційно-технологічних компонентів, створення сприятливих фінансово-економічних умов
функціонування високоефективного тваринництва.
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Анотація
У статті обґрунтовано стратегію розвитку м’ясного скотарства України. Визначено
основні напрями формування ефективного і стабільного виробництва якісного м’яса яловичини для
гарантування продовольчої безпеки країни, насичення ринку доступними для всіх верств населення
м’ясними продуктами харчування.
Ключові слова: м’ясне скотарство, національна продовольча безпека, стратегічні
пріоритети, м’ясо яловичини, конкурентоспроможність.
Аннотация
В статье обоснована стратегия развития мясного скотоводства Украины. Определены
основные направления формирования эффективного и стабильного производства качественного
мяса говядины для обеспечения продовольственной безопасности страны, насыщение рынка
доступными для всех слоев населения мясными продуктами питания.
Ключевые слова: мясное скотоводство, национальная продовольственная безопасность,
стратегические приоритеты, мясо говядины, конкурентоспособность.
Annotation
The article substantiates the strategy of development of beef cattle Ukraine. Defines the main
directions of the development of efficient and sustainable production of quality beef meat to guarantee food
security, market saturation affordable for all segments of the population meat food products.
Key words: beef cattle, the national food security, strategic priorities, beef, competitiveness.
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ДИТЯЧЕ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: СТАН, ЗАГРОЗИ
ТА ЙМОВІРНІ ПЕРСПЕКТИВНІ ЗМІНИ
Постановка проблеми. В останні роки загострилися проблеми здоров’я дитячого населення та
активізувалася реакція суспільства на них. Зросла захворюваність дітей. Хворобами, які були колись
характерними тільки для дорослих, тепер хворіють діти. Наслідки не забарилися: деформувався
механізм відтворення населення України, що стало реальною загрозою збереженню генофонду
українського народу. Ось чому на порядок денний стало питання пом’якшення наявних проблем
здоров’я дитячого населення та попередження виникнення нових подібних проблем. Це актуалізує
дослідження, пов’язані із проблемами здоров’я дитячого населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у дослідження проблеми здоров’я
населення було зроблено вітчизняними вченими, зокрема Б. Білобровим, Ю. Вороненко,
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О. Голяченко, О. Грішновою, Л. Красніковою, І. Курило, Е. Лібановою, О. Макаровою, C. Пирожковим,
Н. Рингач, А. Сердюк, В. Стешенко, В. Таралло та ін.
Проблеми здоров’я дитячого населення постійно перебувають в полі зору медиків. Але, в останні
десятиріччя, в результаті їх загострення, ці проблеми опинилися в центрі уваги соціологів, демографів,
економістів, журналістів, управлінців та інших спеціалістів. Так, аналізу стану дитячого здоров’я присвячені
праці Ю. Антипкіна [1], Л. Засипки [3], Т. Кульчицької [4; 6], Р. Мойсеєнко [6; 7]. Враховуючи те, що
періодично загострюються старі й виникають нові проблеми здоров’я дитячого населення, вкрай важливо
перманентно здійснювати їх оцінку та поглиблено вивчати наслідки таких проблем.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного стану здоров’я дитячого населення
України, визначення потенційних загроз та його перспективних змін.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні протягом останніх двадцяти років
деформувався механізм відтворення населення України. Такий висновок можна зробити, якщо
проаналізувати динаміку вікової структури населення України за 1990-2010 рр., представлену у табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка вікової структура населення України у період 1990-2009 рр.**
Всього населення
Розподіл населення за віком на початок року, тис. осіб:
на початок року,
65 і понад
0-14 років
15-24 років
25-44 років
45-64 років
тис. осіб
років
1990
51556,5
11084,2
6935,2
14513,2
12849,3
6174,6
1991
51623,5
11029,5
7002,9
14764,5
12497,5
6329,1
1992
51708,2
10951,4
7055,0
14879,3
12314,3
6508,2
1993
51870,4
10915,4
7118,7
15006,7
12139,3
6690,3
1994
51715,4
10767,7
7146,1
14973,0
11965,3
6863,3
1995
51300,4
10528,7
7159,6
14727,0
11924,0
6961,1
1996
50874,1
10246,0
7164,4
14578,3
11826,4
7059,0
1997
50400,0
9952,4
7131,7
14435,2
11827,9
7052,8
1998
49973,5
9624,5
7117,9
14325,9
11878,6
7026,6
1999
49544,8
9206,0
7202,0
14226,8
12008,4
6901,6
2000
49115,0
8781,0
7275,9
14092,2
12147,0
6818,9
2001
48663,6
8373,3
7325,5
13992,0
12128,8
6844,0
2002*
48240,9
7949,9
7381,2
13851,5
12079,7
6978,6
2003
47823,1
7569,5
7457,8
13726,8
11875,5
7193,5
2004
47442,1
7246,3
7478,6
13590,9
11757,0
7369,3
2005
47100,5
6989,8
7455,7
13460,6
11687,2
7507,2
2006
46749,2
6764,7
7366,7
13342,8
11707,8
7567,2
2007
46465,7
6606,4
7266,8
13249,5
11739,9
7603,1
2008
46192,3
6501,1
7103,1
13206,6
11874,8
7506,7
2009
45963,4
6476,2
6829,9
13255,5
12084,4
7317,4
2010
45598,2
6496,0
6252,4
13466,0
12418,6
6965,2
*
За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.
**
За даними Держкомстату України
Рік

Дані табл. 1 засвідчують, що кількість дітей віком від 0 до 14 років зменшилася з 11084,2 тис.
осіб у 1990 р. до 6496,0 тис. осіб у 2009 р., тобто в 1,7 разів. Одночасно, за цей же період кількість
пенсіонерів істотно зросла, їх частка на кінець 2010 року складає приблизно 15,3%.
Щорічне зменшення кількості дітей віком від 0 до 14 років пояснюється, в значній мірі,
зменшенням кількості народжених (табл. 2).
Дані табл. 2 засвідчують що у період 1991-2010 рр. в Україні мав місце від’ємний природний
приріст, який почав дещо зменшуватися після 2005 року в результаті реалізації ряду заходів
(наприклад, доплата матерям після народження дитини). Незважаючи на це, демографічна ситуація
України продовжує залишатися складною. Додамо, що на тлі скорочення кількості дітей загалом і
народжених зокрема відбувається зростання захворюваності дітей.
Так, згідно з даними директора Департаменту материнства, дитинства та санаторного
забезпечення Раїси Моісеєнко захворюваність серед дітей 0-17 років у 2008 році становила 1333,6 на
1000 дітей, у той же час цей показник у 2003 році був 1175,46 на 1000 дітей. Збільшення показника
захворюваності відбулося за рахунок його росту майже у всіх нозологіях. До того ж рівень
захворюваності серед дітей 0-17 років спостерігається значно більше у міських дітей (у 2008 р. –
1501,9 на 1000, 2003 р. – 1343,8 на 1000), ніж у сільських – 1037,34 (2003 р. – 875,5 на 1000 дітей) [7].
В результаті, як стверджує Моісеєнко Р., лише 30 % українських школярів витримують уроки
фізкультури без ризику для здоров’я [7].
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Стурбованість загальним фізичним станом молодого покоління України висловив Перший
заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець. Згідно з його виступом у засобах
масової інформації, сьогодні кожен школяр має одну-дві хронічні хвороби [8].
Таблиця 2
*
Динаміка кількості народжених і природного приросту населення за період 1990-2009 рр.
Частка дітей народжених
жінками, які не перебували у
зареєстрованому шлюбі, %
1990
657,2
11,2
1991
630,8
11,9
1992
596,8
12,1
1993
557,5
13,0
1994
521,5
12,8
1995
492,9
13,2
1996
467,2
13,6
1997
442,6
15,2
1998
419,2
16,2
1999
389,2
17,4
2000
385,1
17,3
2001
376,4
18,0
2002
390,7
19,0
2003
408,6
19,9
2004
427,3
20,4
2005
426,1
21,4
2006
460,4
21,1
2007
472,7
21,4
2008
510,6
20,9
2009
512,5
21,2
2010
497,7
21,9
*
За даними Держкомстату України
Рік

Кількість народжених,
тис. осіб

Кількість померлих,
тис. осіб
629,6
669,9
697,1
741,7
764,6
792,6
776,7
754,2
719,9
739,2
758,1
745,9
754,9
765,4
761,3
782,0
758,1
762,9
754,5
706,7
698,2

Природний
приріст населення, тис. осіб
27,6
-39,1
-100,3
-184,2
-243,1
-299,7
-309,5
-311,6
-300,7
-350,0
-373,0
-369,5
-364,2
-356,8
-334,0
-355,9
-297,7
-290,2
-243,9
-194,2
-200,5

В Україні майже 18000 дітей-інвалідів і понад 100000 дітей страждають ожирінням [5].
Такий стан здоров’я дитячого населення є вагомим підтвердженням тому, в Україні існує
реальна загроза збереженню генофонду українського народу. Вона формується низкою проблем і в
першу чергу проблемами, що викликають погіршення здоров’я дітей.
На нашу думку, всі проблеми здоров’я дитячого населення можна умовно поділити на дві великі
групи: зовнішні по відношенню до здоров’я дитячого населення України (стан зовнішнього середовища,
який визначається політичною, соціально-економічною, екологічною ситуацією в країні та інші) і внутрішні
(особливості процесів соціалізації, котрі об’єднують особливості засвоєння дітьми знань і вмінь, культуру
поведінки дітей під час навчання в побуті, в процесі відпочинку і харчування тощо).
Якщо політична, соціально-економічна ситуація діють на формування здоров’я дитячого
населення України переважно опосередковано, то екологічний вплив є безпосереднім і тим самим
особливо небезпечним. В Україні, де істотно порушено рівновагу «людина–довкілля» в результаті
Чорнобильської катастрофи, ряду екологічний аварій та внаслідок функціонування низки шкідливих
підприємств, від впливів довкілля особливо страждають діти. Як зазначає Ю.Г. Антипкін, діти стали
особливою групою ризику тому, що їх організми характеризуються незрілістю компенсаторнопристосувальних та захисних механізмів до негативної дії екологічних чинників. Як підтвердження
Ю.Г. Антипкін наводить той факт, що у промислово розвинених регіонах нашої країни, в яких
відмічається незадовільний стан довкілля, спостерігається погіршення демографічної ситуації та
підвищення показників дитячої захворюваності [1].
Безумовно, негативні тенденції в здоров’ї дитячого населення формує, насамперед, загальне
забруднення навколишнього середовища (наприклад, в мікрорайонах, де розташовані промислові
підприємства, від яких є реальна загроза антропогенного погіршення екологічної ситуації). Так,
дослідженнями, проведеними в Інституті гігієни та медичної екології АМН України впродовж понад 20
років, доведено зміни стану здоров’я дітей, що мешкають в промислових мікрорайонах. Значно більше
страждає стан здоров’я дітей в мікрорайонах, де розташовані прилади з випромінюванням
електромагнітних полів (так, ризик виникнення хронічних та гострих захворювань збільшується майже
втричі – здебільшого це алергії, хвороби органів дихання, кровообігу) [1].
В зонах транспортних магістралей на здоров’я дітей впливає підвищений вміст свинцю.
Вітчизняними вченими встановлено, що майже у 15 % дітей з таких зон виникають проблеми в
навчанні та поведінці, 5 % дітей вже потребують лікувального втручання і контролю за їх
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поведінковими реакціями. При цьому, серед дітей з підвищеним вмістом свинцю в крові частіше
спостерігається знижена здатність до запам’ятовування чи зосередження уваги, некомунікабельність,
а також проблеми зі сприйняттям шкільної програми чи адаптацією в колективі. Підсумовуючи,
Ю.Г. Антипкін зазначає, що підвищений рівень свинцю в організмі дітей в першу чергу негативно
позначається на їхній інтелектуальній сфері у зв’язку з нейротоксичністю цього важкого металу. Він
акцентує увагу на тому, що іншою системою, яка дуже вразлива до негативної дії свинцю, є
кровотворна, порушення діяльності якої проявляються збільшенням випадків гемолізу та анемій [1].
Наведених прикладів впливу довкілля на здоров’я дитячого населення є небагато, але вони яскраво
ілюструють глибину і гостроту цієї складної проблеми. Зазначимо, що її пом’якшення залежить не тільки від
медиків, які, як правило, змушені боротися з наслідками – важкими недугами дітей. Відповідальними за
розв’язання згаданої проблеми лежить, насамперед, на економістах, екологах, політиках, промисловцях та
інших фахівцях, від діяльності яких безпосередньо залежить стан довкілля. Велике завдання лежить перед
вченими різних галузей знань, які повинні всебічно вивчити цю проблему і обґрунтувати можливі для
реалізації в нинішніх умовах рекомендації та заходи. Не можна скидати з рахунку тісну співпрацю з різними
громадськими організаціями, що займаються проблемами екології.
Ще складнішими є внутрішні проблеми, які визначаються особливостями соціалізації дитячого
населення. В найширшому розумінні під соціалізацією розуміють процес засвоєння індивідом знань,
досвіду, норм, цінностей, включення його до системи соціальних зв’язків і відносин, необхідних для
його становлення і життєдіяльності в даному суспільстві [2, с. 479]. Безумовно, особливості
соціалізації дитячого населення детермінуються ступенем соціалізації батьків. На жаль, ступінь
соціалізації значної частки батьків українських дітей постійно знижується. Молоді люди шлюбного віку
часто нехтують національними шлюбними та іншими традиціями, живуть одним днем мов метелики,
намагаючись провести його в забавах і розпусті. Для підтвердження сказаному достатньо взяти до
уваги дані табл. 2, які засвідчують про зростання народження дітей поза шлюбом. Так, частка дітей
народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, становила у 1990 р. 11,2%, а у
2009 р. – 21,2 %. Тобто, така частка за 19 років зросла майже в 2 рази.
Збільшилася кількість жінок, які викинули власних дітей як непотріб, або позбавили їх життя.
Масштаби цього явища є такі, що Київська влада запланувала відкрити пункти прийому небажаних
дітей. Такі пункти анонімного прийому небажаних дітей під назвою «Вікно життя» передбачається
відкрити при релігійних і соціальних установах. Перший в Україні пункт «Вікно життя» був відкритий у
травні 2009 року у перинатальному центрі у Львові.
Недотримання традицій і суспільних норм і низький рівень виховної роботи з дітьми в цьому плані не
дозволяє виробити в дітей стійких поглядів на цивілізаційні цінності. В результаті багато підлітків
вживають, алкоголь, палять цигарки, отримують дуже ранній досвід сексуальних стосунків тощо.
Так, згідно з результатами опитування учнів 15-16 років, 25 % опитаних вживали алкоголь
раніше 13 років; 20-25% юнаків різного віку і різних закладів уперше починали тютюнопаління в 11
років і раніше; серед дівчат 25-40 % вперше починали палити у 14-15 років; наркотики вживали 8-26%
серед 13-16 річних учнів та студентів [7].
В першу чергу від батьків залежить реалізація можливостей дітей щодо здорового харчування
та дотримання режиму дня:
– лише у 35-45 % опитаних добовий режим харчування був близьким до рекомендованого;
– 10-35 % не вживали овочів і фруктів або їли ці продукти раз на тиждень;
– 50 % опитаних практикували фізичну активність лише 0,5-1 годину на тиждень;
– 75 % на перегляд телепередач витрачали щодня в будні 1-4 години;
– 65-90% проводили за комп’ютером 0,5-3 години [7].
Отже, скільки б грошей українське суспільство не витратило на поліпшення функціонування сфери
охорони здоров’я, скільки б нових поліклінік чи лікарень не побудували в Україні, очевидно, що для
поліпшення здоров’я дитячого населення важливо обґрунтувати і реалізувати в державі ідею формування
українського народу, суть якої має полягати в наступному: кожний індивід України, якої б національності він
не був, є насамперед українцем, бо проживає в державі під назвою «Україна», а тому має сповідувати не
тільки всезагальні цивілізаційні цінності, але й цінності, що сформувалися століттями на території нашої
країни. Тільки в такому випадку можна забезпечити ефективний процес соціалізації, який не дасть
перетворитися народу України в безлику, сіру, індиферентну масу без коріння і без майбутнього. Бо
держава, в якій зростає захворюваність дітей, в якій діти не можуть витримувати навантажень на уроках
фізкультури, в якій діти хворіють на алкоголізм і наркоманію, не має майбутнього.
Висновки з проведеного дослідження. Проблеми здоров’я дитячого населення вимагають
посиленої уваги владних структур, науковців, спеціалістів найрізноманітніших профілів та
громадськості. Незважаючи на те, що в країні багато робиться в цьому плані, зокрема, варто згадати,
що найближчим часом в Україні буде створено систему регулярного ретельного обстеження стану
здоров’я дітей, важливо обґрунтувати і реалізувати в державі надзвичайно важливу ідею формування
і перспективного розвитку українського народу. Тільки духовно зрілий, психічно стійкий і фізично
здоровий народ може забезпечити здоров’я дітям, які покликані передати у майбутнє його гени.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Постановка проблемы. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) занимают
важное место в социальной политике государства. Жилищная реформа идет на протяжении более 20
лет, однако ЖКХ остается фактором потенциальной социальной напряженности, оказывая огромное
влияние на экономическую ситуацию в стране. Поэтому исследование финансовых отношений в ЖКХ
приобретает все более актуальное значение.
Сложность проблемы исследования заключается в том, что теоретические аспекты развития ЖКХ
отечественные разработки до 90-х годов затрагивали незначительно, а зарубежный опыт, с точки зрения
возможности его применения в условиях украинской специфики, также недостаточно изучен.
Анализ последних исследований и публикаций. Преобразования в жилищной системе
Украины, научно-методологические и прикладные аспекты жилищной политики, управления
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жилищным фондом исследуются в работах: А. Белянского [1], С. Богачова [2], В. Полуянова [7; 8],
И. Гура [3], Н. Лысенко [5], Г. Онищук [4] и др. Однако не достаточно изучен опыт использования
лизинга как одного из источников привлечения финансовых ресурсов для предприятий ЖКХ.
Постановка задачи. Целью статьи является разработка практических рекомендаций по
привлечению финансовых ресурсов для предприятий ЖКХ на основе использования лизинга
энергосберегающего оборудования.
Изложение основного материала исследования. Энергосбережение как вид деятельности,
направленный на рациональное использование и экономное расходование первичной и
преобразованной энергии, природных ресурсов в народном хозяйстве, осуществляется с
использованием определенных технико-технологических, организационно-экономических и правовых
методов. Для эффективного внедрения энергосберегающих технологий необходимо обеспечение
экономической заинтересованности всех участников процесса управления, что и составляет, в
конечном счете, содержание функции мотивации.
Для внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ региона прежде всего нужны
организационно-экономические условия, способствующие энергосбережению на основе согласования
интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг. В жилищно-коммунальном
хозяйстве Украины в последние годы наметилась отчетливая тенденция увеличения потерь при
потреблении тепла, газа, электроэнергии и воды.
В последние годы наблюдается сокращение потребления жилищно-коммунальных услуг как
населением, в связи с сокращением его численности и внедрением приборов учета, так и
промышленных предприятий, что вызвано снижением их производственной деятельности, переходом
на не коммунальные источники получения услуг, что ведет к уменьшению прибыли и замедлению
оборачиваемости оборотных средств предприятий ЖКХ, и в конечном счете, к снижению объема
произведенных услуг и рентабельности производства.
В коммунальной энергетике внедрение энергосберегающих технологий традиционно
осуществляется при производстве и транспортировке теплоносителя, что приводит к сокращению
потребления газа, электроэнергии и других ресурсов, снижению себестоимости единицы продукции –
тепла, повышению рентабельности хозяйственной деятельности.
Анализ взаимосвязей энергосбережения и тарифов на услуги локальных естественных
монополий показывает, что в этой области нет простых решений. Искусственное занижение тарифов,
как бы оно ни было привлекательно в краткосрочной перспективе, способно нанести серьезнейший
урон решению проблемы рационализации энергопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве
[1], хотя ряд ученых придерживается другого мнения [3].
Жилищно-эксплуатационные предприятия, обслуживая внутридомовые системы инженерных
сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), экономически не заинтересованы в
сбережении ресурсов, поскольку в не зависимости от работы этих систем в структуру тарифа
включены затраты на эти работы. Вместе с тем значительная часть сетей и теплотехнического
оборудования, от которого зависит уровень нерациональных потерь и затрат тепла (бойлерные,
внутридомовые тепловые пункты, рампы и др.) находятся на балансе жилищных организаций, что
делает невозможным снижение этих потерь.
Большая часть тепловых сетей эксплуатируется многочисленными собственниками и при
отсутствии заинтересованности и мотивов требует полной реконструкции для снижения динамических
потерь. Необходимо сосредоточение этих интересов или перераспределение сетей и оборудования
на баланс предприятий тепловых сетей с одновременным изменением механизма сбора платежей.
Потребитель, не заинтересованный в экономии тепла и не участвующий в распределении полученной
экономии, никогда не будет его экономить.
На основании приведенных фактов можно сделать вывод, что условиями, способствующими
внедрению энергосберегающих технологий в ЖКХ, являются: совершенствование системы
хозяйственных отношений, тарифной политики и расчетов за энергоносители на основе реформирования
правовой и законодательной базы по энергосбережению; децентрализации системы управления
энергосбережением, повышения роли региональных органов местного самоуправления; создания
действенных экономических мотивов сбережения энергии, как для ее производителей, так и для
потребителей.
Все котельные производственно-технического назначения имеют в своем составе или только
паровые или паровые и отопительные котлы. В этом случае в тепловой схеме котельной имеются
обычно пароводяные подогреватели (бойлеры). Вместо них в настоящее время рекомендуют
устанавливать пароструйные насосы (транссоник), которые одновременно могут выполнять
назначение и сетевого насоса.
Такое устройство является тепловой машиной, способной использовать энергию пара для
нагревания воды и совершения механической работы по ее перекачиванию без применения
дополнительных источников энергии, в частности, электроэнергии на привод сетевых насосов.
В настоящее время получают развитие два типа насосов (подогревателей). Первый из них –
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струйные подогреватели (ПВС). Основные достоинства этих подогревателей: они компактны и
занимают площадь в несколько раз меньшую, чем обычные теплообменники; у ПВС, в отличие от
обычного, бойлера отсутствует гидравлическое сопротивление, поэтому при его эксплуатации
экономится 20% электроэнергии, обычно расходуемой на прокачку жидкости через трубный пучок; эти
аппараты безинерционные, что позволяет при использовании их в системе отопления каждый момент
времени подавать потребителю теплоноситель с температурой, точно соответствующей данным
погодным условиям. Это позволит устранять перетопы и приведет к значительной экономии
энергетических и материальных ресурсов.
Кроме того, ПВС работает практически бесшумно, без вибрации и гидроударов. Из других
достоинств ПВС следует отметить, что их тепловой КПД равен практически 100%, коэффициент
2
0
теплообмена достигает 10000 Вт/м С . Подогреватели ПВС можно устанавливать как для закрытых,
так и для открытых систем теплоснабжения. Сравнительный анализ полной эксплуатационной
стоимости подогревателя ПВС и обычного бойлера представлен в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ полной эксплуатационной стоимости подогревателя
ПВС и обычного бойлера
Характеристика
Вес аппарата, кг
Габариты аппарата, мм
Срок службы, год
Заводская стоимость, грн.
Стоимость с учетом строительно-монтажных работ, грн.
Потери тепла на излучение с поверхности аппарата (цена 1 Гкал –
110 грн.), грн.
Потери электроэнергии на прокачку воды через бойлер в течение
срока службы (цена 1 кВтч – 0,245 грн.)
Срок окупаемости, лет

ПВС-90-1

Бойлер ПП1-53-7-II

62

1565

1060 х 100

630 х 3915

30

15

18837,58
213790 (на 30
лет службы)

18558,62
317240 (на 15 лет
службы)

Нет

375 000

нет

88189,65

4

-

Отсутствие необходимых финансовых ресурсов у предприятий ЖКХ и в местных бюджетах
делает актуальным привлечение инвестиций в виде кредитов либо на основе лизинга.
Наиболее остро для ЖКХ стоит задача замены оборудования и сетей тепло- водоснабжения и
канализации. При этом необходимо внедрять средства контроля качественных и количественных
технологических параметров, влияющих на расход энергоресурсов, что обеспечит повышение
экономической эффективности эксплуатации объектов ЖКХ.
Средства, поступающие в оплату за услуги ЖКХ в результате произошедшего в последнее
время значительного повышения тарифов, в большинстве случаев для этого достаточны.
Обобщив теоретическую законодательную базу и труды ведущих специалистов в области
лизинга можно сделать вывод, что лизинг это сложная экономическая категория, которая выражает
организационно-экономические отношения, включающие отношения аренды, кредитования и куплипродажи, что можно представить в виде ориентированного графа (рис. 1).
Поставщик

Выбор
имущества

Лизингополучатель

Поставка
имущества
Оплата
имуществ

Договор
купли-продажи

Договор
лизинга

Лизинговые
платежи

Лизингодатель

Кредитный
договор

Плата
за кредит

Финансирующие организации
(банки, фонды и т.п.)

Договор
лизинга

Страховые
взносы

Страховая компания

Рис. 1. Общая схема лизинговой операции и финансовых потоков
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В систему мер по выходу из кризиса, стабилизации и подъему жилищно-коммунального
хозяйства важнейшим направлением является организация инвестиционных проектов, основанных на
лизинговых операциях. Она может быть представлена другим ориентированным графом (рис. 2).
Лизингодатели – лизинговые организации любой формы собственности, лизингополучатели –
жилищно-коммунальные предприятия.
Финансово-кредитные
организации

Возврат
кредита +
проценты

Финансы

Инвесторы и государство

Дивиденды

Финансы

Посредники
Финансы,
страховые
услуги

Деньги +
услуги

Изготовители
оборудования

Деньги +
услуги

Деньги
Лизингодатели
Техника

Лизингополучатели
(арендаторы оборудования)

Техника
Услуги

Деньги

Население

Рис. 2. Лизинговая операции в ЖКХ
Лизинг следует рассматривать как наиболее перспективный, экономически оправданный
механизм решения проблемы модернизации производственных мощностей предприятий ЖКХ.
Финансовые возможности лизинга как высокоэффективного и чрезвычайно гибкого
инвестиционного инструмента широки, что позволяет оперативно использовать в производстве
достижения научно-технического прогресса в условиях действующей в стране нормативной базы.
Оценку эффективности использования лизинга оборудования для предприятий ЖКХ представим
на примере ЧП «СИВ».
Для предприятия ЧП «СИВ» предлагается взять в лизинг два подогревателя ПВС–90-1 на
сумму 427580 грн. Проведем расчет лизингового платежа по следующей методике [6].
Согласно данной методике общая сумма лизинговых платежей (ЛП) определяется по формуле:

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,

(1)
где АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем году;
ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение
лизингового имущества;
КВ – компенсационное вознаграждение лизингодателю за предоставленное имущество по
договору лизинга;
ДУ
–
плата
лизингодателю
за
дополнительные
услуги
лизингополучателю,
предусмотренные договором лизинга.
Амортизационные отчисления (АО):

АО =

БС ⋅ НА
,
100 %

(2)

где БС – балансовая стоимость имущества (объекта лизинга);
НА – норма амортизационных отчислений.
Плата за кредит (ПК):

ПК

=

КР ⋅ СТ
100 %

где КР – кредитные ресурсы;

176

,

(3)

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТ – ставка за кредит.
Величина кредитных ресурсов (КРt):

КРt =

Q ⋅ (ОСн + ОСк )
,
2

(4)

где Q – доля заемных средств в общей стоимости приобретенного имущества;
ОСн, ОСк – остаточная стоимость имущества на начало и конец периода t.
Компенсационное вознаграждение (КВt):

КВt =

ОСн + ОС к СТ в
⋅
,
2
100%

(5)

где КВt – компенсационное вознаграждение в периоде t;
СТв – ставка компенсационного вознаграждения.
Плата за дополнительные услуги (ДУt):

ДУ t =

P1 + P2 + ... + Pn
T
,

(6)
где Р1,…,Рn – расходы лизингодателя на каждую предусмотренную договором услугу;
Т – срок договора (количество платежей).
Выручка от сделки (Вt) рассчитывается по формуле:

Вt = АО t + ПК t + КВ t + ДУ t .

(7)
Расчет лизингового платежа согласно данной методике представлен в табл. 2. Общая сумма
лизинговых платежей составляет 356740,89 грн., в том числе: возмещение стоимости оборудования
427580 грн., плата за кредитные ресурсы – 356232 грн., компенсационное вознаграждение – 508,9 тыс.грн.
Таблица 2
Расчет общей суммы лизинговых платежей, тыс. грн.
Период
(t)
1

Амортизационные
отчисления (АО)
85516

Плата за кредит
(ПК)
134687,7

Компенсационное
вознаграждение (КВ)
192,41

Лизинговый платеж
(ЛП=гр2+гр3+гр4)
134880,11

2

85516

92784,86

132,55

92917,41

3

85516

62614,82

89,45

62704,26

4

85516

40892,38

58,42

40950,80

5

85516

25252,23

36,07

25288,31

Итого

427580

356232

508,90

356740,89

С учетом запланированных мероприятий по модернизации водопроводных сетей,
экономическая эффективность следующая: возможность выработки ясной и четкой стратегии
предприятия;
получение
сотрудниками
высокой
квалификации;
четкое
распределение
ответственности и последовательности действий; обеспечение управляемостью процессами на всех
циклах выполнения работ.
Экономический эффект от модернизации водопроводных сетей за пять лет, представленный в
табл. 3, составит величину увеличения прибыли предприятия от снижения себестоимости и, как
следствие, снижение тарифов.
Таблица 3
Данные для расчета экономического эффекта
До модернизации

После модернизации

Выручка от реализации, тыс. грн.

Показатель

4814800

4814800

Себестоимость работ и услуг, тыс. грн.

4707100

4243911

Валовая прибыль (убыток), тыс. грн.

107700

570889

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.

26925

142722,25

0,57

3,36

Общая экономическая рентабельность, %
Экономический эффект, тыс. грн.

115797,25
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Анализ данных табл. 3 показывает, что внедрение энергосберегающих технологий на основе
лизинга оборудования увеличит общую экономическую рентабельность до 3,36%, а чистую прибыль
предприятия до 142722,25 грн., что в конечном итоге даст экономический эффект в размере
115797,25 грн.
Выводы из проведенного исследования. Таким образом, отсутствие необходимых
финансовых ресурсов у предприятий ЖКХ и в местных бюджетах делает актуальным привлечение
инвестиций на основе лизинга. Полученные результаты исследования относительно
целесообразности использования лизинга в инвестировании предприятий ЖКХ показывают, что
внедрение энергосберегающих технологий на основе лизинга оборудования является экономически
обоснованным.
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Анотація
Обґрунтовано умови, що сприяють впровадженню енергозберігаючих технологій у ЖКГ.
Визначено економічно доцільним залучення інвестицій на основі лізингу при відсутності необхідних
фінансових ресурсів у підприємств ЖКГ та в місцевих бюджетах. Розраховано економічний ефект
від використання енергозберігаючого обладнання підприємствами ЖКГ на основі лізингу.
Ключові слова: енергозберігаючі технології, інвестиції, лізинг, економічний ефект.
Аннотация
Обоснованы условия, способствующие внедрению энергосберегающих технологий в ЖКХ.
Определено экономически целесообразным привлечение инвестиций на основе лизинга при
отсутствии необходимых финансовых ресурсов у предприятий ЖКХ и в местных
бюджетах.Рассчитан
экономический
эффект
от
использования
энергосберегающего
оборудования предприятиями ЖКХ на основе лизинга.
Ключевые слова: энергосберегающие технологии, инвестиции, лизинг, экономический
эффект.
Annotation
Terms, cooperant introduction of energy-saving technologies in housing-communal economy, are
grounded. Defined economically feasible attracting investments on the basis leasing in the absence of
necessary financial resources in housing and communal enterprises and in local budgets. An economic
effect is expected from the use of energy-saving equipment the enterprises of housing-communal economy
on the basis of leasing.
Key words: energy-saving technologies, инвестиции, leasing, economic effect.
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АНАЛІТИЧНА РОБОТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання, коли надзвичайно важливим є
вивчення тенденцій розвитку та формулювання економічної стратегії підприємства, глибоке та
системне дослідження факторів змін результатів його діяльності, їх оцінка, виявлення резервів
підвищення ефективності виробництва, обґрунтування управлінських рішень, зростає роль аналізу.
Результативність аналізу господарської діяльності багато в чому залежить від його правильної
організації, інформаційного та методичного забезпечення, що залежить від специфіки роботи кожного
підприємства. При мінливій ринковій економіці лісогосподарські підприємства стикаються з багатьма
проблемами, що негативно впливають на результати їхньої діяльності. Тому організація якісної та
дієвої аналітичної роботи на даних суб’єктах господарювання потребує ґрунтовного та всебічного
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційні аспекти аналізу господарської
діяльності підприємств висвітлені в працях багатьох науковців. Зокрема, І.Д. Лазаришина
обґрунтувала концептуальні засади економічної та інформаційної рівноваги системи організації
аналізу [3]. П.Я. Попович розробив рекомендації щодо організації операційного аналізу господарських
процесів на підприємстві [5]. Г.В. Савицька визначила основні елементи раціональної організації
економічного аналізу на підприємстві [6, c. 68]. С.І. Шкарабан охарактеризував принципи та умови
організації оперативного економічного аналізу на підприємстві [7]. Однак шляхи удосконалення
організації аналітичного роботи на підприємствах лісової галузі є малодослідженими.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка та обґрунтування пропозицій щодо
підвищення якості та результативності аналітичної роботи на лісогосподарському підприємстві для
зростання ефективності їхньої діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. За твердженням Г.В. Савицької, раціональна
організація аналізу повинна ґрунтуватися на плановій основі та найновіших методиках, забезпечувати
дієвість й ефективність аналітичного процесу [6, с. 68]. Аналітичну роботу необхідно здійснювати
відповідно до науково обґрунтованої теоретичної концепції, чітко розподілити між виконавцями,
раціонально спланувати, інформаційно та методично забезпечити, а її результати – відповідно
оформити. Ці принципи повинні лежати в основі раціональної організації аналізу на підприємствах
лісової галузі.
Здійснення аналізу господарської діяльності лісогосподарського підприємства відноситься до
функцій його планово-економічного відділу. Проведені нами дослідження діяльності підприємств
лісового господарства засвідчують, що їхня управлінська структура була сформована ще за часів
командно-адміністративної економіки і функції її працівників практично не змінилися до цього часу.
Таким чином, структура управління не адаптована до ринкових умов, що зумовлює необхідність її
перегляду й уточнення, зокрема, це стосується аналітичної служби підприємства та функціональних
обов’язків її працівників.
Вивчення практичної роботи підприємств лісової галузі свідчить, що для всебічного аналізу
їхньої фінансово-господарської діяльності рівень освіти економістів є часто недостатнім (з огляду на
специфіку їхнього виробництва), тому до аналітичної роботи необхідно залучати фахівців інших
відділів: бухгалтерії, лісогосподарського, виробничого та технічного тощо, а також керівників
структурних підрозділів.
Отже, можна зробити висновок, що до складу аналітичної служби лісогосподарського
підприємства доцільно включати працівників планово-економічного відділу, спеціалістів інших відділів,
керівників і бухгалтерів структурних підрозділів. Оптимальною формою організації аналізу
господарської діяльності для цих підприємств є децентралізована форма з чітким розподілом
обов’язків між виконавцями.
Пропонована структура аналітичної служби лісгоспу та її організаційні зв’язки відображені
на рис. 1.
Як демонструє рис. 1, основою аналітичної служби лісогосподарського підприємства є його
планово-економічний відділ, однак його склад та функціональні обов’язки працівників потребують
перегляду. До пропонованого нами складу планово-економічного відділу лісогосподарського
підприємства доцільно включити економіста-нормувальника, економіста-аналітика та головного
економіста-контролера.
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Головний економіст – контрóлер – керівник плановоекономічного відділу та аналітичної служби підприємства

економістнормувальник

Операційний аналіз (аналіз
витрат, доходів за місцями їх
виникнення, аналіз відхилень
фактичних показників від
нормативних, виявлення
причин перевитрат)

економіст-аналітик

Поточний аналіз (аналіз
структури та змін собівартості
продукції (робіт, послуг), аналіз
результатів діяльності за
кожним структурним
підрозділом і в розрізі видів
діяльності)

Стратегічний аналіз
(прогнозування фінансових
результатів, SWOT-аналіз,
АВС-аналіз, CVS-аналіз,
визначення рентабельності
підприємства)

Планово-економічний відділ

Спеціалісти
інших
відділів
підприємства
(головний
бухгалтер,
головний
лісничий,
головний інженер, головний механік тощо)

Керівники та бухгалтери структурних
підрозділів підприємства (лісництв,
цехів, майстерень, нижніх складів)

Операційний аналіз (аналіз витрат за фазами виробничого процесу, аналіз
виконання договорів постачання, оцінка матеріально-технічного забезпечення
лісогосподарського виробництва тощо) необхідними ресурсами)
АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Контур аналітичної служби лісогосподарського підприємства

Рис. 1. Пропонована структура аналітичної служби лісогосподарського підприємства та її
організаційні зв’язки (розробка автора)
До обов’язків економіста-нормувальника доцільно включати визначення норм і нормативів,
контроль за їх дотриманням, регулярний перегляд, обґрунтовані їхні зміни та аналіз відхилень
фактичних показників від нормативних, що має велике значення для підвищення ефективності
нормативного методу обліку витрат.
Економісту-аналітику
доцільно
займатись
аналітичними
дослідженнями
діяльності
лісогосподарського підприємства й узагальнювати їх результати у відповідних формах для потреб
головного економіста-контролера та менеджерів підприємства різних рівнів управління.
На головного економіста-контролера, який одночасно є керівником планово-економічного
відділу й аналітичної служби, доцільно покласти відповідальність за організацію аналізу господарської
діяльності підприємства, розподіл обов’язків між його виконавцями, формування та затвердження
комплексного й тематичних планів аналітичної роботи, виробничих, фінансових планів, складання
аналітичних звітів та інших документів, координацію окремих виробничих планів і складання
загального плану на короткий термін та на перспективу, затвердження норм і нормативів, порівняння
планової та фактичної інформації в розрізі об’єктів контролінгу, коментарі відхилень, складання
звітності для державних органів, подання зацікавленим службам, виконавцям, керівництву своєчасної
та доречної інформації, пропонування дій, спрямованих на попередження негативних наслідків.
Серед важливих передумов дієвості й ефективності роботи аналітичної служби підприємства є її
планування. На цьому етапі, складаючи комплексний і тематичні плани аналітичної роботи, необхідно
визначити основні об’єкти аналізу, його мету, сукупність аналізованих показників, періодичність
проведення, термін виконання, користувачів результатів, інформаційне та методичне забезпечення,
розподіл між спеціалістами різних відділів. Розробку комплексного плану на лісогосподарському
підприємстві доцільно здійснювати з виділенням розділів аналізу показників за видами його діяльності
(операційною, фінансовою, інвестиційною) та відносити до функціональних обов’язків головного
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економіста-контролера, а розробку тематичних планів – до функціональних обов’язків керівників інших
відділів підприємства (зокрема плану аналізу лісогосподарських показників – до обов’язків головного
лісничого; плану аналізу показників виробництва, реалізації лісопродукції (інших видів продукції) та
маркетингової діяльності – головного інженера; плану аналізу показників роботи персоналу лісгоспу –
керівника відділу кадрів; плану аналізу використання основних засобів – головного механіка), але з
обов’язковим погодженням головного економіста-контролера як керівником аналітичної служби.
Тематичні плани аналізу повинні відповідати єдиному комплексному плану аналізу на
підприємстві. Вони відіграють велике значення у підвищенні ефективності аналітичної роботи
підприємства, оскільки допомагають поглиблено вивчити основні аспекти його діяльності та вчасно
виявити можливі загрози і проблеми господарювання, особливо, щодо підвищення собівартості
продукції (робіт, послуг) лісогосподарських підприємств, погіршення фінансових результатів їхньої
діяльності.
Дослідження організації аналітичної роботи на лісогосподарських підприємствах засвідчує
відсутність комплексного та тематичного планування аналізу. Це є ще одним значним недоліком
аналітичної роботи, що значно знижує її результативність, так як вона не повністю охоплює різні
аспекти господарювання лісгоспу. Цей недолік в організації аналітичної роботи лісогосподарського
підприємства дуже важливо усунути.
Важливе місце в організації аналізу господарської діяльності підприємства посідає його
інформаційне та методичне забезпечення. Інформаційне забезпечення аналізу, за висновком
П.Я. Поповича, є складовою системи інформаційного забезпечення управління, тому що аналіз –
елемент, сходинка процесу управління. Таким чином, інформаційне забезпечення економічного
аналізу – це система даних і способи їх обробки, що дають змогу виявити реальну діяльність об’єкта,
який вивчається, дію чинників, що його визначають, а також можливості здійснення необхідних
керівних дій [4, с. 63]. Побудова системи раціонального інформаційного забезпечення потребує
визначення змісту необхідної інформації та добре функціонуючої комунікативної системи [2, с. 28].
Інформаційна база комплексного економічного аналізу діяльності підприємств лісового
господарства формується на основі:
– нормативно-довідкових ресурсів;
– планово-статистичних даних;
– облікової інформації;
– даних спеціальних обстежень.
Нормативно-довідкові ресурси об’єднують законодавчі акти, нормативні документи урядових і
виконавчих структур (зокрема Державного агентства лісових ресурсів України, обласних управлінь
лісового та мисливського господарства), норми виробітку, розроблені науково-дослідними установами
та довідкову літературу. Хоча варто зазначити, що результати опитування обліковців та економістів
лісогосподарських підприємств Тернопільської області свідчать про незадовільний стан забезпечення
довідковою літературою, оскільки більшість наявної літератури видана переважно у 70-х роках
минулого століття і майже не поповнюється виданнями останніх років. Це свідчить про недоліки в
інформаційному забезпеченні системи аналізу лісогосподарських підприємств, що може негативно
вплинути на якість інформації, яка нею генерується.
Планово-статистичні
дані
представлені
виробничим
планом,
фінансовим
планом
лісогосподарського підприємства, що складають на наступний рік, плановими калькуляціями
собівартості лісопродукції, статистичною звітністю.
Облікова інформація формується на основі П(С)БО, Методичних рекомендацій Державного
агентства лісових ресурсів України та відповідно до облікової політики, якої дотримується
лісогосподарське підприємство. Система обліку надає для потреб системи аналізу відповідним чином
опрацьовані дані документів, облікових регістрів, фінансової, управлінської, податкової звітності, а це
– значний масив інформації. За нашими оцінками питома вага облікових даних у загальному
інформаційному забезпеченні системи аналізу лісогосподарського підприємства становить близько
70-80%. Таким чином, можна стверджувати, що система обліку – основний інформаційний
постачальник на лісогосподарському підприємстві, від якого залежить ефективність дії механізму
системи аналізу.
Дані спеціальних обстежень формуються на основі проведення опитувань, анкетувань,
спеціальних замірів, фотографування виробничого процесу, хронометражу робочого часу працівників
лісогосподарського підприємства тощо.
Методичне забезпечення аналізу ґрунтується на діалектичному методі пізнання, який лежить в
основі методології комплексного економічного аналізу діяльності підприємства. При такому підході
об’єкти аналізу, а також чинники, що прямо чи опосередковано впливають на них, розглядаються у їх
зв’язку, взаємозалежності та динаміці. Діалектичний метод пізнання у методичному забезпеченні
аналізу діяльності лісогосподарських підприємств передбачає:
1) системний підхід до аналізу;
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2) використання таких логічних методів дослідження, як дедукція (при розв’язанні аналітичної
задачі, суть якої зводиться до визначення та вимірювання факторів, що зумовлюють підвищення
собівартості лісопродукції) та індукція (використовують для визначення загального резерву зростання
рівня доходів лісогосподарського підприємства (і, як наслідок, прибутку) за рахунок різноманітних
факторів, які на нього впливають);
3) вивчення причин, які зумовлюють збільшення витрат лісогосподарського підприємства або
зменшення рівня доходності видів його продукції (робіт, послуг);
4) математичне вираження виявлених факторів впливу на рівень показників лісогосподарського
підприємства за допомогою спеціального наукового апарату (методів аналізу) та сучасної техніки;
5) результати аналізу повинні містити дані для прийняття обґрунтованого управлінського
рішення.
Для того, щоб результати аналізу були корисними для прийняття управлінських рішень, вони
повинні бути відповідним чином оформлені. Для цього можна використовувати як текстову форму
подання інформації (аналітичний звіт, пояснювальна записка, довідки, висновки за результатами
аналізу), так і нетекстову (аналітичні таблиці та графіки). На основі вивчення наукової літератури
[1, с. 170-171; 6, с. 72-74], аналітичної роботи підприємств лісової галузі нами охарактеризовано
форми подання інформації за результатами аналізу з урахуванням вищезазначених пропозицій щодо
структури аналітичної служби лісгоспів (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика форм подання інформації за результатами економічного аналізу
Вид
інформа
ції

Форма
подання
інформації
довідка

внутрішні

висновок

внутрішні

пояснюваль
на записка

зовнішні,
внутрішні

аналітичний
звіт

зовнішні,
внутрішні

таблиці

внутрішні

графіки

внутрішні

Користувачі

Текстова

Нетекстова

Зміст
Результати тематичного аналізу конкретних
ділянок діяльності лісгоспу з коротким
пояснювальним текстом.
Відображення недоліків або досягнень
стосовно конкретної ділянки діяльності
лісгоспу, що підлягала тематичному аналізу,
визначення незадіяних резервів та способів
їх освоєння.
Характеристика позитивних і негативних
сторін діяльності лісгоспу за аналізований
період, фактори (об’єктивні та суб’єктивні,
внутрішні й зовнішні), що вплинули на
виробничі і фінансові результати, пропозиції
щодо усунення виявлених недоліків і
підвищення ефективності роботи лісгоспу в
майбутньому.
1) Загальна (вступна) частина (рівень
розвитку лісгоспу, умови господарювання,
характеристика асортиментної і цінової
політики, конкурентоспроможність продукції
тощо, зміни в обліковій політиці).
2) Аналітична частина (таблиці, графіки,
діаграми, динаміка показників за кілька років
(мінімум три), розшифровка агрегованих
показників).
3) Заключна частина (висновки і пропозиції
за результатами аналізу).
Систематизована
та
узагальнена
інформація, що вивчається, відображена в
типовій аналітичній таблиці з постійним
макетом без пояснювального тексту.
Ілюстративний матеріал, який унаочнює
інформацію, що вивчається.

Відповідальний за
формування
Спеціалісти
планово-економічного,
лісогосподарського,
виробничого,
кадрового
відділів,
облікової
служби.
Головний економістконтрóлер.

Спеціалісти
плановоекономічного,
лісогосподарського,
виробничого,
кадрового відділів,
облікової служби.

Як показано в табл. 1, для відображення результатів аналізу можна використовувати різні за
своїм змістом форми подання інформації, проте вони повинні бути без надмірної деталізації чи
узагальнення. Від вибору оптимальної форми подання результатів аналізу значною мірою залежить
його ефективність і дієвість, тобто практичне використання в управлінні підприємством. Для реалізації
рекомендацій, розроблених на основі результатів аналізу, та забезпечення ефективного
функціонування підприємства, директор лісгоспу повинен видати наказ, обов’язковий до виконання
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всіма працівниками. Контроль за виконанням наказу доцільно доручити головному економістуконтролеру.
Висновки з даного дослідження. Отже, результативність аналітичної роботи на
лісогосподарському підприємстві залежить від її правильної організації, котра повинна ґрунтуватися
на плановій основі, найновіших методиках, оптимальному розподілі обов’язків виконавців і
забезпечувати дієвість та ефективність аналітичного процесу. Тільки завдяки раціональній організації
економічного аналізу можна отримати якісну та своєчасну інформацію для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень в напрямі зростання прибутковості діяльності лісогосподарських підприємств в
умовах мінливої ринкової економіки.
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Анотація
Запропоновано структуру аналітичної служби підприємств лісової галузі та визначено
функціональні обов’язки її спеціалістів. Обґрунтовано елементи інформаційного та методичного
забезпечення аналізу господарської діяльності лісогосподарських підприємств. Охарактеризовано
форми подання інформації за результатами економічного аналізу.
Ключові слова: аналіз, аналітична робота, організація аналітичної роботи, аналітична
служба, результати аналізу.
Аннотация
Предложена структура аналитической службы предприятий лесной отрасли и определенны
функциональные обязанности ее специалистов. Обоснованны элементы информационного и
методического обеспечения анализа хозяйственной деятельности лесохозяйственных
предприятий. Охарактеризованы формы представления информации за результатами
экономического анализа.
Ключевые слова: анализ, аналитическая работа, организация аналитической работы,
аналитическая служба, результаты анализа.
Annotation
The structure of analytical service of forestry enterprises and functional duties of its specialists is
offered. The elements of the informative and methodical providing of analysis of economic of forestry
enterprises are grounded. The forms of presentation to information as a result of economic analysis are
described.
Key words: analysis, analytical work, organization of analytical work, analytical service, results of
analysis.
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АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Постановка проблеми. Подолання кризових явищ та вибір правильних орієнтирів
економічного розвитку сільськогосподарських підприємств свідчить, що найоптимальнішим із
можливих напрямків у сільськогосподарській сфері є інноваційна. Лише таким чином можна швидко і
ефективно трансформувати сільськогосподарське виробництво, стимулювати мале і середнє
підприємництво та водночас забезпечити вихід на світовий ринок, що надзвичайно важливо для нашої
держави з її величезним потенціалом аграрної країни [1, с. 26].
Поєднання у єдиному портфелі та сукупне врахування як інноваційної, так і інвестиційної
діяльності підприємства дозволить підвищити ефективність управління інвестиційно-інноваційним
портфелем підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність та зміст інноваційної діяльності та її
особливості на сільськогосподарських підприємствах досліджені в роботах Л. Л. Антонюка,
В. Г. Андрійчук, О. І. Дація, Т. О. Зінчук, М. В. Зубця, М. І. Крупки, О. В. Кот, О. В. Попової,
І. А. Павленка, П. Т. Саблука, С. О. Юшина та інших.
Теоретичні засади інвестиційно-інноваційної діяльності розроблялися у наукових працях:
Й. Шумпетера, В. Зомбарта, В. Мічерліха, М. Туган-Барановського, М. Кондратьєва, Ф. Махлупа,
Х. Фрімена, Л. Соті, С. Глазьєва, Ю. Яковця, Р. Фатхутдинова та ін.
Погоджуючись з науковими міркуваннями згаданих вчених, слід зазначити, що питання
інвестиційних та інноваційних процесів у сільському господарстві, а саме, моделювання цих процесів є
досить важливим, а тому потребує дослідження.
Постановка завдання. Метою наукової статті є дослідження та економіко-математичне
моделювання динаміки інвестиційних та інноваційних процесів у сільському господарстві, зокрема їх
авторегресивне та багатофакторне моделювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. У дослідженнях О.І. Янковської виділено п'ять
особливостей інноваційного процесу в сільському господарстві: тривалий процес розробки новації;
інновації носять, як правило, покращувальний характер; дослідження живих організмів; провідна роль
науково-дослідних установ; залежність від природної зони та клімату [2, с. 55].
За даними Державного агентства України з інвестицій та інновацій, станом на травень 2009р.
індекс інвестиційної привабливості України за розрахунками Європейської Бізнес Асоціації зріс до 2,6
(порівняно із 2,2 за попередній період). Обсяг інвестицій в агропромисловий комплекс України склав
6,9% прямого іноземного інвестування в економіку країни [3, с. 536].
На відміну від інших галузей, сільськогосподарське виробництво характеризується великим
періодом обігу капіталу. Це зумовлено довготривалим строком виробництва продукції, який у
рослинництві та й у більшості галузей тваринництва становить більше року. Підвищена ризикованість
сільського господарства як об’єкта інвестування, важкий фінансовий стан аграрних підприємств на
даний час, негативний вплив інфляції через затримку платежів, невелика частка ліквідних активів у
складі їх авансового капіталу, недостатня розвиненість ринку сільськогосподарської продукції,
невирішеність питань власності на землю та майно спричинює складність у залученні приватних
інвестицій у цю галузь [4, с. 1].
Подолання кризових явищ та вибір правильних орієнтирів економічного розвитку АПК свідчить,
що найоптимальнішим із можливих напрямків у сільськогосподарській сфері є інноваційна. Лише
таким чином можна швидко і ефективно трансформувати сільськогосподарське виробництво,
стимулювати мале і середнє підприємництво та водночас забезпечити вихід на світовий ринок, що
надзвичайно важливо для нашої держави з її величезним потенціалом аграрної країни [5, с. 27].
Інвестування в інновації може здійснюватися через досить широкий перелік каналів, які
належать як до сфери державних фінансів, так і до сектору фінансового ринку [6, с. 208]. На сьогодні
найбільш прийнятним і перспективним джерелом інвестування інноваційної діяльності є позикові
кошти (банківські кредити) [7, с. 260]. Отже, в межах одного підприємства доцільно розглядати і
звичайні, і інноваційні інвестиції у межах одного інноваційно-інвестиційно-інноваційного портфелю.
За даними [8] проведемо аналіз динаміки обсягів інвестицій в основний капітал, їх структури та
динаміки її зміни. За обсягом інвестування основною галуззю в Україні є промисловість (35,7%
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освоєних інвестицій в основний капітал від загального обсягу інвестицій), проте наявна тенденція до
поступового зменшення цього показника – середньорічний темп приросту за досліджуваний період
становить -1,1%. Так, якщо в 2004р. інвестиції у промисловість складали 37,2%, то до 2010р. їх частка
знизилася до 34,2%. За обсягом освоєних інвестицій у основний капітал сільське господарство
знаходиться на п’ятому місці (5,9%), поступаючись інвестиції у операції з нерухомим майном (29,7%),
інвестиціям у послуги транспорту та зв’язку (16,9%) та інвестиціям у торгівлю (8,7%).
Проте найшвидшими темпами розвивається інвестування у рибальство (18,2% середнього
приросту на рік) та саме у сільське господарство 10% середнього приросту на рік. Якщо в 2004р.
сільське господарство отримувало 4,5% із загальних інвестицій, то до 2010р. ця частка збільшилася
майже вдвічі та зросла до 7,2% (рис. 1).

Рис. 1. Середні темпи приросту обсягів та структури інвестицій в основний капітал за
галузями, %
Обсяги інвестування у гривневому виразі найшвидше зростають у рибальство (40,6%
середньорічного зростання), проте рибальство займає найменшу частку у структурі інвестування
0,03%. На другому місце знаходиться саме сільське господарство (31,3% середньорічного зростання
обсягів освоєних інвестицій у основний капітал та 31,8% без урахування лісового господарства).
Отже, сільське господарство нині є однією з галузей України, яка отримує досить незначну
частку загальних інвестицій, що поступають в економіку країни, проте і обсяги, і частка інвестицій
швидко зростають (31,3% середньорічного приросту обсягу інвестування та 10% середньорічного
приросту частки інвестування), сільське господарство за останні шість років займає другу позицію по
швидкості зростання інвестицій (після рибальства, яке займає всього 0,03% від загального обсягу
інвестування). Тобто фактично сільське господарство є галуззю, інвестиції в яку нині найшвидше
розвиваються в Україні.
Для прогнозування інвестицій у сільське господарство, визначимося із основними впливовими
показниками, для яких необхідно виконати попередній аторегресивний прогноз. За результатами
проведеного кореляційного аналізу, були обрані наступні впливові показники: площа
сільськогосподарських угідь, тис. га; продукція сільського господарства, % (темп росту до
попереднього року), рентабельність продукції сільського господарства та середні ціни реалізації
сільськогосподарськими підприємствами за основними групами продукції (грн. за тону). Для кожного з
цих показників було виконано авторегресивне прогнозування на наступні десять періодів. Розглянемо
його більш докладно на прикладі першого показника - площа сільськогосподарських угідь України.
Загалом площа сільськогосподарських угідь в Україні має тенденцію до зменшення. Для
підтвердження цього висновку виконаємо прогнозування, використовуючи модель лінійної авторегресії
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та мультиплікативну авторегресійну модель - за даними [8]. В першому випадку прогнозне рівняння
матиме вигляд:

У і* = -3736,77 + 1,09 ⋅ У і −1

(1)

Похибка прогнозування становитиме 0,036%. Отже, достовірність апроксимації по використаній
моделі дорівнює 0,9996 д.о. В другому випадку прогнозне рівняння матиме вигляд:

У і* = 5

(− 3736,77 + 1,09 ⋅ У і −1 ) ⋅ (− 7933,78 + 1,19 ⋅ У і − 2 ) ⋅ (− 9973,38 + 1,24 ⋅ У і −3 ) ⋅
⋅ (− 8525,78977,5129 + 1,20 ⋅ У і − 4 ) ⋅ (− 1553,48 + 1,03 ⋅ У і − 5 )

(2)

Похибка прогнозування становитиме 0,07%. Отже, достовірність апроксимації по використаній
моделі дорівнює 0,9993. Коефіцієнти прогнозних моделей в обох випадках були отримані за
допомогою методу найменших квадратів.
На рис. 2 наведено графіки реальних та прогнозних значень посівних угідь України. Як бачимо з
рис. 2, площі посівних угідь України справді мають чітку тенденцію до зменшення, що підтверджується
виконаним прогнозом з точністю вище 0,999.

Рис. 2. Графіки реальних та прогнозних значень площі
сільськогосподарських угідь України
Починаючи з 1990р. площа посівних угідь в Україні постійно зменшується в середньому на
0,05% за рік, при чому середньо очікуванні коливання (за коефіцієнтом варіації) становлять лише
0,04%. Тобто можна казати про досить високу сталість наявної динаміки, що зумовлює високу точність
виконаних прогнозів – вище 99%.
Отже, з високою ймовірністю можна стверджувати, що в найближчі десятиріччя площі
сільськогосподарських угідь України продовжить зменшуватися. Так, за виконаним прогнозом у 2020р.
очікувана площі сільськогосподарських угідь становитиме від 41329,84 тис. га до 41335,8 тис. га (за
різними варіантами прогнозу), що становить 99,4% від площі сільськогосподарських угідь станом на
2010р. Надалі очікується продовження цієї тенденції. Отже, впровадження інновацій та інтенсифікація
сільськогосподарського виробництва є невід'ємною передумовою збереження поточного рівня
ефективності сільськогосподарської діяльності.
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Використовуючи результати проведеного авторегресивного мультиплікативного прогнозування
основних впливових змінних (Х1-площа сільськогосподарських угідь, Х2 – продукція сільського, Х3 –
рентабельність продукції сільського господарства, середні ціни реалізації; Х4 – середні ціни реалізації
зернобобових культур, Х5 – середні ціни реалізації олійних культур, Х6 – середні ціни реалізації
цукрових буряків, Х7 – середні ціни реалізації картоплі, Х8 – середні ціни реалізації худоби та птиці, Х9
– середні ціни реалізації молочних продуктів, Х10 – середні ціни реалізації яєць), надалі було отримано
прогнозні моделі для результуючих змінних (У1 – фінансування інновацій, У2 – фінансування
інвестицій, У3 – обсяг інвестицій у сільське господарство). На рис. 3 наведено рівні кореляції між
впливовими та результуючими факторами.

Рис. 3. Рівні кореляції між впливовими та результуючими факторами
Як бачимо з рис. 3, всі виділені впливові показники мають достатньо високий рівень впливу на
досліджувані показники інвестиційної та інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств,
причому площа сільськогосподарських угідь є одним з найвпливовіших показників разом з цінами на
худобу, молокопродукти та зернобобові культури.
Надалі було отримано багатофакторні рівняння регресії для досліджуваних показників:

(3)

За отриманими багатофакторними моделями було виконано прогнозування основних
результуючих показників – очікуване фінансування інновацій, очікуване фінансування інвестицій та
очікуваний обсяг інвестицій у сільське господарство.
Висновки з проведеного дослідження. Отже було виконано дослідження та економікоматематичне моделювання динаміки інвестиційних та інноваційних процесів у сільському господарстві
та з'ясовано, що сільське господарство є галуззю, інвестиції в яку нині найшвидше розвиваються в
Україні. Воно є однією з галузей, яка отримує досить незначну частку загальних інвестицій, проте і
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обсяги, і частка інвестицій швидко зростають, сільське господарство за останні шість років займає
другу позицію по швидкості зростання обсягів інвестицій.
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Анотація
В статті досліджено динаміку інвестиційних та інноваційних показників впровадження
інвестицій та інновацій у сільське господарство. Виконано авторегресивне прогнозування обраних
зведених показників діяльності сільськогосподарських підприємств України. Досліджено їх зв’язки із
показниками інвестиційної та інноваційної діяльності.
Ключові слова: сільське господарство, інвестиційна та інноваційна діяльність,
багатофакторне моделювання, авторегресивне прогнозування.
Аннотация
В статье исследовано динамику инвестиционных и инновационных показателей внедрения
инвестиций и инноваций в сельское хозяйство. Выполнено авторегрессионное прогнозирования
избранных сводных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины.
Исследовано их связи с показателями инвестиционной и инновационной деятельности.
Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиционная и инновационная деятельность,
многофакторное моделирование, авторегрессионное прогнозирование.
Annotation
In the article investigated the dynamics of investment and innovation indicators introduction of
investment and innovation in agriculture. The autoregressive prognostics of chosen activity aggregates of
Ukrainian agricultural enterprises has been done. Investigated their relationship with indicators investment
and innovation activity.
Key words: agriculture, investment and innovative activity, multivariable modelling, autoregressive
prognostication.
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ЕКОЛОГІЧНО ОБУМОВЛЕНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЗБИТОК
У ПРОЦЕСАХ ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Процеси відтворення інвестиційного потенціалу знаходяться у
нерозривному зв’язку зі станом навколишнього природного середовища. Інвестиційний потенціал
виступає при цьому накопичувачем та споживачем ресурсів навколишнього природного середовища.
Врахування екологічного фактору в якості обмежуючого чинника зростання обсягів інвестиційного
потенціалу є актуальним у сучасних умовах господарювання. Результатом прояву екологічного
фактору є екологічно обумовлені інвестиційні збитки, що призводять до втрати обсягів інвестиційного
потенціалу регіону. Урахування екологічно обумовлених інвестиційних збитків необхідно проводити
при оцінці інвестиційної привабливості, інвестиційного клімату та інвестиційного потенціалу регіону,
що сприятиме ефективному управлінню розвитком адміністративної території.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх публікацій показав, що
дослідження економічного збитку проводили такі вчені, як: О. Ф. Балацький [1], К. Г. Гофман [8],
А. О. Гусєв [3], В. М. Кислий [4], М. Н. Лук’янчиков [5], Л. Г. Мельник [6], І. М. Потравний [5],
К. В. Рюміна [7] та ін. При дослідженні наукових праць цих авторів виявлено, що втрати, пов’язані з
антропогенним забрудненням навколишнього середовища та нераціональним використанням
природно-ресурсного потенціалу, при оцінюванні інвестиційного потенціалу території не
розглядаються. Узагальнюючи дослідження науковців щодо взаємозв’язків між інвестиційною
діяльністю і процесами розвитку еколого-економічної системи, можна зробити висновок, що в
сучасних умовах господарювання характеристика інвестиційних процесів у регіоні проводиться з
позицій економічної доцільності без урахування стану навколишнього середовища. Виникнення
екологічно обумовленого інвестиційного збитку,
викликане забрудненням навколишнього
середовища, призводить до зниження інвестиційної привабливості території. Втрата можливих обсягів
інвестицій зменшує величину інвестиційного потенціалу регіону. Подальших досліджень потребує
оцінка впливу екологічно обумовлених інвестиційних збитків на процеси відтворення інвестиційного
потенціалу регіону.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка науково-методичних підходів до оцінки
екологічно обумовлених інвестиційних збитків у процесах відтворення інвестиційного потенціалу
регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процеси відтворення інвестиційного потенціалу
регіону є результатом взаємодії економічних та екологічних факторів. Економічні результати такої
взаємодії відображають зв’язок між станом навколишнього природного середовища та доходами
суб’єктів господарювання території. Наслідками зворотної дії є економічні збитки, що виникають при
порушенні екологічної рівноваги в процесах господарської діяльності. Причиною виникнення
економічного збитку є техногенна діяльність будь-якої господарської системи. В основі визначення
збитку є різниця між результатами економічної діяльності в умовах відносно чистого та забрудненого
навколишнього природного середовища.
Забруднення навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів негативно впливає на
результати інвестиційної діяльності в регіоні, зокрема на інвестиційну привабливість, інвестиційний клімат
та інвестиційний потенціал. Результатом цього впливу є виникнення екологічно обумовлених інвестиційних
збитків. Інвестиційний збиток виступає частиною економічного збитку від екологічних порушень. Існує
чимало визначень поняття «економічний збиток від забруднення навколишнього природного
середовища». Розбіжність поглядів обумовлена різним розумінням сутності цього поняття (табл. 1).
Серед різноманіття науково-методичних підходів до сутності поняття еколого-економічного
збитку, заслуговує на увагу визначення, запропоноване у роботі [7] як «економічний збиток від
екологічних порушень».
Економічні збитки, внаслідок антропогенно обумовленого порушення екологічної рівноваги,
проявляються також в інвестиційній діяльності при відтворенні інвестиційного потенціалу регіону.
Оскільки відтворення інвестиційного потенціалу полягає у накопиченні інвестиційних ресурсів з
внутрішніх і зовнішніх джерел, оптимальному розподілі та подальшому їх використанні у вигляді
інвестицій, то виникнення інвестиційного збитку доцільно розглядати за джерелами формування
інвестиційного потенціалу та етапами його відтворення. Результатом відтворення інвестиційного
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потенціалу регіону є приріст валового регіонального продукту. Основними економічними суб’єктами,
які беруть участь у виробництві валового регіонального продукту, є домогосподарства та
підприємства. Вони є також первинними джерелами утворення інвестиційних ресурсів у регіоні.
Таблиця 1
Науково-методичні підходи до визначення поняття «еколого-економічний збиток»
Визначення
Економічний збиток
спричинений навколишньому природному
середовищу
Економічний збиток від
деградації
навколишнього середовища
Еколого-економічний
збиток

Розуміння сутності поняття
виражає у вартісній формі фактичні та можливі збитки, нанесені
народному господарству забрудненням навколишнього середовища,
або додаткові витрати на компенсацію цих збитків;
грошова оцінка негативних змін у навколишньому середовищі в
результаті його забруднення, в якості та кількості природних ресурсів,
а також наслідків цих змін;
сума виражених у вартісній формі нормативних (об’єктивно
зумовлених на даному етапі розвитку) та понаднормативних втрат
уже створених і потенціальних матеріальних і нематеріальних благ, а
також додаткових витрат на компенсацію цих втрат, зумовлених
змінами в природній, соціальній та виробничих підсистемах внаслідок
антропогенного порушення екологічної рівноваги.

Джерело
[1, с.272]

[2, с. 194]

[4, с.47]

На основі первинних джерел формування інвестиційного потенціалу утворюються вторинні
джерела (рис.1).

Валовий
регіональний
продукт
Чисті доходи
населення

Внутрішні
інвестиційні
ресурси

Чисті доходи
підприємств

Первинні інвестиційні ресурси

Інвестиційні ресурси
домогосподарств

Інвестиційні ресурси
підприємств

Вторинні інвестиційні ресурси
Інвестиційні ресурси
місцевого бюджету

Інвестиційні ресурси
інвестиційних
посередників

Зовнішні інвестиційні ресурси

Інвестиційні ресурси
державного бюджету

Інвестиційні ресурси
іноземних інвесторів
Інвестиційні ресурси
інших регіонів

формування первинних інвестиційних ресурсів
формування вторинних інвестиційних ресурсів

Рис. 1. Формування інвестиційних ресурсів регіону
Здатність економічних суб’єктів формувати інвестиційні ресурси змінюється під впливом
екологічного фактору. Домогосподарства та суб’єкти господарювання в неповній мірі використовують
економічні ресурси, які знаходяться під впливом екологічного фактору. У результаті дії екологічного
фактору на господарську діяльність мають місце втрати доходів економічних суб’єктів. Сукупність цих
втрат утворюють економічні збитки від порушення екологічної рівноваги. В свою чергу економічні
збитки обумовлюють виникнення інвестиційних збитків. Це пояснюється тим, що вплив екологічного
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Економічні
суб’єкти

фактору зменшує частку доходів економічних суб’єктів на заощадження та відповідно на накопичення
капіталу. Під екологічно обумовленим інвестиційним збитком розуміються фактичні або можливі
втрати інвестиційних ресурсів на етапі формування та зменшення їх ефективності на етапі
використання інвестиційного потенціалу, обумовлені забрудненням навколишнього середовища та
виснаженням природних ресурсів. Урахування та оцінка екологічно обумовлених інвестиційних збитків
дозволяє визначити величину недоотриманих обсягів інвестиційних ресурсів за первинними
джерелами на етапі формування інвестиційного потенціалу регіону (табл. 2).
Таблиця 2
Екологічно обумовлені інвестиційні збитки на етапі формування інвестиційного
потенціалу регіону

Факторні
доходи

Заробітна
плата

Домогосподарства

Прибуток

Рента

Підприємства сфери матеріального виробництва

Прибуток

Амортизаційний
фонд

Рента

Наслідки впливу
екологічного
фактору

Інвестиційний
результат
впливу

Економічний
результат впливу

Економічний
збиток

Захворюваність
населення;
підвищена
смертність;
порушення
фізичного розвитку
Недовикористання
трудових
та
виробничих
ресурсів
за
продуктивністю та
часом
їх
використання
Зниження
врожайності;
вичерпування
природних
ресурсів;
зменшення площ
родючих угідь

Недовиробництво
продукції

Недоотримання
заробітної
плати;
додаткові
витрати
на
лікування
Недоотримання
прибутків

Недоотримання
коштів
фонду
накопичення за
рахунок доходів
домогосподарст
в
Недоотримання
коштів
фонду
накопичення за
рахунок прибутку
домогосподарств
Недоотримання
коштів
фонду
накопичення за
рахунок
ренти
домогосподарств

Недовикористання
трудових
та
виробничих
ресурсів
за
продуктивністю та
часом їх роботи
Прискорене
зношення
основних фондів

Недоотримання
продукції;
зростання
собівартості
продукції

Недоотримання
рентних
доходів;
витрати
на
відновлення
природних
ресурсів
та
сільськогосподарських угідь
Недоотримання
прибутків

Додаткові витрати
на
ремонт
основних засобів,
на
заміну
зношеного
обладнання

Зниження
амортизаційног
о фонду

Недоотримання
продукції;
зростання
собівартості
продукції

Недоотримання
рентних доходів

Недоотримання
коштів
фонду
накопичення за
рахунок
амортизаційних
відрахувань
підприємств
Недоотримання
коштів
фонду
накопичення за
рахунок
ренти
підприємств

Недовикористання
природних
ресурсів; зниження
врожайності;
вичерпування
природних
ресурсів;
зменшення площ
родючих угідь

Недовиробництво
продукції

Недовиробництво
продукції

Недоотримання
коштів
фонду
накопичення за
рахунок прибутку
підприємств

Екологічно
обумовлений
інвестиційний збиток
Втрати
інвестиційних ресурсів
домогосподарств

Втрати
інвестиційних ресурсів
підприємств

Окрім утворення власних інвестиційних ресурсів, домогосподарства та суб’єкти господарювання
забезпечують формування так званих вторинних інвестиційних ресурсів: коштів місцевого та
державного бюджетів, інвестиційних посередників. Інвестиційні ресурси місцевого та державного
бюджетів формуються за рахунок їх дохідної частини. Доходи бюджетів різних рівнів формуються за
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рахунок податків, неподаткових платежів, доходів від операцій з капіталом та трансфертів. Значну
роль у наповненні бюджетів податковими та неподатковими надходженнями відіграють заробітна
плата та прибуток підприємств. Вплив екологічного фактору на ці результати діяльності економічних
суб’єктів зумовлює перенесення частини екологічно обумовлених інвестиційних збитків іншим
економічним суб’єктам внаслідок використання первинних доходів. Так, недоотримання заробітної
плати внаслідок впливу екологічного фактору, призводить до зменшення податків на доходи з
фізичних осіб. Недоотримання підприємством певних обсягів продукції через неповне використання
економічних ресурсів за часом та продуктивністю або зростання собівартості продукції в результаті
екологічних витрат, є причиною зменшення податку на прибуток підприємства. Недоотримання
податкових платежів державним та місцевим бюджетами означає скорочення їх доходів, а відповідно і
бюджетних інвестицій.
Участь заощаджень домогосподарств та прибутків підприємств у операціях на інвестиційному
ринку забезпечується діяльністю інвестиційних посередників. Крім того, зовнішні інвестиційні ресурси,
що представлені інвестиційними ресурсами іноземних інвесторів, інших регіонів, державного бюджету,
на практиці залучаються в інвестиційну діяльність регіону прямо або за допомогою інвестиційних
посередників. Втрати інвестиційних ресурсів кожним економічним суб’єктом під час первинного
розподілу та перерозподілу, зменшують вкладені ними обсяги інвестиційних ресурсів у інвестиційну
інфраструктуру регіону. Таким чином екологічний фактор також негативно впливає на діяльність
інвестиційних посередників у вигляді втрат їх доходів.
Вплив екологічного фактору на етапі розподілу інвестиційного потенціалу проявляється у
вигляді зниження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки регіону внаслідок
несприятливого стану навколишнього природного середовища та виснаження природних ресурсів. Це
зменшує зацікавленість зовнішніх, зокрема іноземних інвесторів, у вкладанні капіталу.
Наступним фактором, що обумовлює розподіл інвестиційних коштів є державні та регіональні
інвестиційні програми. Виділення коштів на природоохоронні заходи у рамках цих програм призводить
до перерозподілу інвестиційних коштів з розширеного виробництва на збереження навколишнього
природного середовища. Рівень рентабельності підприємств різних видів економічної діяльності у
регіоні також може знижуватися завдяки зростанню собівартості продукції, яке викликане необхідністю
здійснення витрат екологічного характеру при виробництві продукції.
У цілому розподіл інвестиційного потенціалу відповідає за встановлення рівноваги між попитом
та пропозицією на інвестиційні ресурси з метою ефективного їх використання на рівні регіону.
Розподіл інвестиційних ресурсів здійснюється за такими напрямками як:
1) галузі економіки;
2) види діяльності;
3) види відтворення капіталу;
4) регіони та територіально-адміністративні одиниці;
5) об’єкти інвестування.
Завданням розподілу інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень є
оптимальне спрямування накопичених інвестиційних ресурсів на: 1) оновлення основних фондів
виробництва; 2) розвиток наукової та інноваційної діяльності; 3) забезпечення соціальних норм
життєдіяльності населення; 3) інвестування об’єктів природоохоронного призначення.
Використання інвестиційного потенціалу регіону є завершальним етапом його відтворення.
Кінцевою метою цього етапу є забезпечення зростання валового регіонального продукту за рахунок
здійснених інвестицій. Інвестиційний потенціал на етапі використання визначається як сума приросту
доходів за рахунок інвестиційних вкладень за окремими об’єктами інвестування. Окрім здійснення
інвестицій у найбільш поширених формах, необхідним є інвестування у охорону навколишнього
природного середовища. На цьому етапі існує декілька альтернативних варіантів, що характеризують
поведінку інвесторів при прийнятті рішень щодо відведення частини інвестицій на природоохоронні
цілі. Інвестиційні ресурси, призначені для природоохоронних проектів, можуть спрямовуватися на
екологізацію виробничих фондів та технологій, очищення та знешкодження відходів виробництва та
споживання, відновлення асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища.
Екологічно обумовлені інвестиційні збитки на даному етапі проявляються за окремими об’єктами
вкладень або інвестиційними проектами у вигляді втрачених доходів від нераціонального, з точки зору
прибутковості, спрямування інвестиційних ресурсів та втрати частини доходів від реалізації
інвестиційних проектів. Величина екологічно обумовлених інвестиційних збитків залежить від обраного
типу природоохоронної діяльності в інвестиційному проекті.
Висновки з проведеного дослідження. Екологічно обумовлені інвестиційні збитки виникають у
результаті утворення економічного збитку від порушення екологічної рівноваги. Втрати інвестиційного
потенціалу визначаються зменшенням надходження первинних та вторинних, внутрішніх і зовнішніх
інвестиційних ресурсів, а також втратами доходів від інвестування в умовах екологічних обмежень.
Оцінка екологічно обумовлених інвестиційних збитків полягає у встановленні величини втрат доходів
економічних суб’єктів на відповідних етапах відтворення інвестиційного потенціалу та втрат валового
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регіонального продукту в умовах забруднення навколишнього природного середовища. Визначення
екологічно обумовлених інвестиційних збитків дозволяє підвищити рівень обґрунтованості
управлінських рішень щодо відтворення інвестиційного потенціалу регіону.
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Анотація
У статті обґрунтовано сутність поняття «екологічно обумовлений інвестиційний збиток».
Досліджено особливості утворення інвестиційного збитку та визначено його роль у відтворенні
інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень.
Ключові слова: відтворення, економічний суб’єкт, інвестиційний потенціал, інвестиційні
ресурси, економічний збиток, екологічно обумовлений інвестиційний збиток.
Аннотация
В статье обоснована сущность понятия «экологически обусловлен инвестиционный
убыток». Исследованы особенности образования инвестиционного убытка и определена его роль
в воспроизводстве инвестиционного потенциала региона в условиях экологических ограничений.
Ключевые слова: воспроизводство, экономический субъект, инвестиционный потенциал,
инвестиционные ресурсы, экономический ущерб, экологически обусловленный инвестиционный
ущерб.
Annotation
The article substantiates the essence of the concept of "environmental damage caused by
investment." Investigated the peculiarities the formation of investment loss and defined its role in reproducing
the investment potential of the region under conditions of environmental constraints.
Key words: the reproduction, the economic entity, the investment potential, investment sources, the
economic damage, loss investment that is caused by the influence of the environment.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ АКТИВАМИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Важливим результатом ринкової трансформації вітчизняної економіки
є підвищення ролі і функцій регіонів в забезпеченні ефективного розвитку національної економіки,
розширення прав і повноважень регіональних і місцевих органів влади в управлінні ресурсами
регіонів. Однак, більшість задекларованих прав та обов’язків регіональних органів влади в
забезпеченні ефективного використання ресурсів території залишаються нереалізованими. Причиною
є відсутність ринкових фінансових інструментів і важелів управління ресурсами конкретних територій
на основі розрахунку показників, які характеризують їх ресурсний потенціал, представлений у різних
формах капіталу та активів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З усіх методик фінансового аналізу найбільш
перспективними є інтегральні методики оцінки фінансового стану підприємства чи регіону, які
передбачають синтезування фінансових індикаторів в комплексні конструкції. Так, Лисицина Е. В.
пропонує застосування інтегральної методики як альтернативного інструменту оцінки фінансового
стану підприємства, позбавленого багатьох недоліків коефіцієнтного методу та методу аналізу
динаміки показників фінансової звітності підприємства [1]. Т. Г. Бень описує методику оцінки
фінансового стану підприємства за допомогою розрахунку інтегрального показника на основі
відповідних формул та критеріїв добору коефіцієнтів, що входять до складу інтегрального показника
[2]. Результатом досліджень А. В. Пахомової щодо методів оцінки фінансового стану підприємства є
побудова схеми здійснення комплексного аналізу діяльності підприємства, що базується на
послідовній деталізації показників фінансового стану підприємства [3]. М. А. Козоріз пропонує
здійснювати оцінку формування суб’єктами господарювання активів у регіоні на основі індексного
методу через розрахунок та порівняння інтегральних індексів, які відображають наявність й
формування оборотних і необоротних активів, інвестування в витрати майбутніх періодів [4]. Разом з
тим, методичні і прикладні питання застосування методів інтегрального аналізу регіонів практично
недосліджені та потребують системної розробки.
Постановка завдання. Метою статті є розробка методики інтегрального оцінювання та
порівняння формування активів у районах Черкащини на основі чинної системи статистичних
показників, що продукує офіційна статистика [5; 6; 7].
Виклад основного матеріалу дослідження. Інтегральна оцінка доповнює і розширює
можливості традиційного аналізу, базується на використанні вже існуючих методів оцінки та системи
показників. Вона дає змогу порівнювати показники з різною розмірністю та ознаками. Інтегральні
показники ефективності можуть конструюватись, виходячи з різних передумов їх побудови.
Можливості розробки інтегрального показника визначаються двома чинниками: напрямом оцінки та
існуючою інформаційною базою.
Для розкриття змісту активів, їх функцій в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів
найбільш доцільно використовувати їх класифікацію за наступними ознаками:
─ за критеріями національних рахунків: фінансові (державні фінанси, фінанси підприємств, фінанси
населення) і нефінансові активи, які, в свою чергу, включають матеріальні (основні засоби, культивовані
активи, запаси матеріальних обігових коштів, природні ресурси та ін.) та нематеріальні активи.
─ за джерелами створення активів: кошти державного бюджету, що надходять у розпорядження
регіону; активи підприємств, населення, фінансово-кредитних установ; зовнішні інвестиції і позики;
активи комунальної власності [8].
Для оцінки внеску Черкаської області в розвиток національної економіки необхідно визначити
рівень забезпеченості активами регіону (в розрахунку на одного найманого працівника, та одне
підприємство), із застосуванням інтегрального індексного методу оцінювання. З цією метою
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розраховано первинні інтегральні та загальноінтегральні індекси, та використано метод порівняння
для ранжування суб’єктів дослідження у відповідності до досягнутих ними результатів та порівняння їх
з аналогічним середньообласним значенням.
Інтегральні статистичні індекси визначаються на основі індексного методу у три етапи. На
першому етапі визначено індивідуальні індекси (темпи росту), як відношення значення первинного
показника регіону в звітному періоді до значення первинного показника у базовому періоді:
(1)
де

─ первинний показник-індекс;
─ значення j-го показника в i –му регіоні;
─ базове значення j-го показника;
і ─ номер регіону (і=1…m);
j ─ номер показника (j=1…n).

Розрахунок забезпеченості активами на одного найманого працівника показав, що протягом
2008-2010 рр. найбільш відчутно зросли: необоротні активи в м. Сміла, Черкаси та
Катеринопільському районі (в 12,01 - 1,27 - 1,43 рази); оборотні активи в Смілянському та
Золотоніському районах (в 1,77 - 1,06 рази); витрати майбутніх періодів в Городищенському,
Катеринопільському, Шполянському районах (в 22,5 - 12,03 - 1,86 рази) (табл. 1).
Таблиця 1
Темпи росту окремих груп активів Черкаської області
(в розрахунку на 1-го найманого працівника) за роками

2008/2010

Відносно
області

рейтинг

2009/2008

2009/2010

2008/2010

Відносно
області

рейтинг

2009/2008

2009/2010

2008/2010

Відносно
області

рейтинг

м. Черкаси
м. Золотоноша
м. Канів
м. Сміла
м. Умань
Городищенський
Драбівський
Жашківський
Звенигородський
Золотоніський
Кам’янський
Канівський
Катеринопільський
КорсуньШевченківський
Лисянський
Маньківський
Монастирищинський
Смілянський
Тальнівський
Уманський
Христинівський
Черкаський
Чигиринський
Чорнобаївський
Шполянський
В середньому по
області

Витрати майбутніх періодів

2009/2010

Райони та міста

Оборотні активи

2009/2008

Необоротні активи

1,02
1,1
0,22
1,36
1,14
0,85
1,15
1,19
1,16
1,29
1,27
1,50

1,21
0,91
1,06
0,93
0,99
0,70
0,87
0,67
0,83
0,89
1,04
3,21

1,30
1,00
1,67
2,66
0,68
0,87
0,83
0,76
0,57
0,71
0,69
0,81
2,14

1,05
0,08
0,02
0,03
0,01
0,12
0,09
0,03
0,06
0,01
0,13
0,01
0,10

4
6
3
1
18
8
10
13
21
15
17
11
2

1,27
1,24
1,39
1,16
1,30
1,14
1,22
1,04
0,86
1,22
2,20
2,79

0,89
0,83
0,96
1,15
0,85
0,58
1,26
0,70
0,79
1,12
1,30
1,24

0,70
0,70
1,49
0,69
0,10
0,65
0,51
1,03
0,68
0,91
0,92
0,59
0,45

0,37
0,15
0,07
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,06
0,03
0,01
0,04

15
15
1
16
24
19
22
3
17
7
6
21
23

1,79
0,2
0,13
1,02
0,60
1,25
2,64
1,09
0,30

1,25
0,63
1,9
0,22
1,11
0,04
0,91
5,51
1,01
0,14

0,70
2,12
4,5
0,02
1,09
0,06
0,72
0,21
0,93
3,61

0,79
2,13
0,03
0,02
0,16
0,01
0,06
0,01
0,04
0,03

11
3
1
19
6
17
10
14
7
2

1,01

1,02

1,01

0,01

5

0,93

0,96

1,03

0,97

3

-

-

-

-

-

1,19
1,30
0,77
1,07
1,09
1,25
1,41
1,10
1,18
1,39
1,54

0,48
0,68
0,66
0,67
0,90
1,11
0,93
0,82
0,82
1,02
1,19

0,40
0,52
0,85
0,63
0,83
0,89
0,66
0,75
0,70
0,77
0,77

0,07
0,01
0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,12
0,11
0,03

23
22
9
20
10
7
19
14
16
12
12

1,11
1,16
0,95
0,71
1,31
1,20
0,96
1,18
1,34
1,60
1,12

0,74
1,04
0,92
0,89
0,88
1,03
0,89
1,01
0,84
0,95
0,93

0,67
0,90
0,97
1,26
0,67
0,86
0,93
0,85
0,63
0,59
0,84

0,03
0,05
2,02
2,09
0,08
0,07
0,02
0,07
0,05
0,02
0,01

18
8
4
2
18
9
5
10
20
21
11

0,67
0,40
2,23
0,06
1,37
1,27
2,42
0,80
0,90

0,19
0,30
0,97
0,50
0,36
0,19
0,17
1,30
1,5

0,28
0,74
0,43
0,90
0,03
0,15
0,07
1,61
1,67

0,14
0,03
0,04
0,05
0,05
0,09
0,05
0,06
0,08

13
9
12
8
18
15
16
5
4

1,15

0,89

0,77

1,20

0,87

0,72

0,71

0,24

0,35

Оцінка та порівняння результативності формування активів суб’єктів господарювання регіонів в
розрахунку на одне підприємство та на одного найманого працівника за окремими їх групами протягом
2008-2010рр. показала, що найбільш активно формували необоротні та оборотні активи суб’єкти
господарювання в м. Сміла та Смілянському районі (майже вдвічі активніше, ніж в середньому по
області) (табл. 2).
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Таблиця 2
Темпи росту окремих груп активів Черкаської області
(в розрахунку на 1-не підприємство) за роками

2008/2010

Відносно
області

рейтинг

2009/2008

2009/2010

2008/2010

Відносно
області

рейтинг

2009/2008

2009/2010

2008/2010

Відносно
області

рейтинг

м. Черкаси
м. Золотоноша
м. Канів
м. Сміла
м.Умань
Городищенський
Драбівський
Жашківський
Звенигородський
Золотоніський
Кам’янський
Канівський
Катеринопільський
КорсуньШевченківський
Лисянський
Маньківський
Монастирищинський
Смілянський
Тальнівський
Уманський
Христинівський
Черкаський
Чигиринський
Чорнобаївський
Шполянський
В середньому по
області

Витрати майбутніх періодів

2009/2010

Райони та міста

Оборотні активи

2009/2008

Необоротні активи

0,96
1,06
0,02
1,28
1,07
0,80
1,08
1,12
1,10
1,22
1,20
1,42

1,28
1,64
1,65
1,43
1,54
1,09
1,35
1,04
1,28
1,37
1,60
0,68

1,33
1,56
2,74
4,66
1,12
1,43
1,36
1,25
0,93
1,17
1,13
1,34
0,48

1,29
0,01
2,04
0,34
0,18
1,54
2,43
3,68
1,51
1,73
1,67
1,74
1,28

11
4
2
1
18
6
9
12
21
15
17
10
24

1,20
1,25
1,31
1,01
1,23
1,07
1,15
0,98
0,81
1,15
2,08
2,63

1,38
1,52
1,49
1,79
1,34
0,90
1,94
1,08
1,22
1,74
2,02
1,38

1,15
1,00
1,72
1,13
1,63
1,09
0,84
1,68
1,10
1,51
1,51
0,97
0,53

1,96
0,04
1,97
0,30
0,04
2,24
1,83
2,95
1,70
3,9
1,00
2,10
1,45

13
18
2
14
5
16
20
4
15
8
8
19
21

1,69
1,7
1,00
0,96
1,50
1,17
2,52
1,02
0,01

1,93
1,1
1,35
0,33
1,72
3,00
1,38
1,85
1,59
0,33

1,14
1,33
2,00
0,03
1,78
1,00
1,18
0,34
1,56
1,49

2,71
1,64
1,23
1,99
1,09
2,12
1,09
1,38
0,80
0,95

8
6
2
15
3

0,95

1,58

1,65

0,89

3

0,88

1,49

1,70

1,58

3

-

-

-

-

-

1,12
1,23
0,73
1,01
1,02
1,18
1,34
1,03
1,11
1,26
1,45

0,74
1,04
1,01
1,04
1,40
1,72
1,44
1,28
1,27
1,58
1,83

0,66
0,85
1,39
1,03
1,37
1,45
1,08
1,24
1,15
1,26
1,26

1,80
1,03
2,36
2,26
2,24
2,66
2,51
3,47
1,29
1,40
3,51

23
22
7
20
8
5
19
14
16
13
13

1,04
1,10
0,90
0,64
1,23
1,13
0,90
1,11
1,26
1,51
1,05

1,15
1,61
1,42
1,32
1,36
1,60
1,38
1,56
1,30
1,47
1,44

1,10
1,47
1,59
2,06
1,10
1,41
1,53
1,40
1,03
0,97
1,37

1,04
1,79
3,28
2,05
2,85
2,57
1,26
2,51
1,34
1,04
1,64

15
9
6
1
15
10
7
11
17
19
12

0,57
0,67
1,67
0,04
1,25
1,50
2,4
0,69
1,00

0,03
0,67
1,25
0,60
0,56
0,33
0,27
1,82
2,00

0,01
1,00
0,75
1,49
0,04
0,22
0,11
2,64
2,00

0,16
0,12
0,14
0,20
0,17
0,31
0,17
0,22
0,29

16
9
10
5
14
12
13
1
2

1,09

1,37

1,26

3,88

1,13

1,35

1,19

2,06

0,66

0,38

0,57

0,56

7
11
4
5

На другому етапі інтегральної оцінки забезпеченості активами регіону розраховано
середньогеометричне значення від добутку усієї сукупності первинних індексних показників (табл. 3, 4)
за формулою:

,
де

(2)

─ інтегральний індекс;

─ первинний індексний показник.
В 2009 р. індекс росту активів суб’єктів господарювання в середньому по області був нижчим в
0,4 раза порівняно з 2010 р., і склав 0,84. Найбільше зросли активи підприємств Чигиринського,
Канівського, Кам’янського, Городищенського районів, що зумовлено ростом витрат майбутніх періодів
та оборотних активів підприємств.
Ще у сімнадцяти районах (чотирнадцяти районах та трьох містах) темпи росту активів були
вищими, а по шести районах вони, навпаки, були нижчими, аніж в середньому по області.
Темпи росту активів суб’єктів господарювання в середньому по області в 2010 р. відносно
попереднього року склали 1,24 (табл. 4). При чому, найбільш активний їх ріст спостерігався по
Катеринопільському, Чигиринському, Драбівському та Смілянському районах. Інтегральний індекс
росту активів по них склав 2,80, 2,07, 2,66, 2,40 відповідно, це зумовлено відчутним ростом витрат
майбутніх періодів. Ще у дев’яти регіонах темпи росту активів перевищували аналогічний
середньообласний показник, у решти чотирнадцяти регіонах (одинадцяти районах та трьох містах) він
був, навпаки, нижчий.
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Таблиця 3
Інтегральна оцінка зростання активів Черкаської області
Райони та міста
м. Черкаси
м. Золотоноша
м. Канів
м. Сміла
м.Умань
Городищенський
Драбівський
Жашківський
Звенигородський
Золотоніський
Кам’янський
Канівський
Катеринопільський
Корсунь-Шевченківський
Лисянський
Маньківський
Монастирищинський
Смілянський
Тальнівський
Уманський
Христинівський
Черкаський
Чигиринський
Чорнобаївський
Шполянський
В середньому по області

Темпи росту активів регіону 2009/2008 рр.
витрати майбутніх
Інтегральний
необоротні
оборотні
періодів
індекс росту
0,93
1,17
1,65
1,34
1,00
1,14
1,07
0,02
1,28
1,18
1,06
1,80
1,50
1,04
1,20
1,85
1,52
0,78
1,04
1,88
1,23
1,05
1,12
0,94
1,05
1,09
0,96
2,5
1,62
1,07
0,79
1,15
0,99
1,18
1,12
2,43
1,79
1,17
2,02
1,00
1,54
1,38
2,56
0,03
0,33
0,93
0,85
0,89
1,09
1,01
0,54
0,77
1,19
1,07
1,13
0,71
0,87
0,79
0,98
0,65
0,48
0,55
0,10
1,20
2,09
0,50
1,15
1,10
0,04
0,22
1,29
0,88
1,23
1,18
1,01
1,08
1,12
1,11
1,08
1,23
2,25
1,73
1,23
1,47
0,74
1,16
1,41
1,02
0,89
1,65
1,06
1,05
0,65
0,85

До
середнього
1,58
по області
1,24
1,76
1,79
1,45
1,24
1,91
1,16
2,11
1,81
0,39
1,04
0,91
1,33
0,93
0,65
0,59
0,26
1,39
1,31
2,04
1,36
1,94
1,00

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

Таблиця 4
Інтегральна оцінка зростання активів Черкаської області
Райони та міста
м. Черкаси
м. Золотоноша
м. Канів
м. Сміла
м.Умань
Городищенський
Драбівський
Жашківський
Звенигородський
Золотоніський
Кам’янський
Канівський
Катеринопільський
Корсунь-Шевченківський
Лисянський
Маньківський
Монастирищинський
Смілянський
Тальнівський
Уманський
Христинівський
Черкаський
Чигиринський
Чорнобаївський
Шполянський
В середньому по області

Темпи росту активів регіону 2010/2009 рр.
витрати майбутніх
Інтегральний
необоротні
оборотні
періодів
індекс росту
1,23
1,14
0,81
1,07
0,93
0,12
0,33
0,95
1,06
1,00
1,10
0,88
1,50
1,20
1,02
1,20
0,54
0,81
1,44
1,74
2,83
2,66
1,16
0,81
0,92
0,93
1,51
1,46
0,03
0,26
1,23
1,29
1,14
1,34
1,14
0,90
0,18
0,43
0,98
0,78
1,00
0,87
2,33
1,14
2,96
2,80
0,11
1,06
0,34
2,11
1,37
0,53
1,24
1,50
0,97
1,21
1,55
1,10
1,31
1,51
1,14
3,36
2,40
1,12
1,16
1,05
1,17
0,91
0,99
2,89
1,61
1,10
1,14
2,80
1,87
1,23
1,01
0,54
0,82
1,23
1,21
2,87
2,07
0,99
1,07
0,78
0,91
0,86
1,09
0,68
0,80
1,15
1,17
1,14
1,24
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До
середнього
0,86
по області
0,27
0,81
0,97
0,65
1,66
0,75
0,21
1,08
0,35
0,70
2,26
0,27
1,00
0,98
1,06
1,94
0,94
1,30
1,51
0,66
1,67
0,73
0,65
1,00

Рейтинг
13
21
14
11
19
3
15
22
7
20
17
1
21
9
10
8
2
12
6
5
18
4
16
19
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У Корсунь-Шевченківському, Уманському районах та м. Золотоноша результативність діяльності
підприємств щодо нарощення активів була найнижчою у порівнянні з іншими регіонами Черкащини.
Така ситуація мала місце через скорочення витрат майбутніх періодів (характерно для суб’єктів
господарювання м. Золотоноша, та Корсунь-Шевченківського району), та зниження обсягів оборотних
(м. Золотоноша та Уманський район), та необоротних активів (Уманський район).
На третьому етапі розраховано інтегральний індекс росту як добуток інтегральних індексів, що
отримані за досліджуваний період:
,

(3)

де
– загальний інтегральний темповий індекс активів господарюючих суб’єктів регіону за
досліджуваний період;
– кількість років, що брались до уваги при визначенні загального інтегрального темпового
індексу.
Протягом 2009-2010 рр. активи суб’єктів господарювання Черкаської області зросли у порівнянні
з аналогічними у 2008 р. в 1,05 раза (табл. 5).
Таблиця 5
Інтегральна оцінка зростання активів Черкаської області
Райони та міста
м. Черкаси
м. Золотоноша
м. Канів
м. Сміла
м.Умань
Городищенський
Драбівський
Жашківський
Звенигородський
Золотоніський
Кам’янський
Канівський
Катеринопільський
Корсунь-Шевченківський
Лисянський
Маньківський
Монастирищинський
Смілянський
Тальнівський
Уманський
Христинівський
Черкаський
Чигиринський
Чорнобаївський
Шполянський
В середньому по області

Інтегральний індекс росту активів у:
2009 р.
1,34
1,07
1,50
1,52
1,23
1,05
1,62
0,99
1,79
1,54
0,33
0,89
0,77
1,13
0,79
0,55
0,50
0,22
1,18
1,11
1,73
1,16
1,65
0,85

2010 р.
1,07
0,33
1,00
1,20
0,81
2,66
0,93
0,26
1,34
0,43
0,87
2,80
0,34
1,24
1,21
1,31
2,40
1,17
1,61
1,87
0,82
2,07
0,91
0,80
1,24

2009-2010 рр. До середнього Рейтинг
по області
1,43
1,36
5
0,35
0,33
20
1,80
1,71
4
1,23
1,17
10
3,27
3,11
2
0,98
0,93
13
0,42
0,40
19
1,33
1,27
8
0,77
0,73
17
1,34
1,28
7
0,92
0,88
15
0,30
0,29
21
0,95
0,90
14
1,37
1,30
6
1,03
0,98
12
1,32
1,26
9
0,59
0,56
18
0,35
0,33
20
2,21
2,10
3
0,91
0,87
16
3,58
3,41
1
1,06
1,01
11
1,32
1,26
9
1,05
1,00

Лідером щодо зростання обсягів активів можна визначити Чигиринський район, оскільки суб’єкти
господарювання цього регіону в 3,58 раза збільшили свої активи у порівнянні з 2008 роком, що в 3,41
раза результативніше, аніж в середньому по області.
Регіони Черкащини за критерієм забезпеченості активами можна умовно ранжувати на три
групи. До першої віднесено райони, у яких забезпеченість активами була вищою у порівнянні з
середньою по області та по яких спостерігалась тенденція щодо її зростання. Це райони та міста –
лідери щодо забезпеченості активами суб’єктів господарювання: м Канів, м. Сміла, м. Умань,
Городищенський район та ін.
Друга група – регіони, у яких забезпеченість активами суб’єктів господарювання була незначно
нижчою від аналогічної середньої по області або ж дорівнювала їй: Корсунь-Шевченківський,
Лисянський, Маньківський райони та ін. До третьої віднесено регіони, у яких рівень забезпеченості
активами суб’єктів господарювання був відчутно нижчий від середнього по області (більш аніж на
25%) – це території низької забезпеченості активами, а саме Черкаський, Чигиринський,
Чорнобаївський та Шполянський райони (табл. 6).
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Таблиця 6
Ранжування районів Черкащини за отриманими значеннями інтегральних індексів

Райони та міста
м. Канів
м. Сміла
м.Умань
Городищенський
Драбівський
Жашківський
Звенигородський
Золотоніський
Кам’янський
Канівський
Катеринопільський
Корсунь-Шевченківський
Лисянський
Маньківський
Монастирищинський
Смілянський
Тальнівський
Уманський
Хрестинівський
Черкаський
Чигиринський
Чорнобаївський
Шполянський

Інтегральний індекс росту активів
3,58
3,27
2,21
1,8
1,43
1,37
1,34
1,33
1,32
1,32
1,23
1,06
1,03
0,98
0,95
0,92
0,91
0,77
0,59
0,42
0,35
0,35
0,3

Активність формування активів
районів Черкаської області

висока

середня

низька

Дослідження стану забезпеченості активами суб’єктів господарювання показало, що майже всі
райони і міста Черкаської області є достатньо забезпечені активами, та входять до першої групи
забезпеченості, адже у 2010 р. інтегральний індекс забезпеченості коливався в межах від 3,58
(м. Канів), до 1,06 (Корсунь-Шевченківський район) порівняно з середнім по області.
Висновки з проведеного дослідження. Перевагою використаного в проведеному дослідженні
методу інтегрального аналізу регіонів є те, що він дозволяє не лише ранжувати суб’єкти дослідження
(регіони) через співставлення окремих розрахункових величин, але й дає можливість кількісно оцінювати
результативність діяльності (формування активів) суб’єктів господарювання. Це обумовлено тим, що
оцінка здійснюється на основі розрахунку сукупності взаємодоповнюючих один одного індексів, які
виступають базою для визначення єдиного інтегрального індексу. Отримані в результаті дослідження
розрахункові дані дозволяють оцінити та порівняти результативність формування як загалом активів
суб’єктами господарювання протягом року чи більш тривалого періоду, так і за окремими їх групами, а
також порівняти їх з аналогічним середньообласним значенням.
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Анотація
Розглянуто методику інтегральної оцінки та порівняльного аналізу формування активів
районів Черкаської області на основі розрахунку та порівняння інтегральних індексів, які
відображають наявність й формування оборотних і необоротних активів, інвестування у витрати
майбутніх періодів.
Ключові слова: регіон, активи, інтегральна оцінка, порівняльний аналіз, суб’єкт
господарювання.
Аннотация
В статье рассмотрена методика интегральной оценки и сравнительного анализа активов
районов Черкасской области на основе расчета и сравнения интегральных индексов, отражающих
наличие и формирование оборотных и необоротных активов, инвестирование в расходы будущих
периодов.
Ключевые слова: регион, активы, интегральная оценка, сравнительный анализ. субьект
хозяйствования.
Annotation
The article is devoted to the methods of integral evaluation and comparison of the formation of
districts’ assets of Cherkasy region based on the calculation and comparison of integral indexes that reflect
the presence and formation of circulating and fixed assets investment in deferred expenses.
Key words: region, assets, integrated assessment, comparative analysis, the entity.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ЧЕРЕЗ
ВРАХУВАННЯ РІВНІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ
Постановка проблеми. Важливим питанням теорії та практики стратегічного управління є
питання управління потенціалом підприємства, як сполучної ланки між реальністю та бажаним
майбутнім. Особливості такого управління пов‘язані, в першу чергу, як з обсягом самого потенціалу
підприємства, так з його структурою і діапазоном змін елементів такої структури. Це залишається
актуальним для суб‘єктів господарювання різних галузей економіки, тому підприємства споживчої
кооперації не є винятком з цього правила.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління потенціалом підприємства
через складові елементи самого потенціалу та рівні його формування у сучасних економічних з
дослідженнях порушуються досить часто. Вагомий внесок у розвиток парадигми управління
потенціалом підприємства здійснили Є. В. Лапіна, Б. Є. Бачевський, В. Н. Гавва, І. М. Школа,
О. С. Федонін, В. В. Пастухова, Н. С. Краснокутська.
Основним завданням при стратегічному управлінні потенціалом розвитку підприємств споживчої
кооперації є визначення основних складових характеристик потенціалу, що залишається достатньо
дискусійним питанням у наукових колах, а тому потребує подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є обгрунтування та узагальнення підходів до
структурованості потенціалу підприємств споживчої кооперації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найчастіше серед науковців застосовують одні й ті
ж самі терміни: економічний, виробничий, ринковий потенціал [5, с. 52; 11, с. 25; 16, с. 71; 1, с. 45-47].
Під економічним потенціалом у більшості випадків розглядають «сукупну здатність економіки та
її галузей, підприємств, господарств здійснювати виробничо-економічну діяльність, випускати
продукцію, товари і послуги, задовольняти запити населення, суспільні потреби, забезпечувати
розвиток виробництва і потреби споживача» [4, с. 11-12] або як «властивості носія забезпечити
отримання максимального рівня стабільного прибутку за певний період» чи «отримання максимальної
ціни продажу» [1, с. 45].
До виробничого потенціалу традиційно включають відповідні ресурси: технічні, технологічні,
організаційні, маркетингові, кадрові, фінансові, інформаційні та інноваційні, організаційні та просторові [2,
с. 8] або «властивість носія забезпечувати виготовлення продукції певної номенклатури, що відповідає
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вимогам ринку за вихідними характеристиками, якістю, асортиментом, по максимуму, з орієнтацією не на
попит, а на загальну місткість ринку цієї або альтернативної продукції» [1, с. 45]. До складу виробничого
потенціалу О. А. Пробоїв включає технічні, технологічні, фінансові, кадрові ресурси [11, с. 152];
О. С. Федонін додає ще природні та інформаційні [16, с. 70], а Ю. В. Карпенко виробничий потенціал
розглядає лише як трудові, рівень організації виробництва і праці та технологію виробництва [5, с. 52].
Під ринковим потенціалом найчастіше розуміють визначення найбільш перспективного для
підприємства ринку та концентрування на них своєї діяльності [3, с. 96] або забезпечення лише однієї
функції «зв‘язок із зовнішнім середовищем через відповідні ринки» [1, с. 47].
Виділяють окремо інвестиційний та інноваційний потенціали. До складу інвестиційного науковці
включають все ті ж складові: фінансово-економічний, інноваційно-інтелектуальний, виробничотехнологічний, трудовий, інформаційний, конкурентний, маркетинговий, управлінський потенціали,
посилаючись на літературне джерело в Internet [8, с. 70]. Під інноваційним потенціалом у науковій
літературі пропонується розуміти «здатність і готовність менеджменту будь-якої організації
здійснювати реалізацію інноваційного проекту або програми» [13, с. 273]; комплексне структурування
різновидів потенціалів підприємства, важливих для його інноваційного розвитку [18, с. 345]; сукупність
окремих видів ресурсів, які можуть бути використані в процесі інноваційної діяльності [6].
В науковій літературі пропонується виокремлення соціально-економічного потенціалу, а саме за
твердженням Л. М. Шимановської та В. А. Власенка «місце і роль споживчої кооперації в
народногосподарському комплексі України характеризується її соціально-економічним потенціалом»,
ставлячи соціальний аспект господарювання на перше місце [19, c. 60]. Це пояснюється особливістю
становлення та розвитку кооперації в Україні. Соціальну орієнтованість підприємств споживчої
кооперації підкреслювали через покращення умов своєї праці та життя (Р. Оуен), солідарність
інтересів учасників, узгодженість їх інтересів, можливості захисту інтересів слабких суспільних груп
(М. І. Туган-Барановський),
поліпшення
умов
існування
(С. В. Бородаєвський),
подолання
диспропорцій у нерівності обміну, поліпшення їх власного добробуту, запровадження принципу
рівноправ‘я (Б. М. Мартос) [19, c. 51]. Підтверджує важливість такого напряму як соціальний для
підприємств споживчої кооперації і Г. П. Скляр: «соціальна функція та соціальна місія є визначальною
у сфері споживчої кооперації» [15, c. 73], «що була створена значною мірою для подолання бідності»
[15, c. 215]. Такий підхід, за його твердженням, «пояснюється двоїстим соціально-економічним
характером, властивим кооперації» [15, c. 73] та виражений відносинами «взаємодопомоги,
моральності та довіри», присутні для споживчої кооперації [15, c. 82]. Це наводить на думку про
можливість виділення окремої складової у структурі потенціалу, що відтінятиме характерну
особливість господарювання підприємств споживчої кооперації.
Використовуючи ресурсний аспект, наведемо наступний підхід до складу потенціалу
підприємства: матеріальні, нематеріальні, трудові, фінансові ресурси підприємства та методи
управління і організацію ефективного їх використання [12, с. 58-59]. Н. С. Краснокутською, на основі
ресурсного підходу до складових потенціалу, включаються: технічні, технологічні, кадрові, просторові,
фінансові, інформаційні, організаційні, ділова репутація [7, с. 15].
Існують і інші видові характеристики потенціалу, зокрема стратегічний потенціал, який є категорією
більш широкою, «оскільки розкриває не тільки граничні обсяги виробництва продукції при найбільш
повному використані матеріальних і трудових ресурсів, а й здатність підприємства аналізувати зовнішнє
середовище, кон‘юнктуру ринку і фактори виробництва, здатність адаптації до змін» [2, с. 9].
В. В. Пастухова у власній монографії «Стратегічне управління підприємством: філософія,
політика, ефективність» доводить існування потенціалу успіху та стверджує, що «передумою
досягнення підприємницького успіху є здатність підприємства до трансформації потенціалу на
потенціал успіху, що значною мірою обумовлюється унікальністю стратегії» [10, с. 72]. Не можна не
погодитися з наведеними нижче підходами стосовно того, що потенціал успіху підприємства
«обумовлюється як обсягом потенціалу, так і діапазоном змін елементів, які його складають» [10, с.
74], що і становить, на нашу думку, проблематику вибору таких елементів. До складу потенціалу
успіху підприємства В. В. Пастуховою пропонується включати за ресурсною належністю слідуючі
складові: науково-технічні, маркетингові та управлінські [10, с. 78], що є традиційним підходом до
моделювання виробничого потенціалу підприємства.
На думку колективу авторів на чолі з О. С. Федоніним, «діагностику потенціалу підприємства
доцільно проводити методом порівняльної комплексної рейтингової оцінки за допомогою системи
показників за такими функціональними блоками», серед яких виробництво, розподіл та збут продукції;
організаційна структура та менеджмент; маркетинг; фінанси [17, с. 21]. До кожного з наданих блоків
відносяться окремі показники: обсяг, структура та темпи виробництва, фонди виробництва, наявний
парк обладнання і рівень його використання, місцезнаходження виробництва та наявність
інфраструктури, екологія виробництва, стан продажу – до першого блоку (виробництво, розподіл та
збут продукції); організація і система управління, кількісний і якісний склад робітників, рівень
менеджменту, фірмова культура – до другого блоку (організаційна структура та менеджмент); ринок,
товар та канал збуту, нововведення, комунікаційні зв‘язки, інформація та реклама, маркетингові плани
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і програми – до третього (маркетинг); аналіз фінансового стану підприємства за допомогою
коефіцієнтів рентабельності, ефективності, ділової активності, ринкової стійкості, ліквідності – до
четвертого (фінанси).
За твердженням колективу авторів на чолі з Б. Є. Бачевським, модель формування потенціалу
підприємства передбачає три рівні (рис. 1).
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рівень

Сукупний
потенціа

І. Інвестиційна
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Виробничий
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Т
У
Рис. 1. Модель формування потенціалу підприємства

Джерело : [2, с. 38]
За твердженням колективу авторів на чолі з О. С. Федоніним, «дослідження процесів
формування потенціалу сучасних підприємств зосереджуватимуть увагу на ресурсному та галузевому
аспектах» [17, с. 37]. Такий вибір зумовлений галузевим розподілом підприємств, що вважається
традиційним та ресурсною сегментацією, яка «відображає найпоширеніший підхід до вивчення
категорії «потенціал» [17, с. 37]. Важко не погодитися з науковцями, оскільки поєднання таких підходів
надасть «змогу по-новому визначити галузі промисловості та їхнє місце в народному господарстві
країни» [17, с. 37].
Н. С. Краснокутська підкреслює зв‘язок ресурсного та галузевого аспектів, при цьому виділяє
ключові чинники успіху розвитку галузі на основі складових елементів потенціалу (табл. 1) [7, с. 48-49].
Адже, на її думку, що повністю збігається з нашим баченням, «правильне визначення ключових
чинників успіху у галузі є певним гарантом забезпечення утримання конкурентної переваги в
довгостроковій перспективі» [7, с. 49]. Єдине, на що варто звернути увагу, на нашу думку, – це те, що
у ключових чинниках успіху в галузі, застосувавши класичний підхід, відсутня така складова елементів
потенціалу як фінанси, хоча у блочно-модульній структуризації потенціалу підприємства ця складова
присутня [7, с. 13]. В цілому такий підхід пропонуємо застосувати і до підприємств споживчої
кооперації, враховуючи її багатогалузевість (торгівля, громадське харчування, виробництво, заготівля,
надання послуг) та ресурсну сегментацію. На нашу думку, таке поєднання галузевих особливостей з
класичним ресурсним підбором найкраще відтінятиме особливості господарювання підприємств
споживчої кооперації.
Виходячи з цього, організаційну структуру ресурсного потенціалу підприємства наведемо на
основі описаного авторського підходу, що, на нашу думку, найточніше відображає ресурсний набір,
необхідний для розвитку [14, c. 35].
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Таблиця 1
Класифікація ключових чинників успіху у галузі
Елементи
потенціалу

Ключові чинники успіху

- використання інновацій у виробничому процесі
- висока якість наукових досліджень
Технології
- наявність прогресивних технологій
- розробка нових товарів та послуг
- наявність висококваліфікованих кадрів, професіоналів в певній галузі
- досвід персоналу в певній галузі
Кадри
- здатність до розробки та реалізації інновацій
- наявність системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів відповідно зі стратегічними
цілями діяльності
- надійність матеріалів та комплектуючих виробів
- низька собівартість продукції
- висока якість продукції
- високий рівень фондовіддачі
Виробництво
- наявність розвиненої транспортної інфраструктури в місці розташування підприємства
- висока продуктивність праці
- можливість виконання індивідуальних замовлень на виробництво
- наявність високоякісної паливної арматури, дешевих джерел енергії
- високий рівень обслуговування
- низький рівень повернення замовлень покупців
- широкий асортимент продукції
- висока кваліфікація персоналу служби маркетингу
- висока якість реклами
Маркетинг і збут - привабливий дизайн
- гарантійне обслуговування покупців
- широка мережа дилерів
- наявність власних одиниць роздрібної торгівлі
- низькі витрати реалізації
- висока швидкість доставки
- досконалі організаційні системи
- висока швидкість виведення нових товарів на ринок
Організаційні
- висока швидкість проходження управлінських рішень
можливості
- використання Internet та здійснення електронної комерції
- високий рівень кваліфікації менеджерів
- наявність позитивного іміджу
- загальний низький рівень витрат
Інші елементи
- привабливе місце розташування
- доступність позикових ресурсів
Джерело : [7, с. 48-49]

Ресурсний потенціал підприємства

Трудові ресурси
(виробничий персонал)

Інформаційні ресурси

Нематеріальні ресурси

Матеріальні ресурси

Трудові ресурси (управлінський
персонал)

Ресурсне забезпечення елементарного фактора
виробництва

Фінансові ресурси

Ступінь
достовірності

Рис. 2. Організація структури ресурсного потенціалу підприємства
Джерело : [9, c.35]
Також звернемо увагу на особливості галузі дослідження та врахуємо наступний аспект: «Для
торговельних підприємств специфічною складовою ресурсного потенціалу є товарні ресурси», які
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пропонуються розглядати як «можливі обсяги та умови закупівлі товарів, встановлені господарські
зв‘язки з постачальниками, асортимент товарної пропозиції, його широта, глибина, оновлювання та
відповідність попиту» [9, c. 77-78].
Та скористаємося ще однією порадою. О. С. Федонін стверджує, що «перелік показників
повинен задовольняти такі вимоги: якнайповніше охоплення усіх сторін виробничо-господарської,
фінансової та інших видів діяльності підприємства; простота збирання показників; брак дублювання
показників» [17, с. 22]. Виходячи з ресурсного та галузевих підходів, виділяємо ключові чинники успіху
розвитку підприємств споживчої кооперації на основі складових елементів потенціалу, враховуючи
рівень їх формування (табл. 2).
Таблиця 2
Рівні формування потенціалу та його складові при визначенні комплексного показника
для підприємств споживчої кооперації
Рівень
формування

Складова потенціалу

Структурно-галузевий

Трудова

Матеріальна

Інформаційна

Господарський

Запаси

Фінансова

Інвестиційноінноваційна

Інституціональний

Соціальна

Управлінська

Маркетингова

Ключові чинники успіху
- забезпеченість працівниками (питома вага персоналу з вищою освітою),
їх укомплектованість
- динаміка витрат на оплату праці
- продуктивність праці, її ефективність, стабільність
- наявність системи підготовки та перепідготовки кадрів
- динаміка розвитку організаційної будови
- мережа роздрібної торгівлі, ресторанного господарства
- обсяги складської площі
- наявність місткостей для зберігання продуктів харчування
- структура ринків системи, кількість торгових місць
- загальний обсяг роздрібного товарообороту, у тому числі розташованої
у сільській місцевості
- оборот за галузями (роздрібної торгової мережі, ресторанного господарства,
оптової торгівлі, на ринках, від послуг, заготівельної діяльності)
- структура роздрібного товарообороту
- кількість прибуткових підприємств, обсяги отриманого прибутку
- кількість збиткових підприємств, обсяги допущених ними збитків
- реалізоване накладання та витрати за галузями
- обсяг запасів у мережі (виробничих, товарних, продовольчих,
непродовольчих)
- структура запасів
- оборотність запасів
- капітал, його ціна
- прибуток, його використання
- рентабельність діяльності за галузями
- фінансове становище, платоспроможність, ліквідність, сталість
- оборотний капітал, його структура
- тривалість циклу (виробничого, торговельного) за галузями
- статутний, пайовий капітал
- власні кошти, їх розміщення
- поточні зобов‘язання, їх склад та структура
- капітальні інвестиції, їх структура, динаміка
- інвестиції в основний капітал
- обсяги незавершеного будівництва
- наявність програмного забезпечення товарно-облікових операцій
- витрати, пов‘язані з поліпшення об‘єктів
- непродуктивні витрати
- матеріально-технічна база розташована у сільській місцевості
- динаміка пайовиків споживчих товариств
- рівень заробітної плати та соціальних виплат
- частка студентів, які навчаються за направленнями
- витрати, пов‘язані з реалізацією та управлінням у торгівлі, у
ресторанному господарстві, у виробництві
- наявність та дотримання виконання маркетингового плану
- ринкова ніша через питому вагу обороту підприємств споживчої
кооперації у обороті України
- наявність сервісу і після продажного обслуговування
- закупівлі, продаж та реклама через Internet
- рівень відповідності моделі бізнесу, зорієнтованої на виробника,
посередника, споживача

Джерело : [авторський підхід]
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Виходячи із запропонованих підходів стосовно структурованості потенціалу підприємств
споживчої кооперації, визначимося на основних складових:
- структурно-галузевий – це первинний етап формування потенціалу підприємств споживчої
кооперації:
 трудова – можливість (властивість, здатність) підприємства за допомогою існуючого складу
та структури персоналу, їх інтелектуальних можливостей до забезпечення безперебійного процесу
ведення діяльності;
 матеріальна – можливість (властивість, здатність) підприємства за допомогою
споруд,
обладнання та устаткування, технології і інших видів необоротних та оборотних активів до забезпечення
безперебійного процесу ведення діяльності (будь-то операційної, фінансової, інвестиційної);
 інформаційна – можливість (властивість, здатність) підприємства за допомогою наявної
інформаційної системи та зв‘язків, заснованих на зборі, накопиченні, передаванні, аналізу, оцінці,
плануванню та прогнозуванню повної, достовірної та своєчасної інформації забезпечити
безперебійний процес ведення діяльності;
 запаси – можливість (властивість, здатність) підприємства за допомогою наявних товарних,
виробничих, фінансових запасів, їх оптимальної структури, оборотності, актуальності (потребі)
гарантувати безперебійність діяльності.
Результатом дії наведених складових потенціалу на такому рівні, як структурно-галузевий, буде
безпосереднє зародження та формування діяльності, спрямованої на врахування міжгалузевих та
внутрішньогалузевих пропорцій підприємств споживчої кооперації на основі отримання якісного
результату їх взаємодії.
- господарський рівень – це вторинний етап формування потенціалу:
 фінансова – можливість (властивість, здатність) підприємства за рахунок, в першу чергу,
власних фінансових та ефективно залучених, запозичених фінансових ресурсів до забезпечення
фінансування основних завдань діяльності та, за потреби, додаткових програм, що забезпечать
підвищення ефективності та розширення діяльності;
 інвестиційно–інноваційна – можливість (властивість, здатність) підприємства за рахунок
ефективних вкладень, що утворені у вигляді надлишкової маси або часткової відмови у споживанні
ресурсів, до забезпечення диверсифікації діяльності, переходу до нової стадії господарювання.
Результатом дії таких складових потенціалу, як фінансової та інвестиційно-інноваційної, є
підвищення якісного рівня можливостей у вигляді оновлених, модернізованих виробничих
можливостей, інтелектуального стратегічно мислячого керівництва та персоналу підприємства,
осучасненого інформаційного забезпечення. Крім цього, поєднання інвестиційно-інноваційної
складової як єдиної, на нашу думку, обумовлено неможливістю існування інновацій без інвестицій, та і
інвестиції спрямовані найчастіше у оновлення та отримання чогось нового.
- інституціональний рівень – це останній етап формування потенціалу:
 соціальна -– можливість (властивість, здатність) підприємства на основі своєрідності,
спрямованої на соціальний захист населення (найчастіше сільського), пайовиків, працівників системи
забезпечувати стабільність соціального розвитку;
 управлінська – можливість (властивість, здатність) підприємства за допомогою існуючих
прийомів, методів, принципів та грамотного вибору серед них найнеобхіднішого для кожної конкретної
ситуації до прийняття оптимальних управлінських рішень та забезпечення безперебійного процесу
ведення діяльності;
 маркетингова – можливість (властивість, здатність) підприємства за допомогою різних
інструментів дослідження та їх мистецьке володіння до забезпечення реалізації унікальних продуктів
на ринку товарів, робіт, послуг.
Результатом дії складових інституціонального рівня формування потенціалу є наявність спільної
та результативної взаємодії структурно-галузевого та господарського рівнів у вигляді гармонійного
економічного та соціального розвитку підприємств споживчої кооперації.
Висновки з проведеного дослідження. Потенціал підприємств споживчої кооперації має
складові, які є характерними для даної системи господарювання. Ці складові є своєрідними та
унікальними, а їх ресурсний набір з його структурою залежить від рівня формування та галузі
діяльності. Таке виділення складових потенціалу підприємств сприяє визначенню напрямів оптимізації
його структури, забезпечує вигідну спеціалізацію, цілісність, збалансованість і пропорційність стає
основою для ефективної організації управління та політики планування розвитку.
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Анотація
У статті досліджено структуру потенціалу та обґрунтовано специфічність його складових
елементів, характерних для підприємств споживчої кооперації. Визначення ключових чинників
успіху розвитку підприємств споживчої кооперації на основі складових елементів потенціалу та
рівня їх формування
сприяє оптимізації його структури, забезпечує збалансованість і
пропорційність як основу ефективної організації управління.
Ключові слова: потенціал, структурованість, підприємства споживчої кооперації, рівні
формування.
Аннотация
В статье исследована структура потенциала и обоснована специфичность его составных
элементов, характерных для предприятий потребительской кооперации. Определение ключевых
факторов успеха развития предприятий потребительской кооперации на основе составных
элементов потенциала и уровня их формирования способствует оптимизации его структуры,
обеспечивает сбалансированность и пропорциональность как основу эффективной организации
управления.
Ключевые слова: потенциал, структурированность, предприятия потребительской
кооперации, уровни формирования.
Annotation
This article explores the structure potential and substantiated specificity its of constituent elements
that are specific to enterprises of consumer cooperation. Identifying key success factors the development
enterprises of consumer cooperation on the basis of the constituent elements of capacity and level of their
formation helps optimize its structure, provides balance and proportionality, as the basis effective
organization management.
Key words: potential, structuring, enterprises of consumer cooperation, the level of formation.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ГУДВІЛУ ЯК
НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Важливою складовою практики управління підприємствами є
ефективне використання об’єктів нематеріальних активів під час здійснення їх господарської
діяльності. З одного боку, це пояснюється впливом нематеріальних активів на вартість підприємства в
цілому, з іншого – саме нематеріальні активи вирізняють підприємство серед аналогічних за видами
діяльності підприємств. Питанням нематеріальних активів приділяється значна увага як в економічній
літературі, так і в нормативно-правових документах. Але, незважаючи на посилену увагу до
нематеріальних активів в цілому, окремим об’єктам нематеріальних активів, зокрема гудвілу,
приділяється недостатньо уваги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Початок досліджень з проблематики гудвілу, як
нематеріального активу підприємства, покладено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних
науковців, зокрема: Н. Абдулаєва, О. Бутнік-Сіверського, С. Горіна, Г. Десмонда, А. Клименка,
Н. Колайка, В. Ларцева, А. Мендрула, Т. Примак, Н. Пузині, К. Уолша, Г. Чамерссона та інших. Однак
зазначена проблема вимагає подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження теоретичних основ, визначення
характерних рис та удосконалення класифікації гудвілу як нематеріального активу підприємства.
Завданнями цієї статті є:
- всебічне дослідження визначення гудвілу;
- виокремлення видів гудвілу, в залежності від форм виявлення даної категорії;
- дослідження основних характеристик гудвілу як нематеріального активу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах розвитку ринкових відносин
ефективність діяльності підприємства залежить більшою мірою не від матеріальних активів, а від
нематеріальних переваг. До нематеріальних переваг підприємства можна віднести відомість назви
фірми чи торгової марки, сформовану мережу стабільних споживачів, сталі ділові зв’язки з
постачальниками тощо. Зазначені переваги є складовими елементами такого нематеріального активу,
як гудвіл. Питанням гудвілу як нематеріального активу підприємства приділяється увага у розрізі
компетенції бухгалтерського обліку, фінансового менеджменту та управління підприємством.
Принциповими поняттями, що розглядаються при вивченні даного активу, є: визначення гудвілу
як економічної категорії (понятійний апарат); визнання гудвілу як об’єкту обліку; оцінка гудвілу як
нематеріального активу підприємства; можливі варіанти відображення у звітності підприємства;
управління (формування позитивного гудвілу підприємства); вплив на прийняття рішень (рис. 1).

Категоріальнопонятійний апарат
гудвілу

Понятійний
апарат

Термінологія, визначення, класифікація

Визнання гудвілу
як об’єкту обліку

Можливі варіанти визначення гудвілу як об’єкту
фінансового (бухгалтерського) обліку

Оцінка гудвілу

Методи оцінки, їх особливості та доцільність
застосування

Відображення у
звітності
підприємства

Можливість відображення гудвілу у фінансовій
(бухгалтерській) звітності

Особливості
управління

Можливості формування позитивного гудвілу
підприємства

Вплив на прийняття
рішень

Вплив гудвілу на фінансово-економічні
показники та оціночну вартість підприємства

Рис. 1. Категорійно-понятійний апарат гудвілу
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Аналіз робіт вчених з питань визначення гудвілу, дозволяє стверджувати, що в літературі немає
загальноприйнятого визначення гудвілу. Дана економічна категорія ще викликає певні суперечності
стосовно визначення, оцінки, управління та відображення у звітності підприємства.
Визначення гудвілу, запропоновані провідними українськими та зарубіжними вченими,
представлені у табл. 1.
Таблиця 1
Визначення гудвілу
Визначення
Гудвіл – один з видів нематеріальних активів, вартість якого
визначається як різниця між ринковою вартістю підприємства як
цілісного майнового комплексу і його балансовою вартістю (сумою
чистих активів). Це перевищення вартості підприємства пов’язане з
можливістю отримання більш високого рівня прибутку (у порівнянні з
середньо ринковим рівнем ефективності інвестування) за рахунок
використання більш ефективної системи управління, домінуючих
позицій на товарному ринку, використанням нових технологій.
Гудвіл, його вартість, відтворює узагальнені наслідки впливу об’єктів
нематеріальних активів, які не мають можливості якось оцінити та
видати відповідні документи про їх реєстрацію.

Гудвіл – сукупність тих елементів бізнесу, які стимулюють клієнтів
продовжувати користуватися послугами даного підприємства або
даної особи та які приносять фірмі прибуток більш того, який потрібен
для розумного доходу на всі активи підприємства, враховуючи дохід
на всі ті нематеріальні активи, які можуть бути ідентифіковані та
оцінені окремо.
Гудвіл - частина вартості діючого підприємства, що визначається
діловими зв’язками, відомістю фірмового найменування, торгової
марки та інших елементів.
Гудвіл – частина нематеріальних активів підприємства, що
визначається доброю репутацією, діловими зв’язками, відомістю
фірмового найменування, марки. Гудвіл виникає, коли підприємство
отримує стабільно високі прибутки, що перевищують середній рівень
у галузі.
Гудвіл – це нематеріальний актив компанії, який дозволяє
отримувати у майбутньому більше прибутку, ніж в середньому по
галузі, і який відображається у фінансовій звітності тільки у випадку
повного придбання компанії за ціною, що перевищує справедливу
ринкову вартість сукупних інших активів.
Гудвіл - перевищення ціни покупки підприємства над справедливою
ринковою вартістю його активів.

Джерело
Бланк И.А. Основы инвестиционного
менеджмента. Т.2 / И.А. Бланк. – К.:
Эльга – Н, 2001., 437с.

Практичний посібник з оподаткування
нематеріальних активів // За ред. О.Б.
Бутніка-Сіверського: Кол.авторів: О.Б.
Бутнік – Сsверський, Ю.Л. Борко, В.В.
Клявлін та ін..: Наук.-практ. вид. – К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2000., с.71
Десмонд
Г.М.,
Келли
Р.Э.
Руководство по оценке бизнеса. – М.:
Российское общество оценщиков,
1995. – 147 с.

Оценка стоимости предприятия
(бизнеса) / Под ред. Абдулаева Н.А.,
Колайко Н.А. – М.: Издательство
«ЭКМОС», 2000., с.174
Оценка бизнеса: Учебник / Под
редакцией А.Г. Грязновой, М.А.
Федотовой. – М.: Финансы и
статистика, 2001, 496с.
Larson K.D. Financial accounting / K.D.
th
Larson, P.W. Miller. – 6 ed. – Chicago:
Irwin, 1995., 367 p

Integrating Acquired Companies:
Managing accounting and Reporting
Issues / Ed. C.H. Johnson. – New York:
John Wiley and Sons, 1985., 165p.

Українські вчені Мендрул А. Г. та Карцев В. С. [1] вважають найбільш повним є визначення
Г. М. Десмонда та Р. Е. Келлі [2]. Також дане визначення підтримує російський вчений Пузиня Н. Ю. [3].
Якщо розглянути гудвіл у широкому розумінні, враховуючи зазначені визначення, то гудвіл
представляє собою переваги підприємства у порівнянні з аналогічними підприємствами. Тобто, певні
переваги підприємства існують незалежно від того, чи була проведена оцінка гудвілу. Можна говорити
про те, що гудвіл формується підприємством протягом певного періоду часу, а факт оцінки є
підтвердженням (спростуванням) позитивно сформованого гудвілу на конкретний момент.
Автор погоджується з визначенням Грязновой А. Г., Федотовой М. А. [4], що гудвіл – частина
нематеріальних активів підприємства, що визначається діловими зв’язками, відомістю фірмового
найменування, марки. Гудвіл виникає, коли підприємство отримує стабільні високі прибутки, що
перевищують середній рівень у галузі.
Термін «гудвіл» часто трактується як синонім терміну «ділова репутація» [3; 5]. Горін С. В. надає
таке визначення ділової репутації фірми: «…частина нематеріальних активів компанії, яка визначається як
різниця між вартістю компанії і вартістю її активів», в той час як гудвіл «…перевищення ринкової вартості
бізнесу над вартістю чистих активів». Також Горін С. В. наголошує на тому, що фактор ділової репутації, як
компонент нематеріальних активів, став особливо важливим для підприємств.
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Не розрізняє поняття гудвілу та ділової репутації Кашкіна В. І. [6], надаючи таке визначення:
«Ділова репутація (гудвіл) – частина вартості діючого підприємства, що визначається добрим ім’ям,
діловими зв’язками, репутацією, відомістю фірмового найменування, марки».
На думку автора, ототожнення понять «гудвілу» і «ділової репутації» не є вірним. Ділова
репутація підприємства характеризує якість ведення бізнесу, включає в себе морально-етичні та
ділові риси менеджменту підприємства, стабільність якості продукції тощо. Її можна віднести до
окремих складових гудвілу, які в повній мірі не характеризують гудвіл як об’єкт управління,
бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту.
Неможливість ототожнення понять «гудвіл» та «ділова репутація» підкреслюють у своїх роботах
Абдуллаєва Н. А. та Колійко Н. А. [7], Соколов Я. В. та Пятов М. Л. [8], пропонуючи ділову репутацію
підприємства вважати окремою складовою гудвілу підприємства.
Виходячи з вище наведеного, гудвіл можна розглядати як невідчутні додаткові вигоди, зумовлені
позитивною діловою репутацією підприємства на ринку та можливістю генерувати додаткові доходи.
Таким чином, можна говорити про те, що гудвіл є більш широким поняттям, ніж ділова репутація.
Близьким поняттям гудвілу вважають і імідж підприємства [5]. Але, виходячи з загального
визначення, імідж підприємства - це…сума вражень, «образ» фірми, що виготовляє чи продає товар
(послугу), у споживача; закріплюється торговим знаком та робить стабільним положення виробника чи
продавця на ринку. Створення певного іміджу потребує значних витрат на рекламу, але як правило,
призводить до збільшення обсягів продажу». Більш детально зміст поняття іміджу організації
розкривається у роботі Примак Т. О. [9], де наголошується на двох складових іміджу організації:
описовій (інформаційній) складовій, яка являє собою образ організації, або сукупність всіх знань про
неї, та складовій, що пов’язана зі ставленням громадськості до фірми. Як видно, поняття іміджу
організації і гудвілу є різними не лише за визначенням, але і за сутністю.
Як економічна категорія, гудвіл відображає нематеріальні (невідчутні) активи підприємства, що
відрізняють його від аналогічних підприємств, надаючи конкурентні переваги і можливість збільшення
ринкової вартості підприємства.
Більшість спеціалістів наголошують на тому, що головною з визначальних рис гудвілу є
можливість отримання підприємством більших прибутків. Але, незважаючи на надлишковий прибуток,
гудвіл можна вважати відсутнім, якщо:
- організація існує за рахунок виконання замовлень за невеликою кількістю договорів;
- надприбуток пов’язаний з персональними якостями керівника, що може залишити роботу на
підприємстві і це буде мати негативні наслідки для підприємства;
- підприємство створено на базі іншого підприємства та існує невеликий період часу, в цьому
випадку гудвіл є похідною від попередньої діяльності підприємства;
- організація чекає на значні витрати, що були відсутні раніше (штрафи, судові витрати).
При купівлі-продажу підприємства може виникнути ситуація, коли різниця між ціною угоди і
вартістю активів підприємства буде від’ємною. Така ситуація визначається як негативний гудвіл, або
бедвіл (“badwill”). Виникнення негативного гудвілу можна розглядати з двох точок зору. По-перше,
якщо вартість активів підприємства перевищує вартість всього підприємства (бізнесу), то раціонально
здійснювати продаж активів окремо, а не продавати підприємство як цілісний майновий комплекс. Подруге, у випадку коли здійснюється покупка підприємства за таких умов, то покупець погоджується на
ризик, пов’язаний з покриттям потенційних збитків, а натомість отримує діюче підприємство.
Мендрул А. Г. і Карцев В. С. [1] вважають, що бедвіл говорить про нездатність керівництва
підприємства організувати діяльність підприємства таким чином, щоб виникли доходи, вищі за поточні
ринкові ставки доходності на матеріальні активи. Бедвіл не означає, що діяльність підприємства
збиткова, хоча і не виключає цього – але доходність конкретного підприємства нижча від ринкової.
Оскільки гудвіл неможливо продавати чи використовувати окремо від підприємства
(орендувати), то він вважається невід’ємним нематеріальним активом підприємства.
В літературі виділяється декілька видів гудвілу, в залежності від форм виявлення даної категорії
(рис. 2).
Гудвіл
позитивний

негативний
гудвіл
підприємства

придбаний

внутрішньо створений
персональний гудвіл

Рис. 2. Види гудвілу
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За ступенем впливу на фінансовий результат гудвіл розділяють на позитивний та негативний.
Позитивний гудвіл забезпечується перевищенням вартості підприємства як цілісного майнового комплексу
над балансовою вартістю активів підприємства, у протилежному випадку можна говорити про негативний
гудвіл, або бедвіл. Необхідно зазначити, що у аспектах управління підприємством гудвіл розглядається як
позитивний. Негативний гудвіл розглядається більше у аспектах фінансової оцінки.
Розподілення гудвілу на придбаний та внутрішньо створений частково пов’язано з тим, що у
відповідності до міжнародних та українських норм він може бути відображений у фінансовій звітності
(балансі) підприємства тільки у випадку купівлі/продажу підприємства. У цьому випадку мова йде про
придбаний гудвіл.
Внутрішньо створений гудвіл – це накопичений протягом певного часу нематеріальний актив,
що дозволяє мати відчутні конкурентні переваги та забезпечити вищу ринкову вартість підприємства.
Внутрішньо створений гудвіл може розглядатися як гудвіл підприємства та персональний гудвіл.
Гудвіл підприємства (бізнесу) формує велика кількість складових, серед яких: рівень кваліфікації
персоналу, наявність постійних споживачів та постачальників, наявність відомої торгової марки тощо.
Персональний гудвіл, як правило, характеризує ім’я керівника підприємства, який має безпосередній
вплив на діяльність підприємства та його ділову репутацію на ринку.
Необхідно зазначити, що є випадки, коли ім’я керівника є і частиною торгової марки. Так,
наприклад, Лілія Пустовіт випускає одяг під торговою маркою «NB Pustovit», Концерн «Михаил
Воронин» випускає одяг під такими відомими торговими марками, як «Voronin Exclusive», «Михаїл
Воронін», «VORONIN sport».
Наведений приклад свідчить, що гудвіл може бути пов’язаний з іншими нематеріальними
активами. З точки зору репутації підприємства в очах споживачів, гудвіл певною мірою формується
торговою маркою підприємства. Постає питання у більш точному визначені гудвілу як нематеріального
активу підприємства.
Характеристика гудвілу відповідно до ознак нематеріальних активів підприємства представлена
на рис. 3.
Ознаки нематеріальних активів

Характеристика гудвілу

По можливості відчуження від
підприємства

Невід’ємний

За ступенем правового захисту

Незахищений

За наявністю матеріально – речової
форми

Не має матеріально речової форми

По терміну корисного використання

Довгостроковий

Отриманий в результаті купівлі
підприємства

За шляхом надходження до
підприємства

Створений підприємством

За ступенем належності підприємству

Власний

Відображений (у випадку купівлі –
продажу)

За обліком у формі №1 (балансі)
підприємства

Невідображений

За ступенем впливу на результати
фінансово – господарської діяльності
підприємства

Опосередкованого впливу
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Рис. 3. Класифікація гудвілу відповідно до ознак нематеріальних активів підприємства
Гудвіл підприємства є специфічним нематеріальним активом, що має набір характеристик, які
не належать більше жодному нематеріальному активу. Головна відмінність гудвілу як нематеріального
активу є те, що він є невід’ємний від підприємства. Він не належить підприємству на правах власності,
а отже не може бути самостійним об’єктом угоди оренди чи продажу.
Висновки з проведеного дослідження. На основі проведеного дослідження, необхідно
зазначити:
- гудвіл, як певні переваги підприємства, існує незалежно від факту купівлі/продажу
підприємства;
- придбаний гудвіл є прояв сформованого гудвілу підприємства;
- поняття гудвіл доцільно застосовувати не лише до підприємства, але і до конкретної особи
(персональний гудвіл), що впливає на формування гудвілу підприємства;
- гудвіл, як нематеріальний актив підприємства, може формуватися за рахунок інших
ідентифікованих нематеріальних активів (торгової марки);
- гудвіл, з точки зору оцінки, може мати як позитивне, так і негативне значення.
Питанням гудвілу спеціалісти приділяють все більше уваги, проте даний нематеріальний актив
досі є недостатньо вивченим. Приклади розвитку гудвілу, що наводяться в перекладних виданнях,
більшою мірою стосуються великих, всесвітньо відомих компаній. Але вплив цього активу на вартість
підприємства потребує від підприємств ретельного підходу щодо його визначення, формування та
оцінки.
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Анотація
В статті розглянуто теоретичні основи та визначено характерні риси гудвілу, як
нематеріального активу підприємства. Розглянуто види гудвілу в залежності від форм виявлення
даної категорії. Удосконалено класифікацію гудвілу як нематеріального активу підприємства.
Ключові слова: нематеріальні активи, гудвіл, види гудвілу, класифікація гудвілу,
підприємство.
Аннотация
В статье раскрыты теоретические основы и определены характерные черты гудвила как
нематериального актива предприятия. Рассмотрены виды гудвила в зависимости от форм
проявления данной категории. Усовершенствована классификация гудвила как нематериального
актива.
Ключевые слова: нематериальные активы, гудвилл, виды гудвила, классификация гудвила,
предприятие.
Annotation
Theoretical background has been researched and distinctive features of goodwill as an intangible
asset of an enterprise have been determined. Moreover the classification of goodwill as an intangible asset
of an enterprise has been improved.
Key words: intangible assets, goodwill, goodwill types, classification of goodwill, the company.
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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Орієнтація системи управління прибутковістю промислових
підприємств на параметри життєдієвості та конкурентоспроможності для використання переваг змін
зовнішнього середовища та уникнення втрат економічного потенціалу є на сьогодні економічною
необхідністю. Цим зумовлюються високі вимоги до оцінки прибутковості підприємств, особливо через
сприйняття оцінки у її зрозумінні як процесу усвідомлення позитивної чи негативної значимості
господарських явищ, результатів, форм діяльності, здобутків господарювання для задоволення
потреб, інтересів, цілей суб'єкта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми підвищення прибутковості підприємств
завжди розглядалися в контексті її оцінки, зокрема, відомими ученими О. О. Орловим та Є. Г. Рясних
[1], Ф. Ф. Бутинцем [2], І. О. Бланком [3], Ю. В. Богатиним, та В. А. Швандарем [4]. Власні дослідження
автора у цьому напрямі виявили різноманітні аспекти оцінювання, орієнтовані на формування
ефективного механізму управління прибутковістю [5, с. 88-100; 6]. Постала потреба узагальнення
підходів щодо змісту, площин та призначення оцінювання прибутковості підприємств.
Постановка завдання. Метою написання статті є виявлення напрямів розвитку сучасного
сприйняття оцінки прибутковості підприємств з позицій її участі у формуванні аналітичних інструментів
управління прибутковістю та стратегій розвитку підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка прибутковості підприємств ґрунтується на
загальних уявленнях щодо змісту оцінки та оцінювання.
Традиційно категорія оцінки пов’язана із вираженням об'єктів бухгалтерського обліку,
визначається як один із елементів його методу. Під вимірюванням, або оцінкою, перш за все,
розуміють привласнення числових значень об'єктам і подіям за визначеними параметрами. Оцінка
включає три елементи: об'єкт або подію; належну до кількісної оцінки властивість (якість, ознаку,
характеристику); шкалу виміру або сукупність одиниць виразу властивості. Будь-який об'єкт або подія
мають декілька властивостей, які можна виміряти. Вибір властивості визначається метою оцінки.
Мета оцінки – формулювання основного завдання, яке слід вирішити в результаті оцінки.
Формулювання мети оцінки передбачає, поряд із іншим, повне і правильне найменування об’єкта
оцінки, вид об’єкту, який оцінюється, та дату оцінки. Тому від правильності поставленої мети залежить
вибір адекватної оцінки та уникнення помилок при оцінці прибутковості.
Разом з тим, колектив авторів під керівництвом Ф. Ф. Бутинця наголошує, що слід виділяти
декілька аспектів оцінки [2, с. 70-71]:
1) у загальному розумінні, оцінка – це процес усвідомлення позитивної чи негативної значимості
будь-яких господарських явищ, результатів праці, форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних
подій, здобутків господарювання для задоволення людських потреб, інтересів, цілей суб'єкта;
2) з методологічної точки зору, оцінка є одним з найважливіших аспектів обліку. Вона має
велике значення для всього облікового процесу, реальності звітності й аналізу діяльності
підприємства з метою одержання реальних висновків, ефективного управління підприємством;
3) оцінка є способом вираження об'єктів бухгалтерського обліку в узагальнюючому грошовому
вимірнику і представляє собою один з елементів методу бухгалтерського обліку.
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку містить таке формулювання оцінки: це процес визначення грошових сум, за якими
мають визнавати і відображати елементи фінансових звітів у балансі та звіті про прибутки і збитки [7].
Як вказують В. М. Гринькова та О. В. Козирєва, оцінювання – це результат визначення та
аналізу якісних і кількісних характеристик об'єкта, що ним управляють (керують), а також самого
процесу управління ним. Воно дає можливість установити, як працює підприємство, чи досягаються
поставлені цілі, як зміни й удосконалення в процесі управління впливають на повноту використання
потенціалу підприємства, його ефективність [8].
Виходячи із розглянутого, доцільною вбачається оцінка прибутковості у перцепції категорії
оцінювання як результату визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик об'єкта управління,
а також самого процесу управління. Одночасно під вимірюванням, або оцінкою прибутковості,
розуміється привласнення їй числових та вартісних значень за визначеними параметрами, їх вибір
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визначається метою оцінки.
Відмічена дефініція оцінки прибутковості промислових підприємств орієнтована на формування
якісно нової концепції, яка залучає у сферу оцінки не лише кількісний вимір, а й якісне оцінювання
прибутковості, передбачає участь оцінки у формуванні аналітичних інструментів управління
прибутковістю та стратегій розвитку підприємств.
Дослідження теоретичних підходів до вирішення проблеми забезпечення прибутковості
підприємств на засадах сучасної її парадигми призвело до уточнення визначення сутності категорії
“прибутковість”, яка поєднує аспекти конкурентоспроможності та стадії життєвого циклу підприємств
[5, с. 79 ; 6, с. 15]. Таке сприйняття прибутковості дозволяє визначити сутність її оцінки у якості оцінки
стану підприємства щодо здатності генерувати прибуток, здійснювати рентабельну діяльність,
забезпечувати платоспроможність, зростання та сталий розвиток.
Виходячи із сформульованого змісту оцінки прибутковості підприємства, на рис. 1 наведено
взаємозв’язок її окремих аспектів.

ОЦІНКА
ПРИБУТКОВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Сутність оцінки
прибутковості
підприємства

Оцінка прибутковості підприємства – оцінка стану
підприємства щодо здатності генерувати прибуток,
здійснювати рентабельну діяльність, забезпечувати
платоспроможність, зростання та сталий розвиток

За абсолютними, відносними та доповнюючими показниками – кількісна оцінка як привласнення
числових та вартісних значень прибутковості за визначеними параметрами

Оцінка за абсолютними показниками
- показниками прибутку як категорії у
широкому
його
розумінні
(перевищення
доходів
над
витратами, для отримання яких ці
витрати здійснені) за пірамідальною
побудовою
набору
абсолютних
показників прибутковості

Оцінка за відносними показниками - показниками
ресурсоприбутковості,
витрато-прибутковості,
капіталоприбутковості,
структуроприбутковості,
отриманими
у
матриці
співвідношеннями
прорангованих за двома параметрами показників:
широтою прибутку (у чисельнику) та набору відповідно
витрат, ресурсів та капіталу (у знаменнику) та за
співвідношенням показників різних видів прибутку

За характеристиками економічного середовища формування прибутковості

Оцінювання
якості
прибутковості за кількісними та
змістовними параметрами у
виборі напряму інвестиційноінноваційного
розвитку
підприємств

Оцінка впливу економічного середовища на формування
прибутковості за матрицею SWOT, акомодованою для
дослідження впливу сильних і слабких сторін підприємства,
що формують потенціал його прибутковості, та можливостей
і загроз середовища, до яких підприємство адаптується

За цільовим призначенням
Оцінка стратегії управління
прибутковістю
в
системі
узгоджених
показників
“золотого правила економіки
підприємства”

Мета
оцінки
прибутковості
підприємства

Оцінка потенціалу
можливостей
підвищення
прибутковості
підприємства

Інтегральна
оцінка
прибутковості на основі
нормативної динамічної
моделі прибутковості

Розробка стратегії розвитку підприємства на основі його “позиціювання” в координатах
матриці прибутковості, визначення ключового показника останньої, побудови за ним
«дерева цілей» підвищення прибутковості, зміцнення конкурентної позиції та
досягнення оптимальної стадії життєвого циклу

Рис. 1. Розвиток концепції оцінки прибутковості підприємства
Впорядкування та удосконалення критеріальних параметрів оцінки прибутковості підприємства
досягнуто шляхом систематизації пірамідальної структури абсолютних показників прибутковості за
ітераціями “дохід – додана вартість – прибуток – чистий грошовий потік” на основі концепції
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економічних вигод та побудови матриці відносних показників прибутковості за широтою категорії
прибутку, що знаходиться у її чисельнику, витрат, ресурсів та капіталу, що відображається у
знаменнику матриці; це дає змогу підприємствам застосувати оцінку прибутковості для забезпечення
обраної стратегії розвитку.
Здійснене наповнення оцінювання якості прибутковості кількісною (на основі розробленої шкали
оцінювання у категоріях неприйнятної, оптимальної та допустимої якості прибутковості) та змістовною
(за матрицею, створеною осями прибутку від основної діяльності та прибутку від звичайної діяльності
до оподаткування у дефініціях до квадрантів матриці: життєствердна, обнадійлива, безперспективна
та ілюзорна якість) дозволяє визначати природу прибутковості у виборі напряму інвестиційноінноваційного розвитку підприємства.
Дослідження та доповнення методики оцінки впливу економічного середовища на формування
потенціалу прибутковості з використанням SWOT–аналізу прибутковості підприємств, надання
рекомендацій щодо визначення потенціалу її зростання на основі оцінки взаємозв’язку між внутрішнім
потенціалом зростання прибутковості підприємства (у вигляді його сильних та слабких сторін) та
ринковим потенціалом підвищення прибутковості підприємства (у вигляді переваг, можливостей,
загроз та втрат), обумовлених впливом факторів ринкового оточення, збільшує перспективу
підприємств щодо використання переваг змін середовища господарювання.
Авторське бачення розширеної інтерпретації “золотого правила економіки підприємства”, яке
полягає в тому, що основою для його практичного використання вітчизняними підприємствами має
бути: орієнтація на стійке економічне зростання переважно за рахунок реінвестування прибутку;
забезпечення якості отриманого прибутку; врахування обраної стратегії розвитку, надає можливість
моделювання параметрів розвитку діяльності в системі узгоджених показників. Разом з тим, такий
підхід доповнює методику оцінки стратегії управління прибутковістю підприємства.
Вимірювання прибутковості підприємств передбачає вирішення проблеми обґрунтованого
вибору ключових показників, їх інтеграції в єдину систему, розбудову на їх основі «дерева цілей»
підвищення прибутковості. Якість таких оцінок суттєво залежить від обраної методики стиснення
(узагальнення) вихідної інформації, яка реалізована у вигляді формування динамічного нормативу та
побудови на його основі нормативної динамічної моделі з метою спрямування подальшого розвитку
промислового підприємства відповідно до параметрів стратегій розвитку. Новий формат
запропонованої акомодації типової матриці моделі АDL/LC, названої “матрицею прибутковості”,
розширює напрями та елементи сучасної концепції оцінки прибутковості, оскільки позиціювання
підприємства в її координатах уможливлює встановлення об’єктивного стану і ключового показника
прибутковості, обґрунтування параметрів оптимізації управління.
Висновки з проведеного дослідження. Поряд із вимірюванням, або оцінкою прибутковості як
привласненням числових значень за визначеними параметрами, доцільним є якісне оцінювання
прибутковості. Різнобічні площини оцінки (оцінювання якості прибутковості, впливу економічного
середовища на її формування, стратегії управління прибутковістю) дозволяють використовувати
оцінку прибутковості в управлінні розвитком підприємств.
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Анотація
В статті сформовано концепцію оцінки прибутковості у підпорядкуванні розвитку
підприємств поєднанням кількісного та якісного оцінювання, оцінки потенціалу можливостей
підвищення, стратегії оптимізації прибутковості.
Ключові слова: прибутковість, оцінка, підприємство, потенціальні можливості, оптимізація.
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Аннотация
В статье сформирована концепция оценки прибыльности в соподчинении к развитию
предприятий сочетанием количественного и качественного оценивания, оценки потенциала
повышения, стратегии оптимизации.
Ключевые слова: прибыльность, оценка, предприятие, потенциальные возможности,
оптимизация.
Annotation
In the article conception of estimation of profitability is formed in the submission of development of
enterprises by combination of quantitative and high-quality evaluation, estimation of potential of possibilities
of increase, strategy of optimization of profitability.
Key words: performance, evaluation, enterprise, potentialities, optimization.
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МЕТОДИКА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРТОСТІ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В САДІВНИЦТВІ
Постановка проблеми. Кожне підприємство в ході своєї господарської діяльності стикається з
потребою оновлення матеріально - технічної бази. Адже наявність необхідної кількості сучасних
основних засобів - це запорука ефективної та прибуткової діяльності. В сучасних умовах, коли
науковий прогрес є основою успішного господарювання, потрібно звернути увагу на те, щоб стан
довгострокових біологічних активів та основних засобів відповідав ринковим умовам. Для садівництва
це означає, що породно-віковий склад плодово–ягідних насаджень має бути таким, щоб забезпечити
виробництво якісної продукції в необхідних масштабах, а наявність сучасної техніки дозволило
підприємству ефективно збирати і зберігати цю продукції. Саме питання забезпечення ефективного
відтворення багаторічних насаджень і основних засобів хвилює більшість вчених, які займаються
проблемами садівництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням економічної сутності та методології
нарахування амортизації займаються такі вчені, як Л.К Сук, Ф.Ф. Бутинець, Дж. Рис, Г.Г. Кірейцев,
В.Г. Андрійчук. Теоретичні основи і практичні аспекти відтворення основних засобів виробництва у
садівництві викладено у роботах О.М. Шестопаля, О.Ю. Єрмакова, О.М. Шпичака [1; 2]. Разом з тим у
науковців не існує єдиної думки відносно розмежувань понять «основні засоби» та «основні фонди», а
у Податковому кодексі застосовуються паралельно обидва поняття. Крім того до цього часу не
вирішена проблема визначення строку окупності, а, відповідно, і норми амортизації садівничих
насаджень залежно від використаної підщепи та строку їх експлуатації.
Постановка завдання. Важливу роль в оновленні засобів праці відіграє амортизація, адже
вона є стабільним джерелом фінансування капіталовкладень. В світлі входження в силу ІІІ розділу
нового податкового кодексу, метою даного дослідження є визначення сутності амортизації
основних засобів та нарахування її відповідно у бухгалтерському та податковому обліках.
Еволюційний розвиток законодавства України призвів до кардинальних змін у методології
нарахування амортизації у податковому обліку, що робить досить актуальним дослідження системи
амортизації основних засобів в садівництві.
Виклад основного матеріалу дослідження. В період вступу України до СОТ вкрай критичним
стало питання оновлення основних засобів на підприємствах. Продукція, яку виготовляє наша країна
має відповідати міжнародним стандартам і бути конкурентоздатною. Проте обладнання, яке зараз
експлуатується, є застарілим і непридатним для використання в ринкових умовах. Україна не може
ефективно протистояти конкуренції інших виробників, маючи нинішній рівень технологій. Але не тільки
фізичний знос є перепоною виходу нашої країни на міжнародний ринок. Під впливом науково1
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технічного прогресу основні засоби морально старіють швидше, ніж зношуються в ході експлуатації.
Фізичне зношення виникає при використанні основних засобів, яке призводить до зміни механічних,
фізичних, хімічних та інших властивостей матеріальних об’єктів, коли вони втрачають свої якості,
деформуються та руйнуються. Щодо морального зносу, то В.Г. Андрійчук ділить його на два види.
Моральний знос першого виду виникає тоді, коли вартість виробництва засобів праці, а отже, і їх ціна
знижуються в результаті зростання продуктивності праці в промисловості. Тому раніше придбані за
вищими цінами аналогічні засоби праці ніби втрачають частину своєї вартості, а їх власники через це
вироблятимуть дещо дорожчу продукцію, ніж ті, хто придбав цей засіб праці за нижчу ціну. Моральне
зношення другої форми виявляється в умовах, коли замість існуючих засобів праці, промисловість
починає постачати нові, більш продуктивні, а тому перші використовувати стає економічно не вигідно.
Підприємства нерідко змушені замінювати існуючі засоби праці ще до завершення строку їх корисного
використання. При цьому втрачається якась частка суспільного багатства, але дані втрати з
надлишком компенсуються завдяки запровадженню більш ефективних нових знарядь праці [3].
«Амортизація» - слово латинського походження, і має декілька перекладів, найпоширеніше:
amortisatio – погашення, але самий цікавий і вражаючий варіант: amort - заперечення смерті. Процес
амортизації набув поширення в 19 столітті під час великого залізничного будівництва, яке
потребувало величезного вкладення капіталу, а витрати відображалися в момент їх появи. Тому в ході
експлуатації залізниці власники почали отримували грандіозні прибутки, але також це означало
величезні виплати по дивідендах, тому було вирішено частину коштів притримати для створення
фонду оновлення, ремонту залізничних колій, потягів, будинків і т.д.
З точки зору економіки, амортизація – це грошове вираження зношеної частини вартості
основних фондів, що перенесена на вартість готової продукції [4]. Т.Б. Ігнашкіна і Н.О. Шура
вважають, що «в зазначеному визначенні амортизації вже можна прослідкувати двоїстість її
трактування: з одного боку, амортизація трактується як процес перенесення вартості, а з іншого –
сама перенесена вартість. До того ж накопичена амортизація може виражати лише той знос, який був
понесений основними фондами в процесі діяльності підприємства з виробництва продукції, адже коли
продукція не виробляється, то на що переноситься знос?» [5]. Схоже трактування амортизації дає К.
Маркс: «Снашивание есть та часть стоимости, которую основной капитал благодаря своему
использованию постепенно передает продукту» [6]. Це той випадок, коли поняття «амортизація»
використовується як синонім до поняття «знос». Цього погляду на процес амортизації додержуються
багато вітчизняних і зарубіжних вчених. Тому коли кажуть, що актив амортизується, це означає
втрачання ним своєї цінності. Таке розуміння поняття «амортизація» характерне для статичної теорії
балансу [7]. В динамічній теорії амортизація є не зменшенням споживчої вартості основних
виробничих фондів, а розподілом по періодах експлуатації витрат на придбання основних засобів [8].
В Росії схожих з К. Марксом поглядів притримувався Р.Я. Вейцман, він вважав, що амортизація – це
перенос раніше створеної вартості на вартість знову створювану. Тобто він заперечував, що
амортизація – це частина прибутку, яка не обкладається податком і з якої не виплачуються дивіденди.
Він вважав, що кошти, витрачені на купівлю засобів праці не варто розглядати, як витрати періоду,
коли вони були понесені, бо витратами вони стануть в ході експлуатації об’єкта [9]. Тоді як голова
петербурзької школи бухгалтерського обліку - О.Є. Сіверс розумів її, як накопичення коштів для
оновлення основних засобів [9]. В.Г. Андрійчук дає таке визначення амортизації – «це економічний
процес , що кількісно відображає втрату основними засобами своєї вартості, яка амортизується, та її
систематичний розподіл (перенесення) на заново створений продукт (виконану роботу, надану
послугу) протягом строку їх корисного використання» [4]. Систематизуємо підходи до визначення та
нарахування амортизації у різні часи в таблиці 1.
Бухгалтерський облік амортизації необоротних активів садівництва визначається Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні» засоби» (далі — П(С)БО 7), Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (надалі — П(С)БО 30). Податковий облік
амортизації необоротних активів регламентується чинним Податковим кодексом України, іншими
нормативно-правовими актами.
Відповідно до ПСБО 7 амортизація – це «систематичний розподіл вартості, яка амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)», а знос – це «сума
амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання» [10]. Під терміном
«основні засоби» слід розуміти «матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання
їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам
або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за
рік)» [10].
Новий Податковий Кодекс дає схоже визначення основним засобам, адже від поняття «основні
фонди» було вирішено відмовитися. Це зроблено з міркування наближення бухгалтерського та
податкового обліків, хоча термін «фонди» і з’являється в документі в пункті 189,9. Податковий кодекс
оперує і поняттям «основні фонди», і поняттям «основні засоби», але Л.К. Сук стверджує, що ці
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поняття відрізняються насамперед тому, що основні засоби - це сукупність матеріально-речових
цінностей, а основні фонди - це джерела формування основних і оборотних засобів [11].
В.Г. Андрійчук в свою чергу наголошує на тому, що ці поняття є майже тотожними [4]. Такі розбіжності
думок серед вчених щодо визначення змісту даних термінів призводить до значних ускладнень і
плутанини. Також змінився критерій вартості основних засобів. На протязі 2011 бухгалтерського року
він ще залишиться у розмірі 1000 грн., а вже з першого січня 2012 року становитиме 2500 грн.
Таблиця 1
Еволюційний розвиток вчення про амортизацію
В царській Росії

В СРСР

Поняття
амортизації

Законодавчо
амортизація
виражалась,
як
податкова знижка

Норми та методи
амортизації

Для предметів з
заліза
ставка
дорівнювала 10%
в рік, а для всіх
інших – 5%

Бухгалтери
трактували
амортизацію, як дохід,
включаючи
її
в
планову і фактичну
собівартість,
при
цьому
вилучаючи
значні
кошти
в
бюджет,
як
реінноваційну
амортизацію
Характерне створення
бухгалтерами
величезної
кількості
норм,
мотивуючись
тим що кожна деталь
має різний термін
зношення

Строк
нарахування
амортизації

Протягом строку
використання
об’єкта

Характерна
була
переамортизація,
якщо
об’єкт
використовувався
більше
строку
експлуатації,
амортизація все одно
нараховувалась

В Україні до
01.04.2011 р.
систематичний
розподіл
вартості,
яка амортизується,
необоротних активів
протягом строку їх
корисного
використання
(експлуатації)

В
бухгалтерському
обліку
норми
амортизації
визначається
відповідно
до
вибраного
методу
амортизації,
а
в
податковому – до
групи
основних
засобів.
Нарахування
амортизації
здійснюється
протягом
строку
корисного
використання
(експлуатації) об’єкта

Відповідно до
Податкового кодексу
систематичний
розподіл
вартості
основних
засобів,
інших необоротних
та
нематеріальних
активів,
що
амортизується,
протягом строку їх
корисного
використання
(експлуатації);
Норми визначаються
по кожному об'єкту
основних засобів за
методами,
передбаченими
в
бухгалтерському
обліку

Нарахування
амортизації
здійснюється
протягом
строку
корисного
використання
(експлуатації)
об’єкта,
який
встановлюється
наказом
по
підприємству
при
визнанні
цього
об’єкта активом (,
але не менше ніж
визначено в пункті
145.1
Податкового
кодексу

В Податковому Кодексі суттєво розширена класифікація основних засобів для податкового
обліку, якщо раніше було тільки 4 групи, то тепер їх кількість зросла до 16:
• група 1 - земельні ділянки;
• група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом;
• група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
• група 4 - машини та обладнання з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для
автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації,
пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті,
та/або програм, які визнаються нематеріальним активом) інші інформаційні системи, комутатори,
маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до
телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких
перевищує 2500 гривень;
• група 5 - транспортні засоби;
• група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі);
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• група 7 – тварини;
• група 8 - багаторічні насадження;
• група 9 - інші основні засоби;
• група 10 - бібліотечні фонди;
• група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи;
• група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди;
• група 13 - природні ресурси;
• група 16 - довгострокові біологічні активи;
• група 15 - предмети прокату;
• група 14 - інвентарна тара.
Також змінився і сам принцип нарахування амортизації. Тепер вона буде нараховуватись по
кожному об'єкту основних засобів щомісяця, починаючи з наступного за місяцем введення об’єкта в
експлуатацію за методами, передбаченими в бухгалтерському обліку. По групах облік більше вестися
не буде. Тому кожному підприємству доведеться зробити інвентаризацію своїх активів, для
визначення переліку об’єктів амортизації.
Відповідно до п. 47 МСБО 16 “Основні засоби” [12] для систематичного нарахування амортизації
потрібно здійснювати, використовуючи різні методи.
В деяких країнах, наприклад Португалії або Франції на законодавчому рівні дозволяється
використовувати тільки один метод – лінійний, або навпаки не передбачено жодного метода
нарахування амортизації, так в Німеччині підприємці можуть розподіляти амортизацію за власним
розсудом, хоча найчастіше використовують прямолінійний метод і метод зменшення залишку. У
Франції не визначається ліквідаційна вартість. Для Нідерландів та Іспанії характерне ведення
податкового обліку, в якому норми амортизації відрізняються від бухгалтерського обліку. В США існує
велика кількість методів нарахування амортизації, і рішення про вибір методу приймається
керівництвом підприємства самостійно, тобто бухгалтер може організувати найефективніший розподіл
амортизації відповідно до форми власності підприємства і виду діяльності. На практиці ж найчастіше
використовуються такі методи:
а) метод рівномірного прямолінійного списання вартості;
б) метод нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт (виробничий), його називають
також методом одиниць продукції;
в) два методи прискореного списання:
– метод списання вартості за сумою чисел;
– метод зменшуваного залишку [13].
В Україні, крім вищезгаданих методів нарахування амортизації використовуються метод
прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний метод. Методичні засади визначення
методу розподілу амортизації закріпленні в П(С)БО № 7 (рис. 1).

Прямолінійний
Прискореного зменшення
залишкової вартості
Методи
нарахування
амортизації

Кумулятивний
Виробничий
Зменшення залишкової
вартості

Рис. 1. Методи нарахування амортизації, відповідно до П(С)БО № 7
Сутність кожного методу така:
- Прямолінійний метод. Особливістю його є його рівномірність. Амортизація нараховується
рівними частинами протягом всього строку експлуатації об’єкта. Річна сума амортизації визначається
діленням амортизованої вартості (первісної вартості об’єкта мінус його ліквідаційну вартість), на
очікуваний період використання об’єкту основних засобів. Прямолінійний метод є дуже поширеним в
багатьох країнах, основною його перевагою є простота у використанні та у нормативному
регулюванні. До 1997 року це був єдиний метод нарахування амортизації в Україні.
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- Виробничий метод. Передбачає визначення річної суми амортизації як добуток фактичного
річного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації:

Виробнича
Вартість об’єкта, який амортизуєт ься
ставка =
амортизаці ї Загальний обсяг продукції, який підприємство
очікує виробити даним об’єктом

-

- Кумулятивний метод. Він передбачає визначення нової норми амортизації кожного року,
враховуючи скільки років залишилося до кінця продуктивного використання об’єкта. Річна сума
амортизації дорівнює добутку вартості об’єкта, який амортизується, та кумулятивного коефіцієнта:

-

К ількість років, що залишились до кінця
очікуваного періоду використання
Кумулятивний
=
коефіцієнт
С ума чисел років корисного використання

- Метод зменшення залишкової вартості. Річна сума амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку
нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації обчислюється як
різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з
результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість.
- Метод прискореного зменшення залишкової вартості. Для визначення річної суми
амортизації потрібно суму залишкової вартості на початок звітного року помножити на норму
амортизації, яка визначається, виходячи з очікуваного періоду часу, використання об’єкта основних
засобів, яка подвоюється. Цей метод застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів
основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби);
Метод амортизації об’єкта переглядається, якщо змінюються очікувані способи отримування
економічних вигод від його використання. Амортизація за новим методом починає нараховуватись,
починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни методу амортизації. Відповідно до П(С)БО 6 таке
коригування вважається зміною облікової оцінки.
Серед всіх нововведень до процесу нарахування амортизації в Податковому кодексі слід
звернути увагу на пункт 6 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств».
Він допомагає підприємству здійснювати облік амортизації відповідно до нових стандартів.
Відповідно до цього пункту, амортизована вартість об'єкта основних засобів визначається як
первісна або переоцінена з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію,
добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними
бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу. Варто звернути
увагу, що до переоціненої вартості не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена
після 1 січня 2010 року.
Податкову різницю, яка виникає в результаті порівняння загальної вартості усіх груп основних
засобів за даними бухгалтерського обліку і загальної вартості усіх груп основних фондів за даними
податкового обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу потрібно амортизувати
як окремий об'єкт за прямолінійним методом протягом трьох років. Також платник податку самостійно
визначає строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III
Податкового кодексу, враховуючи при цьому дату введення їх в експлуатацію. Але цей строк не може
бути меншим ніж встановлені пунктом 145.1 статті 145 кодексу мінімально допустимі строки корисного
використання.
Первісна вартість основних засобів не збільшується на вартість придбання або поліпшення
після дати набрання чинності розділом III Податкового кодексу в частині витрат, віднесених на
збільшення балансової вартості об'єктів до такої дати.
Відповідно до П(С)БО 30 “Біологічні активи” [14], який затверджений Наказом Міністерства
фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 та Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку
біологічних активів затверджених Міністерством фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315. багаторічні
насадження не відносяться більше до основних засобів і не обліковуються відповідно до П(С)БО 7.
Якщо раніше облік багаторічних насаджень здійснювався на рахунку 108 «Багаторічні насадження» за
первісною вартістю, з нарахуванням амортизації, то з 01.01.2007 за П(С)БО 30 багаторічні насадження
обліковуються на рахунках 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю» та 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за
первісною вартістю». Відповідно до П(С)БО 30 біологічні активи оцінюються при їх первісному
визнанні за справедливою вартістю, яку потрібно зменшити на очікувані витрати на місці продажу.
Особливістю садівництва є відсутність активного ринку багаторічних насаджень, тому дуже часто
справедливу вартість насаджень встановити неможливо. Тому підприємства використовують більш
класичний метод обліку біологічних активів рослинництва, обліковуючи їх на рахунку 162
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«Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю». Довгострокові
біологічні активи, справедлива вартість яких не може бути визначена, відображаються за фактичною
тобто первісною вартістю з урахуванням ступеня зносу. Облік таких багаторічних насаджень
проводять відповідно до П(С)БО 7, і амортизаційні відрахування здійснюються так само як і по інших
основних засобах. Таким чином підприємство самостійно визначає, який метод амортизації буде
використовуватись при нарахуванні зносу на довгострокові біологічні активи. Сума амортизації
відображається по дебету рахунка 23 "Виробництво" і кредиту субрахунка 134 "Накопичена
амортизація довгострокових біологічних активів". Амортизація не нараховується на довгострокові
біологічні активи, справедливу вартість яких підприємство може визначити. Такі насадження
обліковуються на рахунку 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю». Зміну їх справедливої вартості відображають за дебетом (збільшення) і за
кредитом (зменшення) рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" в кореспонденції з субрахунками
710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою
вартістю" (дооцінка активів) і 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які
обліковуються за справедливою вартістю" (уцінка активів) [15].
Висновки з проведеного дослідження. Створення амортизаційного фонду підприємством є
важливим способом відтворення багаторічних насаджень. Це одне з найнадійніших і значних джерел
фінансування капіталовкладень. Варто згадати, що садівництво є однією із найбільш капіталомістких
галузей в сільському господарстві, тому залучення коштів для оновлення матеріально-технічної бази
та відтворення плодово-ягідних насаджень є досить актуальним питанням. Звичайно, підприємства не
завжди використовують амортизаційний фонд за призначенням. Досить часто за рахунок нього
покривають поточні витрати, або отримувані збитки, але це не зменшує його важливості в процесі
розширеного відтворення. Хоча у відмові від нарахування амортизації на довгострокові біологічні
активи є певні позитивні моменти, так як собівартість продукції зменшується на вартість зносу
основних засобів, яка переноситься на новостворену продукцію, в ході нарахування амортизації. В
умовах відсутності державної підтримки галузі садівництва, на нашу думку, не доцільно на
законодавчому рівні обмежувати підприємство в можливості створення амортизаційного фонду, з
допомогою якого підприємства накопичували кошти для відтворення багаторічних насаджень
протягом багатьох років. Садівничі підприємства досі продовжують нараховувати амортизацію на
плодово-ягідні насадження, обліковуючи їх за первісною вартістю. Не дарма підприємства не
сприйняли відмову від нарахування амортизації, так як практика показала, що саме правильна
амортизаційна політика є запорукою ефективної діяльності підприємства.
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Анотація
У статті досліджуються питання методичних і методологічних засад формування механізму
відтворення основних засобів, уточнено зміст поняття “амортизація”, розглянуті особливості
нарахування амортизації на багаторічні насадження.
Ключові слова: амортизація, амортизаційний фонд, бухгалтерський облік, ліквідаційна
вартість, методи нарахування амортизації, основні засоби, знос, садівництво.
Аннотация
В статье исследованы вопросы разработки методических и методологических основ
формирования механизма воспроизводства основных средств, уточнено содержание понятия
“амортизация”, проанализированы методы начисления амортизации на многолетние насаждения.
Ключевые слова: амортизация, амортизационный фонд, бухгалтерский учет,
ликвидационная стоимость, методы начисления амортизации, основные средства, износ,
садоводство.
Annotation
In the article investigates the question methodical and methodological principles of the formation
mechanism of reproduction of fixed assets. The content of the notion “amortization” specified, the methods of
defining amortization charges on perennial plantings are analyzed.
Key words: amortization, amortization fund, accounting, liquidation cost, methods of defining
amortization charges, fixed assets, wear, horticulture.
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СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПО КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖАХ
Постановка проблеми. Реформування комунального комплексу (КК) – одна з найбільш
складних та, як показала монетизація пільг, хворобливих проблем трансформування економіки
України. По суті, проведені перетворення мають домінантну цільову настанову – скорочення
бюджетних витрат. Практично держава прагне перекласти відповідальність за стан цієї сфери на
громадян. Однак, зниження рівня добробуту населення й падіння його платоспроможності при стійкій
тенденції підвищення вартості комунальних послуг призвели до того, що потреба в дотуванні витрат
на утримання житлово-комунальної галузі не знижується, а підвищується. Насущний і незамінний
характер комунальних послуг робить їх суспільним благом, тому, з одного боку, постачальник не може
відмовитися від надання послуг споживачеві через його неплатоспроможність, а з іншого боку –
зберігається витратний механізм формування цін і відсутній який-небудь контроль із боку споживачів
за рівнем й якістю надаваних комунальних послуг [1-8].
Разом з цим, стандарт якості ІSО 9001:2000 містить вимоги щодо поліпшення задоволеності
споживача. Він вимагає, щоб організація, яка надає послуги, мала ефективну систему відстеження
думок споживачів [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спеціальній літературі розглядаються різні
аспекти стану, реформування, розвитку як галузі, так і ринку житлово-комунальних послуг. Так,
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питання державного регулювання, використання механізмів приватно-суспільного партнерства в
житлово-комунальному господарстві розглядали П. Амброз, К. Бартлетт, Б. Данермарк, І. Епандер,
І. Ессер.
Питання демонополізації галузі, формування ринку житлово-комунальних послуг (ЖКП)
висвітлені в працях російських авторів: А. Дєєвої, О. Кім, Е. Кокшарової, С. Корчемкіна,
Г. Поляковского, І. Решетникова, Ф. Рівкіна, М. Шапіро, та українських – О. Апостолюка, О. Димченко,
Т. Клебанова, Е. Раевнева.
Не зважаючи на значну кількість наукових публікацій, в них, на нашу думку, недостатньо
розглядаються практичні виходи до створення механізмів оцінки альтернатив бюджетного дотування
КГ, установлення залежності між ступенем задоволеності споживачів й обсягом сплачених послуг, що,
безперечно, вимагає подальших досліджень.
Постановка завдання. У перехідній економіці деклароване подолання дотаційності галузі за
допомогою досягнення повної платності послуг для населення не забезпечить достатності
фінансування сфери КГ, тому взаємодія з державою відбувається шляхом отримання бюджетних
дотацій.
Метою даної статті є проведення аналізу між об'ємом сплачених комунальних послуг (КП) та
ступенем задоволеності ними споживачів, а також сценарне прогнозування ситуацій в залежності від
обсягів бюджетних дотацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Споживач комунальних послуг стає заручником
численних негараздів, але у той же час він прагне до поліпшення якості життя, тому виникає справжня
необхідність дослідження потреб споживача комунальних послуг на ринку цих послуг, що стихійно
утворюється в Україні.
Сьогодні у світі напрацьована велика кількість теоретичних та практичних методів рішення
проблем задоволення та лояльності споживача.
Пропонується визначати ступінь задоволеності споживачів комунальними послугами на основі
анкетування споживачів і застосування експертних оцінок.
Результати дослідження базуються виключно на думках і оцінках респондентів і фіксують
громадську думку щодо сфери ЖКГ на момент опитування.
Респонденти, у кількості 50 осіб, представляли міські домогосподарства Жовтневого району м.
Харкова. Анкетування проводилось у період з 4 кварталу 2008 р. до 3 кварталу 2010 р. включно.
Вибірка респондентів охоплює різні категорії населення, враховуючи їх відмінності за статтю, віком,
освітою, соціальним станом та статусом, наявністю/відсутністю дітей, типом житла тощо, що дає змогу
говорити про узагальнені оцінки їхнього сприйняття різних питань функціонування сфери житловокомунальних послуг. Результати дослідження є репрезентативними для міського населення м.
Харкова. Більшість опитуваних сімей проживають у житлових приміщеннях з двох та трьох кімнат (42
та 29% відповідно), не враховуючи кухню і допоміжні приміщення. Житло 20% міських жителів
складається з однієї кімнати, а 9% – з чотирьох і більше кімнат.
Для виконання згортки отриманих оцінок якості, періодичності та вартості окремих комунальних
послуг у комплексний показник ступеня задоволеності споживачів Ud (t ) пропонується використати
вагові коефіцієнти, отримані на основі експертних оцінок. Тоді модель оцінки задоволеності споживача
наданими комунальними послугами Мз має вигляд:
14

3

Ud (t ) = ∑∑ xijt × α i × β j ,
i =1 j =1

де

xijt

- значення

(1)

j -ї характеристики для i -ї послуги за період t ;

α i - ваговий коефіцієнт i -ї послуги;
β j - ваговий коефіцієнт j -ї характеристики.
Одержаний за допомогою електронної таблиці MS Excel комплексний показник ступеня

задоволеності споживачів Ud (3кв 2010) = 4,11 .
На підставі цього показника отримана змога побудувати модель оцінки і прогнозування об'єму
сплачених КП в залежності від ступеня задоволеності споживачів Мспл у вигляді кусково-лінійної
економетричної моделі (piecewise linear regression).
Мспл – модель оцінки рівня оплати комунальних платежів. Це динамічна регресійна модель
вигляду:
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Ycпл (t ) = а 40 + a 41Ud (t ) + a 42 t
де

Ud (t )

а 40 , а 41

,

(2)

– ступінь задоволеності споживачів наданими КП у період

t;

– параметри моделі.

Дана модель була реалізована за допомогою ППП STATISTICA 7 для системи ЖКГ Жовтневого
району м. Харкова на основі початкових даних (млн. грн.) за період з 1 кварталу 2007 р. до 3 кварталу
2010 р. [1 ; 7]. На рис. 1 наведено оцінки параметрів, показники адекватності моделі Мспл та точку
розриву.

Рис. 1. Оцінки параметрів і показники адекватності моделі Мспл
Так, виходячи з даних рис. 1, модель адекватна з точки зору коефіцієнта множинної кореляції
(він дорівнює 0,908), та відсотка поясненої дисперсії (82,4%) і має вигляд:

 а 40 + a 41 ⋅ Ud ( t ) + a 42 ⋅ t , якщо
Y cпл ( t ) = 
′ + a 41
′ ⋅ Ud ( t ) + a 42
′ ⋅ t , якщо
 а 40
 15 , 617 − 0 , 0475
= 
 25 , 672 − 1 , 4355

Y cпл ( t ) ≤ Вreak
Y cпл ( t ) > Вreak

=

⋅ Ud ( t ) + 0 , 2829

⋅ t , якщо

Y cпл ( t ) ≤ 21 , 02647

⋅ Ud ( t ) + 0 , 5995

⋅ t , якщо

Y cпл ( t ) > 21 , 02647

За допомогою отриманої моделі Мспл проведемо аналіз залежності об'єму сплачених КП від
фактору часу та ступеня задоволеності споживачів, а також дослідимо точку розриву. Визначеною

Y

точкою розриву є спл = 21,02647 млн. грн. Проаналізувавши об’єм сплачених послуг за останні 2
роки, бачимо, що при прогнозуванні цієї величини на наступні періоди доцільно використовувати

Y

спл > 21,02647 млн. грн., бо з часом сума сплачених послуг
другий рядок формули, тобто для
зростає. Встановлена зворотна залежність між ступенем задоволеності споживачів і об'ємом
сплачених послуг суперечить здоровому глузду, але відповідає реальності. Справді, якість КП, що
надаються, останнім часом росте, а ступінь оплати знижується у зв'язку із стрімким падінням реальних
доходів громадян, викликаним економічною кризою в Україні. А також, у громадян сформоване стійке
переконання у тому, що якість послуг у більшості випадків не відповідає їх вартості у тому сенсі, що
громадяни сплачують за них дорожче, аніж вони реально коштують.
У нестабільній економічній системі, властивій перехідній економіці, горизонт прогнозування
економічних агентів малий, у зв'язку з чим, вони максимізували споживану корисність в
короткостроковому періоді. Тому використаємо комплексну модель Мспл для прогнозування об’єму
сплачених КП та ступеня задоволеності споживачів на 5 періодів вперед тобто до 4 кварталу 2011р.
включно.
Результати прогнозування за трьома сценаріями наведені на рис. 2-4.
Перший сценарій – песимістичний – передбачає відсутність бюджетного дотування, та визначає
його потенційно необхідну суму. За цим сценарієм заборгованість росте (наближається до 200 млн.
грн. на кінець прогнозного періоду) і її розмір у декілька разів перевищує об’єм наданих (більш ніж у 4
рази) та об’єм сплачених комунальних послуг (більш ніж у 5 разів на кінець прогнозного періоду). Суми
необхідного бюджетного дотування для кожного періоду, за умови відсутності дотування у
попередньому періоді, також постійно зростають і наближаються до 100 млн. грн. на кінець
прогнозного періоду.
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Рис. 2. Прогнозні дані за комплексною моделлю М0.1 за песимістичним сценарієм
Другий сценарій (рис. 3) – оптимістичний – передбачає бюджетне дотування протягом кожного
періоду у розмірі 50% покриття заборгованості минулого періоду. За умови, що бюджетне дотування
мало початися у 4 кварталі 2010 р., на кінець прогнозного періоду заборгованість мала б стати менше
20 млн. грн. (тобто менше половини об'єму наданих послуг), а потреба у бюджетному дотуванні
складала б менше 10 млн. грн.

Рис. 3 Прогнозні дані за комплексною моделлю М0.1 за оптимістичним сценарієм
Третій сценарій (рис. 4) – помірний – передбачає бюджетне дотування протягом кожного періоду
у розмірі 30% покриття заборгованості минулого періоду, починаючи з 2 кварталу 2011 р.

Рис. 4 Прогнозні дані за комплексною моделлю М0.1 за помірнним сценарієм
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За цієї умови, на кінець прогнозного періоду заборгованість мала б стати менше 70 млн. грн.
(тобто більше об’єму наданих послуг більш ніж у 1,5 рази), а потреба у бюджетному дотуванні
складала близько 20 млн. грн.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, запропонована комплексна модель
оцінки і прогнозування бюджетних дотацій дозволяє не тільки оцінити і проаналізувати причиннонаслідкові зв’язки, але і спрогнозувати можливі кількісні і якісні зміни в системі КГ на рівні надання та
сплати комунальних послуг, формування заборгованості споживачів за надані послуги, а також,
прогнозувати зниження навантаження на державний (регіональний) бюджет, які можуть мати місце
при розвитку ресурсного потенціалу системи і активній інвестиційній політиці.
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6. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма
економічних реформ на 2010 – 2014 роки. Розділ: Реформа ЖКГ. – С. 69-71 [Електронний ресурс]. –
Доступ до ресурсу : www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_2.pdf
7. Качала Т. М. Житлово-комунальне господарство в системі міського комплексу / Т. М. Качала.
– К. : Наукова думка, 2008. – 416 с.
8. Про соціально-економічне становище регіону [Електронний ресурс] Головне управління
статистики в Харківській області: [сайт]. – Режим доступу: http://www.kh.ukrstat.gov.ua – Назва з
екрана.
Анотація
Визначена та змодельована ступінь задоволеності споживачів наданими комунальними
послугами на основі їх анкетування і застосування експертних оцінок. Побудована модель оцінки і
прогнозування обсягу сплачених комунальних послуг в залежності від ступеня задоволеності
споживачів. Виконане сценарне прогнозування ситуацій в залежності від обсягів бюджетних
дотацій.
Ключові слова: комунальний комплекс, комунальні послуги, бюджетне дотування,
задоволеність споживачів, обсяг сплачених послуг, сценарне моделювання, кореляція, дисперсія.
Аннотация
Определена и смоделирована степень удовлетворенности потребителей оказанными
коммунальными услугами на основе анкетирования потребителей и применения экспертных
оценок. Построена модель оценки и прогнозирования объема оплаченных коммунальных услуг в
зависимости от степени удовлетворенности потребителей. Выполнено сценарное
прогнозирование ситуаций в зависимости от объемов бюджетных дотаций.
Ключевые слова: коммунальный комплекс, коммунальные услуги, бюджетное дотирование,
удовлетворенность потребителей, объем оплаченных услуг, сценарное моделирование,
корреляция, дисперсия.
Аnnotation
Determined and modeled degree of customer satisfaction provided by public services based on
surveys of consumers and the use of peer reviews. The model estimation and forecasting the volume of paid
building services, depending on the degree of customer satisfaction. Using scenario forecasting situations,
depending on the volume of budgetary subsidies.
Key words: Municipal Complex, utilities, budget subsidies, customer satisfaction, volume of paid
services, scenario modeling, correlation, variance.
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АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Молочна промисловість України є великою індустріальною галуззю,
виробнича потужність якої з переробки молока досягає 18 млн. т. на рік. Наявні потужності переробної
промисловості використовуються в середньому на 20-45%. Як відомо, рівень їхнього використання
залежить, з одного боку, від кількості та якості сировини, з іншого – купівельної спроможності
населення. Причому, деякі вчені, в аспекті першопричини неповного використання потужностей,
акцентують увагу на зниженні купівельної спроможності. Так, зниження реальних доходів населення і
наявність високої еластичності попиту за доходом зумовили зменшення споживання молочної
продукції, а отже, виробництва її на молокозаводах, що негативно вплинуло на обсяги заготівель
молока в сільськогосподарських підприємствах. Інші – причиною вважають нестачу високоякісної
сировини за рахунок зменшення поголів'я та зниження продуктивності корів.
Аналіз цієї причинно-наслідкової послідовності має здійснюватися в площині пошуку
несприятливих факторів у функціонуванні переробної промисловості як основи для визначення
пріоритетів з тим, щоб їхня реалізація стала умовою для успішного розв'язання проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях учених: В. І. Бойка,
О. М. Шпичака, П. Т. Саблука, В. Савицької, М. М. Ільчука, М. К. Пархомця, О. Г. Мелюхіної,
А. А. Омельяненка, В. Островського, Г. Ткаченка , К. Ряполова [7] та інших знайшли відображення
основні аспекти ефективності виробництва молока і молочної продукції. Разом з цим постійна зміна
організаційно-правових умов ведення господарства в цій сфері потребує подальших аналітичних і
практичних досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження стану молочної промисловості
України, виявлення тенденцій обсягу виробництва продукції, окреслення найбільш актуальних
проблеми молокопереробної галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна ефективність функціонування
молокопереробної промисловості зумовлена системою факторів, основними з яких є використання
виробничих потужностей, що в свою чергу зумовлене різким скороченням постачання сировини у
молочну промисловість. Так, динаміку заготівлі і постачання молока на переробку у підприємства
молочної промисловості характеризують дані таблиці 1.
Таблиця 1
*
Заготівля молока в Україні господарствами усіх категорій

Категорія
підприємств
Господарства
усіх категорій, в
тому числі :
сільськогосподарські
підприємства
господарства
населення

2007
кількість
питома вага,
т.
%

Рік
2008
кількість
питома вага,
т.
%

кількість
т.

178951

100

167858

100

153036

100

25812

14,43

25968

15,47

39496

25,81

150592

84,15

140645

83,79

113512

74,17

1,42

1245

0,74

28

0,02

інші
господарські
структури
2547
*
- сформовано на основі [6]

2009
питома вага,
%

На основі даних таблиці за 2007-2009 роки можна спостерігати збільшення питомої ваги
виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами: з 14,43% у 2007 році до 15,47 % у 2008
∗
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році та до 25,81% у 2009 році. Має тенденції до зменшення частка заготівлі молока господарствами
населення, відповідно з 84,15% у 2007 році до 83,79 % в 2008 році, з 83,79 % до 74,17% у 2009 році.
Разом з тим, найбільша питома вага заготівель молока належить приватному сектору. Незначна
частка заготівель молока сільськогосподарськими підприємствами свідчить, що такі підприємства
мають значний невикористаний резерв збільшення заготівель молока для переробної промисловості.
Дослідження стану молокопереробної галузі показало, що важливим видом молочної продукції є
продукція з незбираного молока. У таблиці 2 подано динаміку обсягів виробництва основних видів
молочних товарів.
Таблиця 2
*
Виробництво молочної продукції з незбираного молока в Україні за видами , тис. т .
Рік, зміни, %
Вид
продукції
1.Продукція з незбираного
молока у перерахунку на
молоко
В тому числі: у натур. вазі
молоко незбиране
2.Кисломолочна продукція, з
неї:
- кефір
- йогурт
- сметана
- сир кисломолочний
незбираний
3. Знежирена молочна
продукція у перерахунку на
знежирене молоко
4. Сухе незбиране молоко,
сухі вершки та сухі суміші

темп
росту %

відх. до
2009

темп
росту %

322

146

157

115,4

474

168

163,9

43

110

242,2
133
31,7
64,7

301,4
160
46,4
81,6

67
30
13,8
19,8

134
129,1
177,1
144,1

59,2
27
14,7
16,9

122,2
120,3
146,4
126,1

9,4

12,8

13,4

3,4

136,2

0,5

104,7

81,3

88,1

95,6

6,8

108,4

7,5

108,5

11,0

22,5

16,6

11,5

204,5

- 5,9

73,8

2007

2008

2009

699

1021

1178

263

431

175,2
103
17,9
44,9

відх. до
2008

*

- сформовано на основі [6]

Найбільшу частку займає продукція з незбираного молока у перерахунку на молоко, загалом
відбуваються тенденції до збільшення обсягів виробництва. Порівнюючи показники 2008 р з даними
2007 року виявлено, що обсяг зазначеного виду продукції збільшився на 322 тис. т., відхилення 2009
року до 2008 року становить всього 157 тис. т.
Спостерігаються стійкі тенденції до збільшення по молочнокислій продукції, яка у 2008 році
проти попереднього періоду збільшилась на 54 тис. т. та у 2009 році – на 47 тис. тонн.
Найбільшу частку у загальному обсязі кисломолочної продукції займає кефір, обсяги
виробництва якого постійно збільшуються, що свідчить про підвищення попиту на даний вид молочної
продукції та, відповідно, підвищення його якості. Найменша ж частка спостерігається по такому
новому виду кисломолочної продукції, як йогурт, обсяги виробництва якого також мають тенденції до
збільшення. Виробництво сиру кисломолочного незбираного у 2008 році збільшилось на 3,4 тис. т. та
має деякі тенденції до незначного зменшення у 2009 році (відхилення становить всього 0,5 тис. т.).
У 2008-2009 роках відбулося збільшення обсягів виробництва знежиреного молока, відхилення,
відповідно становить: 6,8 тис. т. та 7,5 тис. т. Проте, по таких видах молочної продукції як: сухе
незбиране молоко, сухі вершки та сухі суміші у 2009 році має місце зменшення з 22,5 тис. т. до
16,6 тис. т.
Таким чином, спостерігаючи тенденції розвитку молочної промисловості, можна визначити
основні напрями збільшення конкурентоспроможності продукції. До них відносяться: створення
екологічно чистої продукції, покращення смакових якостей молочних виробів, виробництво дієтичних
товарів та товарів для хворих цукровим діабетом, збільшення частки нежирної та знежиреної
продукції, зменшення вмісту консервантів, впровадження нетрадиційних видів молочної продукції з
новими споживчими властивостями (десерти, сиркові маси, молоко та масло зі смаковими
наповнювачами, соуси), покращення упаковки, проведення більш широкої та дієвої рекламної
діяльності, створення більш потужної збутової мережі, застосування прогресивних методів
стимулювання збуту (зокрема знижок для малозахищених верств населення).
Зазначені напрями потребують додаткових капіталовкладень, проте лише вони можуть
гарантувати збільшення обсягів збуту продукції, конкурентоспроможності продукції підприємства, що в
свою чергу впливає на його інвестиційну привабливість.
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Також важливим фактором є цінова політика, що проводиться підприємствами та метою якої є
максимізація продажу, що є найбільш прогресивною за даних умов розвитку ринку молокопереробної
галузі. Така мета може бути досягнута за допомогою використання таких типів цінової політики як
«політика проникнення на ринок» (для різних регіонів) та «політика низьких цін» (для місцевого ринку).
Так, у першому випадку передбачається вихід на підприємства на нові ринки і встановлення на
початку найнижчої ціни з метою закріплення на цих ринках. У другому випадку, за рахунок зменшення
собівартості і невисоких транспортних витратах на товари можуть бути встановлені ціни нижчі ніж у
конкурентів, а тому збільшиться попит на товари та обсяги продаж. В подальшому підприємство може
застосовувати й інші типи цінової політики. Потрібно зауважити, що «політика низьких цін» та
«політика проникнення на ринок» має активний (наступальний) характер, що полягає у встановленні
цін на основі маркетингових досліджень, потужностей підприємства, максимізація обсягу продажу та
максимізація прибутку, тобто ефективної збутової політики для досягнення росту і прогресивних цілей
підприємства.
Одним із важливих чинників, що впливає на фінансові результати діяльності підприємств
молокопереробної галузі є асортимент та номенклатура виготовлюваної продукції. Уся асортиментна
політика молокопереробних підприємств формується, виходячи із технологічних та технічних
можливостей щодо глибини переробки сировини та фасування готової продукції.
Також на ефективну діяльність молокопереробних підприємств впливає значна кількість
чинників, серед яких виробничі потужності підприємства, маркетингові цілі, гнучкість та мобільність,
кваліфікація персоналу, здатність створювати відповідні до характеристик асортименту програми
просування товару і системи збуту. Зважаючи на це, потрібно старанно підходити до планування
розширення асортименту продукції. Тому формуванню асортиментної політики на даних
підприємствах слід приділити більшу увагу. Неефективна асортиментна політика може мати значний
вплив на фінансовий стан підприємства, його розвиток та обсяги виробництва.
Більшості асортиментних позицій, які пропонуються, притаманна новизна. Зважаючи на це,
підприємства при формуванні ефективної асортиментної політики мають враховувати сучасні
можливості ведення моніторингу ринку та вміти гнучко адаптувати маркетингову програму до його
умов, а тому доцільно приділяти більшу увагу управлінню життєвим циклом товару.
Надзвичайно актуальним для розвитку молокопереробної галузі є: поліпшення соціального
стану сільського населення; створення базових елементів залучення інвестицій на основі оптимізації
процесу виробництва; поглиблення ступеня переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
наповнення внутрішнього ринку конкурентоспроможною продукцією; зберігання і збуту продукції;
забезпечення прискореного розвитку підприємств харчової промисловості, що входять в
агропромислові об’єднання; організації виробництва із застосуванням новітніх енергозберігаючих
технологій.
Для ефективнішої діяльності підприємств молокопереробної галузі слід враховувати комплекс
політичних, економічних, соціальних та психологічних факторів, прогнозування кон’юнктури ринку,
повним використанням внутрішнього потенціалу підприємств, постійним пошуком шляхів підвищення
конкурентоспроможності продукції і застосуванням активних форм проведення цінової політики. А
також залученням інвестицій, щоб оновити технології та основні фонди підприємства, створити
стабільні інтеграційні зв’язки серед учасників ринкового процесу, підвищити рівень виробництва і
споживання молочних продуктів на душу населення.
Слід зауважити, що збільшення валового виробництва молока визначається збільшенням
виробництва молока саме у приватному секторі, що стало засобом виживання для села. Тобто сільське
населення перейшло на самозабезпечення молочними продуктами, що свідчить про низькі реальні
доходи й незадовільну соціальну політику держави. До того ж протягом 2007-2009 років збільшення
виробництва молока за цим каналом майже не позначилося на рівні споживання молока і молочної
продукції, особливо міських жителів, попит яких визначається продукцією саме промислової переробки
(кефір, йогурт, сир). Така ситуація зумовлена низькою товарністю молока, виробленого у приватних
господарствах, що надійшло на переробні підприємства. Так, у 2008 році господарства населення
виробили 11,2 тонн молока, що в 4,42 рази більше порівняно із сільськогосподарськими
підприємствами всіх форм власності. При цьому молокопереробні підприємства прийняли від них
3528,4 тис. т, або 31,4% від їх валового виробництва. Тоді як у сільськогосподарських підприємствах
рівень товарності по даному каналу реалізації становив 65,17%.
Отже, до найбільш актуальних проблем молочної промисловості належать: питання розвитку
сировинної бази та молочного скотарства; підвищення якості молока й молочної продукції; гармонізації
стандартів, що діють в Україні, зі світовими; формування ефективної цінової політики підприємств; роль
держави в розвитку галузі, реструктуризації та модернізації підприємств; оцінку досягнення синхронізації у
процесах відкриття ринку молока і молочної продукції країн Європейського Союзу та України. Незважаючи
на кризові явища, які чітко проявилися у сфері виробництва молока і молочної продукції в процесі
трансформації вітчизняної економіки в систему ринкового господарювання, дана галузь має всі
потенційні можливості для успішного функціонування.
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Висновки з проведеного дослідження. Молочна індустрія України розвивається під впливом
зміни соціальних моделей харчування людей, ставлення медицини до харчування, енергетичних й
екологічних проблем, тенденцій досягнень світової науки. Стан промисловості, тобто організаційноправова форма її суб'єктів, рівень взаємозв'язку між ними, іншими суб'єктами АПК і державними
структурами, наявність оборотних засобів та сучасної нормативної бази, забезпеченість
висококваліфікованими кадрами великою мірою залежать від економічного й політичного стану в
країні.
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Анотація
У статті досліджено стан і проблеми розвитку молочної промисловості України, визначено
динаміку виробництва окремих видів продукції. Окреслено найбільш актуальні проблеми
молокопереробної галузі.
Ключові слова: молочна промисловість, молокопереробні підприємства, молочна продукція.
Аннотация
В статье исследовано состояние и проблемы развития молочной промышленности
Украины, определено динамику производства отдельных видов продукции. Очерчены наиболее
актуальные проблемы молокоперерабатывающей отрасли.
Ключевые слова: молочная промышленность, молокоперерабатывающие предприятия,
молочная продукция.
Annotation
This article explores state and problems of milk industry of Ukraine, defined the dynamics production
of certain types of products. Outlined the most pressing problems dairy industry.
Key words: dairy industry, dairy plants, dairy products.
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА
ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми. У ринковій економіці величезна увага приділяється проблемам якості,
результативності та ефективності менеджменту. Від того, наскільки ефективний менеджмент на
підприємстві, залежить ефективність діяльності в цілому, можливості та динаміка розвитку
підприємства, а також його інвестиційна привабливість. Іншими словами, оцінка якості,
результативності та ефективності менеджменту – це стратегічно важлива інформація в найширшому
сенсі слова. Сьогодні позиційні підходи до організації ефективного управління мають конкурентну
перевагу. Однак, необхідність оцінки якості, результативності та ефективності менеджменту стає
настільки очевидною, що виникає потреба вироблення об’єктивних показників для оцінки здібностей
підприємств виробляти продукцію з необхідними якісними характеристиками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам підвищення ефективності управління
підприємствами присвячені праці таких українських та російських вчених, як В. В. Бузирева,
А. В. Бусигіна, М. В. Володькіної, Д. М. Гвішиані, В. Г. Герасимчука, А. Ю. Денисова, С. А. Жданова,
В. М. Колпакова, В. С. Кулібанова, В. С. Пономаренка, А. Г. Поршнєва, О. М. Тищенко, Л. С. Шевченко.
Зокрема, питання підвищення ефективності управління підприємствами розробляли А. Є. Ачкасов,
А. Ф. Гойко, А. В. Дружинін, В. Ф. Залунін, О. С. Іванілов, Л. М. Козар, Ю. П. Панібратов, Б. В. Прикін,
І. С. Степанов, А. М. Тугай, В. І. Торкатюк, Р. Б. Тян, С. А. Ушацький, Л. М. Чистов, В. Д. Шапіро,
Е. Й. Шилов, Л. М. Шутенко та інші вчені.
При зверненні до закордонного досвіду були вивчені й узагальнені результати наукових
досліджень І. Ансоффа, О. Вільямсона, П. Друкера, Р. Коуза, М. Мескона, А. Файоля, Р.Холла.
Ці розробки, безсумнівно, мають велике теоретичне і практичне значення. Однак, у більшості з
них недостатньо досліджено інструментарій оцінки результативності, ефективності та якості
менеджменту, що призводить до певних складнощів вимірювання результативності підприємства і
потребує подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження показників комплексного
вимірювання якості, результативності та ефективності менеджменту підприємства для динамічної
оцінки стану його функціонування та визначення напрямків покращення господарської діяльності в
цілому.
Доцільність оцінки ефективності підприємства з позиції менеджменту полягає в тому, що її
показники є передумовою відповідних рішень, які дають змогу активно впливати на поточний стан і
тенденції розвитку. Вони є індикатором добробуту підприємства. Дійсно, головна мета менеджменту –
забезпечення стійкого і довгострокового розвитку соціально-економічної системи. Тому менеджмент,
функціонуючи результативно і ефективно, володіючи високою якістю, може реально забезпечити
розвиток соціально-економічної системи завдяки можливості вибору лінії поведінки в конкурентному
середовищі. Такі умови створюються, якщо технологія і організація виробництва, продукція
підприємства і менеджмент володіють конкурентоспроможністю.
Виклад основного матеріалу дослідження. У період зростання підприємства одним з
головних джерел його подальшого розвитку стає додатковий капітал. Щоб залучити нових інвесторів,
менеджмент підприємства повинен мати в їхніх очах високу оцінку. При відсутності доступу до
внутрішньої управлінської звітності потенційним інвесторам важко приймати необхідні рішення. У
зв'язку з цим потрібен досить простий і в той же час надійний інструмент оцінки бізнесу за даними
відкритої звітності. Цю роль можуть виконати показники оцінки якості, результативності та
ефективності до визначення результативності функціонування менеджменту підприємства [1].
Головною ознакою якості управлінської діяльності виступає якість праці, що відбиває його
сутнісні особливості і продуктивну силу. Якість праці виступає в якості продукту праці. Саме якість
продукту праці виступає функціональним призначенням управлінської праці.
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Якісними характеристиками управлінської праці виступають: творчість як форма розумової
праці; підприємливість (ініціативність); інноваційність; оперативність (своєчасність); колективний
характер (партнерство, корпоративність); рівень ризику; відповідальність (правова, соціальна,
моральна); економічність; продуктивність; результативність [2].
Оцінка якості менеджменту як процесу впливу виступає в його активуючій, організуючій,
направляючій, мотивуючій силі, що визначається правильним вибором засобів і методів впливу,
процедур їх реалізації. Про якість впливу можна судити лише після його реалізації. До реалізації
рішень можна говорити лише про методологію обґрунтування, дотримання принципів і методів
формування впливу і передбачуваній якості. Якість впливу відбивається в його реалізації,
своєчасності, правильності вибору шляхів і засобів вирішення виробничо-господарської проблеми.
При оцінці процесу вироблення і реалізації управлінського рішення використовуються такі якісні
характеристики: оптимальність (критерій вибору найкращого варіанта); оперативність (критерій
відповідності рішення в часі з потребою виробництва); економічність (критерій – мінімальний розмір
витрат чи ресурсів); ризикованість (критерій – мінімізація ймовірності та рівня втрат); соціальна
значимість (критерій – максимізація корисності для суспільства); правова захищеність (критерій –
нормативно-правова забезпеченість); комунікативність (критерій – надійність і гнучкість зв'язків).
Таким чином, найбільш характерними формами поняття „якість менеджменту” виступають:
якість управлінської праці; якість персоналу (професіоналізм); якість ресурсів і потенціалу управління,
якість процесів управління, зміст яких визначається сферою або видом керованої діяльності
(виробництво, маркетинг, фінанси); якість системи управління.
У зв’язку з орієнтацією розвитку виробничо-господарських систем на кінцеві результати,
формулювання і взаємоув’язка цілей за кінцевими результатами набуває виняткову значимість. У ряді
випадків проміжні цілі підміняють головні. Іноді проміжні цілі набувають значення самоцілі, і
відбувається втрата головної мети. Однак перебільшення значення головної мети знижує увагу до
проміжних цілей, від якості і термінів досягнення яких залежить її реалізація.
Для оцінки загальної мети (місії) виробничої системи використовуються наступні показники:
рівень досягнення мети (відношення кінцевого результату – обсягу продажів до цільової величини);
рівень задоволення потреб (відношення кінцевого результату до величини потреби); величина
потенційної потреби (незадоволена і нова потреба, прогнозована службою маркетингу); частка ринку
профілюючої продукції; стійкість конкурентних переваг (прогресивність, рейтинг); потенційні
можливості розвитку (потенційна потреба в ресурсах) [6].
Стійкість розвитку пов’язана з оцінкою рівня досягнення (чи недосягнення) мети, визначенням
величин незадоволеної і потенційної потреби. У виробничо-господарській системі окрім
безпосередньо виробничої є інноваційна, маркетингова, фінансова, соціальна діяльність,
результативність якої визначається рівнем досягнення функціональних цілей. Інноваційний результат
– масштаб нововведень; фінансовий результат – величина або динаміка прибутку; соціальний
результат – рівень життя працівників і його динаміка; маркетинговий результат – частка нового ринку
або розширення наявного.
Результативність управління організаціями, спеціалізованими на виконанні функціональних
послуг, наприклад, фінансових чи інвестиційних, маркетингових, венчурних або біржових,
визначається з профілюючого виду діяльності або місії організації.
В умовах корпоративних структур окремі самостійні структурні ланки мають спільну мету,
орієнтовану на певний вид продукції, яка споживається всередині системи і реалізується на сторону. В
даному випадку результативність виробничо-господарської ланки визначається за рівнем реалізації
його мети як ступеня задоволення ринкової і внутрішньосистемної потреб. При наявності у
корпоративної структури фінансових або інвестиційних ланок, маркетингових центрів, рекламних
служб їх результативність визначається аналогічним чином.
У корпоративних структурах визначається результативність: місії системи в цілому; цілей
виробничо-господарських ланок; цілей функціональних організацій.
Виділимо умови, за яких менеджмент можна назвати результативним: соціально-економічна
система досягла кінцевих результатів, в яких реалізована спільна мета або місія системи (рівень
досягнення мети); досягнута результативність окремих виробничих ланок системи; кінцеві результати
співмірні з потребою (рівень задоволення потреби); визначена потенційна потреба як підстава для
формування нової мети і створення умов сталого розвитку (рівень можливого розширення
виробництва); досягнута результативність по кожному виду функціонального менеджменту як
забезпечення відповідності функціональних результатів їх цілям [3].
Результативність управління – це міра точності управління, яка характеризується досягненням
очікуваного стану об'єкта управління, мети управління або рівнем наближення до неї. Критерії оцінки
результативності можуть бути різними й залежать вони від поставленої мети, якої необхідно досягти
(табл. 1).
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Таблиця 1
Залежність критерії результативності від поставленої мети [4]
Мета

Критерії результативності

Виживання в перспективі

Збереження позиції на ринку
Забезпечення результативності
всіх підсистем менеджменту

конкурентоспроможність стратегії;
інноваційний потенціал;
рівень реалізації обраних стратегій.
рівень забезпечення частини ринку;
рівень адекватності обраних стратегій, тактики й механізмів управління
рівню досягнення поставленої мети.
рівень ефективності підсистем: мотивації; якості праці персоналу;
маркетингової; фінансової тощо.

Оцінка результативності менеджменту дозволяє виявити можливості та напрями розвитку
організації, дає інформацію про необхідність створення нової потреби і відповідно випуску нової
продукції, про диверсифікацію, проблеми взаємодії учасників виробничого та управлінського процесу.
По взаємодії і порівнянні мети і кінцевого результату відтворювального процесу судять про
результативність менеджменту як базової умови ефективності. Ефективним може бути тільки
результативний менеджмент.
Ефективність менеджменту відображає його результативність у досягненні цілей керованого
об'єкта та забезпечення соціально-економічного ефекту в зіставленні з використаними ресурсами і
витратами на управління. Економічний сенс ефективності менеджменту – у забезпеченні найбільшого
економічного ефекту при даних ресурсах (витратах) на управління. Соціальний сенс – в забезпеченні
найбільшого соціального ефекту при даних ресурсах (витратах) на управління.
Останнім часом з'являються наукові праці, в яких пропонуються різні підходи до визначення
ефективності системи менеджменту. Одним із цих підходів є визначення показників економічності
апарату управління та його результативності.
Серед показників економічності вирізняються за питомою вагою кількість управлінських
працівників у загальній чисельності працівників; обсяг витрат на управління у загальній сумі витрат
організаційного формування; розмір оплати праці працівників апарату управління в загальному фонді
оплати праці.
Ефективність управління оцінюється залежністю від впливу підсумкового показника діяльності
на підвищення кінцевих результатів діяльності підприємства. При цьому сукупність функцій, які
реалізуються конкретною групою людей (підрозділом), розглядається як об'єкт (система), що
аналізується. Характеристика об'єкта, яка відображає його адекватність принципам сучасності,
зосередження і гнучкості виконуваних функцій та його функціональну організованість представлена в
табл. 2.
Таблиця 2
Система критеріїв оцінки управління [5]
Показники оцінки
системи управління

Питома вага витрат на
управління

Формула для розрахунків

Пз =

З у ∗ 100
Фоф ∗ К 1 + Фоб ∗ К 2

Результативність
управлінської діяльності
(Ру)

Ру =

Критерій ефективності
управління (Еу)

Еу =

Т1
Т2
Зу

Позначення
Зу – витрати на управління;
Фоф – вартість основних виробничих фондів;
Фоб – вартість нормованих оборотних засобів;
К1 – коефіцієнт коригування за рівнем
концентрації виробництва;
К2 – коефіцієнт коригування за рівнем
кооперування
Т1 – темп приросту продуктивності праці;
Т2 – темп приросту фондоозброєнності
Ру – результативність управлінської діяльності;
Зу – витрати на управління

Ру

Для оцінки цієї характеристики використовуються такі коефіцієнти, що розраховуються на основі
функціональної і структурної моделей об'єкта:
− Коефіцієнт актуалізації функцій:
Ка =

Fн
,
Fз

(1)
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де Fн – необхідні функції;
F3 – загальна кількість можливих функцій.
− Коефіцієнт концентрації функцій:
Кк =

Свн
,
Сз

(2)

де Свн – зовнішні зв'язки організації;
C3 – загальна кількість зв’язків.
Коефіцієнт функціональних можливостей:
Кф =

Fн
+ Fр ,
Fз

(3)

де Fp – кількість потенційних функцій.
Економічна ефективність характеризується системою трьох показників:

ε ;

ε =  р(ε );
с[с(ε ); р(ε )]


(4)

де ε – корисний ефект;
р(ε) – вірогідність досягнення цього ефекту;
с[с(ε); р(ε)] – витрати на досягнення цього ефекту від заданої вірогідності.
У даному разі ефективність характеризується якістю виконання функцій і витратами на їх
виконання, які залежать від кількості підрозділів, рівня технологічності, продуктивності праці тощо.
Ефективність визначається як витрати на одиницю якості виконаних функцій:
Е = С/К,
(5)
де К – якість виконання функцій;
С – витрати на одиницю якості функції.
Критерії ефективності організації розташовуються навколо чотирьох полюсів: механізму
внутрішньої координації; процедур мотивації; системи інформації; структури прийняття рішень [7].
Залежність рівня загальної ефективності організації від того чи іншого рівня її складових умовно
зображується так:
1
2
Е=Е хЕ ,
(6)
де Е – рівень загальної ефективності;
1
Е – рівень зовнішньої ефективності (ступінь використання ринкових можливостей);
2
Е – рівень внутрішньої ефективності (ступінь використання внутрішніх можливостей).
Для отримання організацією максимально високих результатів необхідно якнайповніше
реалізувати її ринкові можливості й достатньо забезпечити максимально високий рівень її внутрішньої
ефективності.
Ефективність організаційних структур управління впливає на ефективність менеджменту
підприємства і стосується передусім таких внутрішніх характеристик організації, як координація,
система передавання, механізм прийняття управлінських рішень та їх взаємодія з ринковим
оточенням.
Проблема вибору точних економічних критеріїв, які б дали змогу оцінити результати діяльності
організації і порівняти організації між собою — вкрай складне завдання. Але хоч би який був обраний
критерій, ефективність менеджменту в динаміці характеризує зростання організації, тобто зміну межі
між організаціями та між організаціями і ринком [8].
Перевагами впровадження нової системи менеджменту є її зв'язок з розширенням можливостей
підприємництва і зростанням ефективності:
− поліпшується якість рішень, які приймаються, і скорочується сам процес прийняття рішень;
− вище керівництво вивільняється від щоденної рутинної роботи й має більший простір для
вирішення стратегічних завдань;
− з'являється чіткіше уявлення про рівень прибутку й результати діяльності підприємства.
Організація тільки тоді може вважатися такою, що досягла успіху, коли вона досягла своєї мети.
Тому основними складовими успіху організації є [5]:
− виживання організації (можливість існувати якомога довше): для цього потрібно періодично
змінювати свої цілі, вибирати їх відповідно до мінливих потреб зовнішнього середовища;
− результативність і ефективність організації, тобто, за термінологією П. Друкера,
результативність є наслідком того, що «виробляються потрібні, правильні речі», а «ефективність» є
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наслідком того, що «правильно створюються саме ці речі»;
− продуктивність: основною складовою продуктивності є якість. Продуктивність на всіх рівнях
організації є критично важливим чинником для того, щоб організація могла вижити й досягти успіху за
умов конкуренції;
− практична реалізація управлінських рішень: успішним рішенням вважається таке, яке
втілюється, практично перетворюючись на дію, – результативно та ефективно.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, головна мета менеджменту – забезпечення
стійкого і довгострокового розвитку соціально-економічної системи. Тому менеджмент, функціонуючи
результативно і ефективно, володіючи високою якістю, може реально забезпечити розвиток
соціально-економічної системи завдяки можливості вибору лінії поведінки в конкурентному
середовищі. Такі умови створюються, якщо технологія і організація виробництва, продукція фірми і
менеджмент володіють конкурентоспроможністю. Таким чином, розробка показників оцінки якості,
результативності та ефективності менеджменту є актуальною проблемою перед підприємствами
країни.
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Аннотация
В статье рассмотрены показатели комплексного измерения качества, результативности и
эффективности менеджмента предприятия для динамической оценки состояния его
функционирования и определения направлений улучшения хозяйственной деятельности в целом.
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Annotation
In the article the performance of complex measurements of quality, effectiveness and efficiency of
enterprise management for dynamic assessment of its performance and identify areas to improve economic
activity in general.
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СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ В ЗАРУБІЖНІЙ ТЕОРІЇ
МЕНЕДЖМЕНТУ ДО РОЗУМІННЯ ЛІДЕРСТВА
Постановка проблеми. У сучасній теорії і практиці менеджменту обґрунтовано вважається, що
лідерство є ключовим фактором для досягнення організацією ефективної діяльності. Не можна
заперечувати того, що успішна реалізація таких функцій менеджменту, як планування, організація,
мотивація та контроль можлива, якщо керівник підприємства рівночасно не є його лідером, здатним
вести за собою весь трудовий колектив, заохочувати його на результативну діяльність, позитивно
впливати на нього.
Лідерство є багатоаспектним соціально-економічним явищем, оскільки цей феномен
проявляється у різних більш або менш організованих групах, які прагнуть до певної спільної для них
мети. Воно одержує своє вираження в усіх соціально значимих сферах людської діяльності, у першу
чергу в економічній та політичній, оскільки люди є соціальними істотами, вони об’єднуються та існують
в групах і саме через групову взаємодію вони реалізовують свої плани й задуми. Завдяки лідерству
засновників виникли такі всесвітньо відомі компанії як Microsoft, Dell, MEI, корпорація IBM.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці лише в останні роки
намагаються вникнути в сутність лідерства та історію наукового аналізу проблеми, при тому
розглядають його чи з точки зору соціології, чи педагогіки і ще рідше – з позицій організаційного
менеджменту. Не можна упускати повз увагу того факту, що у фундаментальних підручниках з
менеджменту, авторами яких є знані вчені О. Кузьмін, М. Мартиненко, Ф. Хміль, В. Яцура та інші
подаються узагальнюючі визначення обох понять, однак вони здійснені на основі синтезу
теоретичного доробку зарубіжних дослідників. Серед них у першу чергу слід виділити Р. Беллоуза,
Т. Буша, Д. Катца і Р. Канна, М. Сміта, Р. Стогділла, Ф. Фідлера, Дж. Френча, Ч. Шанна та ряд інших.
Найбільш оригінально і вдало скомпонував існуючі в західній літературі визначення лідерства
Р. Стогділл у книзі «Керівництво по лідерству» [1]. Заслуговують на увагу праці російських дослідників
даної проблеми: О. Анісімова [2], С. Зуб та С. Смірнова [3] і деяких інших. Стаття О. Анісімова й
В. Колпакова дає дуже короткий аналіз трактування понять ,,лідер” і ,,лідерство”, однак вона повністю
дублює підхід Р. Стогділа і хронологічно не виходить за межі 70-х років. Однак, як свідчить
літературний огляд проблеми, поставлена проблема вимагає подальших наукових досліджень.
Постановка завдання. Метою даної публікації є вияснення суті сучасних основних наукових
трактувань лідерства в західній теорії менеджменту, виявлення спільних та відмінних підходів до його
розуміння і пояснення значення лідерства як найбільш ефективної функції менеджменту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «лідер» походить від англосаксонського
кореня слів lead, leader, leadership – «lead», яке в буквальному перекладі означає «дорога», «шлях».
Глибше вникнення в сутність терміну засвідчує його походження від дієслова «leader», що означає
«подорожувати», «йти» [4, с. 63]. Як пояснюється в Оксфордському словнику англійської мови, слово
«лідер» стали застосовувати в ХІІІ ст. Тоді англосакси називали лідером людину, яка вказує шлях,
веде за собою. Схоже тлумачення знаходимо у «Великому англо-українському словнику», де термін
«leader» пояснюється як «керівник», «вождь», «командир» [5, с. 546]. Таким чином у середньовічному
англійському суспільстві сформувався образ пастуха і стада, в ширшому розумінні які засвідчують
існування у кожному людському об’єднанні трьох видів соціальних потреб. Найперше спільноті
необхідно знати, куди вона йде; іншими словами – знати своє завдання. Другою чергою, спільнота
(група) повинна бути об’єднана навколо спільної ідеї. І, нарешті, є очевидним, що потреби кожного
члена команди повинні бути задоволені.
Значення терміну «лідерство» подається науковцями по-різному, так як феномен лідерства,
лідерські відносини проявляються у різних сферах людської діяльності, в процесі групової взаємодії
при вирішенні будь-яких проблем, пов’язаних з інтересами більшості членів групи. У тому ж англоукраїнському словнику під терміном «leadership» розуміється «керівництво», ,,водійство” [5, с. 546].
Отже, в буквальному розумінні під лідерством мається на увазі керівництво, провідництво, ведення за
собою. Однак в сучасній науці сформувалася низка підходів до пояснення феномену лідерства,
оскільки різні вчені виділяють специфічні сторони цього явища, яке проявляється в усіх сферах
суспільного життя, на різних рівнях взаємовідносин між людьми.
Наприкінці минулого століття розгляд проблем і сутності організаційного лідерства активізували
М. Альберт, М. Мескон і Ф. Хедоурі у спільній праці «Основи менеджменту» [6], П. Друкер [7],

235

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО

Дж. П. Коттер [8], К. Ходжкінсон у «Філософії лідерства» [9] і, особливо, Д. Адаір у «Психології
лідерства» [4] та інші західні вчені.
Так, М. Альберт, М. Мескон і Ф. Хедоурі у своїй спільній праці розглядають першою чергою
ситуативну поведінку лідера, яка спрямована на концентрацію зусиль працівників на досягнення цілей
організації. Основну увагу вони зосереджують на тому, який зв'язок між якісними особистими
характеристиками лідера, його ситуативною поведінкою та ефективністю управління. Для цього вони
досліджують існуючі на той час підходи до розуміння суті лідерства та стилі поведінки лідерів.
Як підсумок, вони виділяють три підходи до розуміння суті лідерства: підхід з позицій особистих
якостей, поведінковий підхід і ситуативний підхід. Перший підхід орієнтований на пошук взаємозв’язків
особистих якостей лідера із ефективністю керівництва. Робиться висновок, що не завжди є залежність
ефективності діяльності лідера від його особистих рис. Представники поведінкового підходу
розробили класифікацію стилів поведінки керівника по відношенню до підлеглих. Основоположник
цього підходу Д. Мак Грегор, як стверджують автори, сформулював теорію «Х», за якою авторитарний
керівник зовсім не враховує здібностей підлеглих, їх інтересів та стану готовності до високих завдань.
В свою чергу демократичний керівник діє згідно теорії «Y»: він залучає підлеглих до процесу
прийняття рішень, діє на них методами переконання, впливає силою своєї харизми [6, с. 237].
Детальний аналіз наукових підходів до пояснення лідерства привів Мескона, Альберта і Хедоурі
до висновку, що немає постійної залежності між стилями керівництва та його ефективністю, як і не
можна віддати перевагу якомусь одному стилю. Вчені розглядають чотири ситуативні моделі
лідерства: ситуативна модель керівництва Ф. Фідлера, модель «шлях – мета» Т. Мітчела і Р. Хауса,
теорія життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара і модель прийняття рішень керівником В. Врума і
Ф. Йєттона.
В ситуативній моделі Фідлера виділено три змінних, які суттєво впливають на поведінку лідера:
відносини між керівником і підлеглими, зміст завдання та його структурованість, посадові
повноваження персоналу.
Модель «шлях – мета» Мітчела і Хауза орієнтована на те, що керівник міг зробити при тій чи
іншій ситуації для полегшення шляхів і засобів, при допомозі яких підлеглі досягають мети, і що він
зробив для цього насправді.
Теорія життєвого циклу Херсі і Бланшара розглядає поведінку лідера у залежності від рівня
зрілості підлеглих.
Четверта ситуативна модель – модель прийняття рішень Врума – Йєттона за висхідну точку
бере п’ять видів поведінки лідера і сім критеріїв, по яких оцінюється ситуація «підлеглі – керівник».
Оптимальність стилю лідерства перебуває у прямій залежності від часто змінюваних ситуативних
перемінних, які впливають на прийняття рішень.
Загалом М. Мескон, І. Альберт і Ф. Хедоурі закінчують свій огляд висновком, що немає
універсального стилю лідерства, який би забезпечував рівночасно ефективність діяльності та
задоволеність підлеглих. Є очевидним, що адекватним стилем лідерства до сучасних швидко
змінюваних умов є адаптивний стиль, або стиль, орієнтований на реальність [6, с. 511].
Звернення до розгляду лідерства авторами праці «Основи менеджменту» є оправданим,
оскільки вчені не тільки дають огляд сучасних їм теорій лідерства, вони також намагаються знайти
ефективну модель лідерства. На нашу думку, занадто тривалий процес трансформації вітчизняної
економіки більше потребує моделі перехідного лідерства, яка б відповідала нашим національним
особливостям. Таку модель запропонував у кінці 70-х рр. минулого століття Дж. Бернс [10]. Вчений у
цьому контексті виділив два типи лідерства: перехідний і перетворюючий. Він говорив, що перехідний
тип лідерства проявляється тоді, коли один індивід налагоджує контакти з іншими з метою
нав’язування нових цінностей. Лідери вимагають послідовників і ними виступають трудові колективи,
які готові до здійснення перетворень. Лідери-перетворювачі проявляються тоді, коли одна чи кілька
осіб вступають в контакт з іншими таким чином, що лідери і послідовники піднімають один одного на
більш високий рівень мотивації і моралі [10, с. 43].
Ціла низка вчених дотримуються переконання, що лідерство не є вродженою якістю. Його може
навчитись кожний бажаючий, хто схильний до творчості та здатний впливати на інших людей. Дж. Коуз
і Б. Познер, які вивчали цей феномен, доказують, що лідерство є тим набором практичних методів
роботи, яких слід дотримуватись і можна навчитись. Це процес, який використовується різними
менеджерами, в котрому вони виявляють все краще в собі і в інших [11]. Інші (послідовники) йдуть за
лідером, оскільки вони відчувають в ньому потребу і їхні прагнення та бажання співпадають з цілями
провідника. Лідерство керівника докорінно відрізняється від бюрократичного управління, яке панувало
в командно-адміністративній економіці. На етапі її трансформації у ринкову, яка постійно зазнає
періодичних криз, найбільш адаптованим є ситуативне лідерство як проміжна перспектива до
перетворюючого.
Найбільший внесок в розвиток теорії лідерства внесли згадувані вище Пол Херсі і Кеннет
Бланшар [12], які довели ситуативний характер лідерства, а не його універсальність до будь-який
умов. Другий висновок вчених, який є актуальним для країн з перехідною економікою, це постійна
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увага до розвитку персоналу. Їх модель лідерства базується на двох основних типах поведінки, які
демонструють менеджери по відношенню до своїх підлеглих. Перший тип називається
завданнєцентрична поведінка (поведінка завдань) і визначається мірою втягнення менеджера в
односторонню комунікацію, розподіляючи ролі для підлеглих і ставлячи конкретні завдання по змісту
виконуваної роботи. Другий тип – людиноцентрична поведінка (поведінка відносин), яка визначається
ступенем залучення менеджера у двосторонню комунікацію, емоціональну підтримку і турботу про
підлеглих. Іншою позитивною рисою даної моделі є можливість менеджерів вищого рівня делегувати
владу і відповідальність своїм підлеглим, що дозволяє їм концентруватись на більш загальних
проблемах.
Розглянуті ситуативні стилі не є універсальними, вони повинні застосовуватись адекватно
зовнішнім і внутрішнім змінам. Основним індикатором внутрішніх змін є стан зрілості трудового
колективу.
Теорія ситуативного лідерства заслуговує на підвищену увагу з наступних причин. В ній акцент
робиться на постійні зміни управлінської поведінки керівника відповідно до вимог часу: потреб
ринкового середовища, перманентних криз, глобалізаційних впливів тощо. Паралельно зі зміною
завдань і цілей організації, вдосконаленням її структури відбувається розвиток персоналу, зростає
його професійна майстерність і психологічна готовність до вищих досягнень. Але ці складні процеси
найбільше зачіпають керівника підприємства, який постійно самовдосконалюється, росте в очах
підлеглих і змінює своє відношення до них. Його лідерська роль зростає по мірі успіхів організації та
розвитку взаємодії з підлеглими. Головна мета взаємодії – допомога персоналу досягнути високого
рівня зрілості. Разом з тим лідер повинен постійно реагувати й на інші ситуативні чинники: вимоги
часу; очікування власників, колективу; поступлення нової чи відсутність інформації; фінансові
обмеження; зміна стратегії тощо. Тобто в ситуативному лідерстві відбувається постійний взаємовплив
трьох елементів: лідер, персонал, ситуація.
Згадувані Дж. Коуз і Б. Познер [11], даючи високу оцінку теорії ситуативного лідерства,
доповнюють її наступним твердженням: процес лідерства реалізується завдяки п’яти функціональним
характеристикам, які забезпечують лідерам досягнення високих результатів. Першою
характеристикою вони вважають готовність до ризику, вміння кинути виклик існуючій ситуації. Слід
рішуче йти проти старих методів і практики управління заради внесення радикальних змін. Не менше
значення відіграє вміння надихнути, «заразити» мрією послідовників. Натхненні ідеєю, вони будуть
бачити майбутнє і сміливо йти до нього. В цьому ланцюгу ключова роль належить делегуванню
повноважень. Надання повноважень, розподіл влади, авторитету є основою командного лідерства,
впевненості членів команди в собі. Таке делегування, розподіл неможливі, якщо лідер не виступає
прикладом наслідування. Підлеглі повинні бачити в лідері модель власної поведінки. Для цього, в
завершення, Коуз і Познер пропонують лідеру постійно цінити індивідуальний внесок членів команди і
відзначати досягнення.
Сутність перетворюючого лідерства розглядає Пітер Друкер в одній із своїх останніх праць [7],
де третя глава носить назву «Лідер змін». Лідерами перетворень класик сучасної теорії менеджменту
називає тих, хто постійно шукає вигідні для фірми зміни і знає, як зробити їх максимально
ефективними для внутрішнього і зовнішнього середовища організації. Переставши жити вчорашнім
днем, лідер змін розробляє політику розвитку фірми, спрямовану на майбутнє. Перетворююче
лідерство орієнтоване на те, що головна мета безперервного вдосконалення – підвищення
ефективності. Для цього слід постійно зважувати власні можливості (кадрові, фінансові, ресурсні) і
порівнювати реальні результати із запланованими. За кожним напрямом чи етапом змін закріпляти
відповідальними надійних і досвідчених менеджерів. Таким чином буде реалізована головна умова
проведення успішних змін – використання власних досягнень і перетворення їх в фундамент наступної
діяльності [7, с. 62-63].
Інший момент, на якому акцентує увагу П. Друкер у своїх судженнях, це спрямування всієї
політики діяльності лідера на ініціювання змін. Для цього лідер із командою повинен виробити
політику систематизованої інноваційної діяльності фірми, що формує організації імідж лідера
перетворень. Вчений зауважує, що успішне лідерство в політиці змін вимагає відповідного планування
фінансової і бюджетної діяльності. Стабільність внутрішня неможлива без освідомлення всього
персоналу про мету, хід перетворень тощо. А зовнішня стабільність досягається налагодженням
партнерства в змінах із постачальниками, клієнтами.
Оригінальні думки щодо лідерства і керівництва, які є взаємодоповнюючими, висловлює у
«Філософії лідерства» К. Ходжкінсон [9]. Він виводить важливий принцип, який проявляється в
організаційному лідерстві: процес лідерства знаходить своє поширення по вертикалі від вершини до
основи організаційної ієрархії, при тому пронизує всі її рівні. Лідерські дії, обов’язки, відповідальність
охоплюють весь персонал організації. У своїй праці Ходжкінсон розглядає управління «як філософію в
дії» і тому лідерство він трактує як реалізацію політики, цінностей, філософії і культури через
колективну організаційну дію. Ефективне лідерство залежить від рівня взаємодії лідера і його
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послідовників та від перерозподілу влади між ними. Вчений ототожнює лідерство та управління, що,
на нашу думку, ідеально поєднується у формальному лідерстві керівника підприємства. А таке
поєднання є можливим, коли керівник буде ефективно і відповідально застосовувати владний вплив;
буде правильно визначати методи мотивації, які відповідають часу і ситуації; здатний надихати і вести
за собою; творити організаційну культуру, яка буде виступати мотиваційним чинником.
Цікавим доповненням до розуміння суті лідерства є думки автора і висловлювання героя книжки
Дж.П. Коттера [8]. Відомий американський вчений, фахівець по проблемах лідерства на прикладі
успіху одного з найвідоміших менеджерів другої половини ХХ ст. К. Мацусіти показує чинники, які
забезпечували його лідерство не тільки в економіці Японії. Ключ до успіху відомого менеджера лежав
у його феноменальному прагненні до зростання. Його конкуренти не могли зрівнятись в готовності до
здійснення розумного ризику, здатності до експерименту, швидкості в освоєнні нового масового
виробництва. Все це в сукупності вело до зниження витрат, розширення ринку і до засвоєння уроків з
гіркого досвіду [8, с. 87].
К. Мацусіта часто любив повторювати, що істинно талановиті люди не дозволять сумнівам і
труднощам виснажувати свої сили. Цю істину завжди повинна пам’ятати людина, що займає позицію
лідера. Особливу увагу він приділяв мотивації лідерства і формуванню корпоративної культури.
Принципи патерналізму, інтенсивність комунікацій, особистий приклад керівника – лідера, конкретне
служіння місії, сприяли виробленню і стимулюванню людиноцентричної поведінки в фірмі, якою
володів Мацусіта [MEI]. Головним гаслом цього видатного менеджера була необхідність відмови від
існуючого стану справ і постійне прагнення до кращого. В такому розумінні лідерства простежується
ментальність японського народу і корені секретів «японського дива».
Певним доповнення до портрету лідера, до розуміння його сутності послужить праця Д. Адаіра
«Психологія лідерства». Варто зауважити, що в лідерстві вчений першою чергою виділяє духовні та
емоційні якості. Він стверджує, що у своєму найвищому прояві лідерство пов’язане із людським духом,
який включає в себе силу, що спонукає вийти за межі власної особистості заради блага інших, аж до
самопожертвування. Справжня природа лідера заключається в служінні, характерною рисою якого є
покора [4, с. 57-58].
Даючи визначення поняття «лідер», він акцентує увагу на його провідницькій місії. Здатність
переконати, а не примусити, інших – важлива риса успішного лідера. Він повинен проявляти
практичну мудрість, вміти оцінювати людей і ситуацію, аналітично мислити і швидко приймати рішення
– це найцінніші якості лідера любого рівня. Як правило, лідерів надихає висока мета, а для її
формулювання необхідна широка уява. Однак важливо вміти не розказувати про мету, а надихнути
нею інших людей. І, пробуючи запалити емоції і спонукальні дії у послідовників, лідер має опиратись
на їх мотиви і не переступати межу, пам’ятаючи, що великі лідери надихали людей особистим
прикладом [4, с. 114-116].
Близькими до поглядів К. Ходжкінсона є ідеї, висловлені у вказаній праці І. Адізеса, відомого в
США та інших країнах теоретика і практика організаційного менеджменту. Вчений теж розглядає
лідерство нероздільно від керівництва. Він називає чотири функції, які необхідно реалізовувати для
ефективного лідерства: підприємництво, інтегрування, адміністрування та виробництво. Керівник, як
правило, може успішно виконувати одну-дві функції. Для успішного об’єднання колективу, завоювання
позиції його лідера керівник повинен ідеально володіти функцією інтегрування, а решту функцій мають
виконувати члени команди, які в тісній взаємодії забезпечують ефективний розвиток організації. Ідея
командного лідерства не нова в літературі по менеджменту, однак в Адізеса вона одержала
ґрунтовний розвиток. Зокрема принципи побудови команди, роль індивідуального лідерства керівника
тощо [13, с. 110-113].
Висновки з проведеного дослідження. Наведені трактування понять «лідер» і «лідерство»,
пояснення суті цих феноменальних явищ сучасності проливають певне світло на розуміння ролі
лідерства у сучасному менеджменті. Можна з певністю сказати, що на різних рівнях лідерство має свої
особливі прояви. На вищому організаційному рівні лідерство відіграє роль генератора, натхненника і
розробника стратегії розвитку, на середньому рівні очевидна його інтегруюча і спрямовуюча роль. І на
нижчому, виробничому, вона проявляється в оперативній постановці завдань, розподілі ролей тощо. В
узагальненому вигляді лідерство постає як високомайстерний менеджмент, який робить добрі справи.
Західна економічна наука вже багато десятиліть розробляє теорію лідерства й здійснюється її
успішне впровадження в практику менеджменту, так як лідерство є найбільш дієвим фактором
економічного розвитку. Теорія лідерства базується на поєднанні особистих якостей керівника (високий
професіоналізм, схильність до творчості, інноваційність, вміння керувати власними емоціями) та
ситуаційних змінних (зміна зовнішнього середовища, структурні зміни в організації, постійний розвиток
і вдосконалення персоналу). Знайомство із сутністю, принципами та методами розвитку лідерства
допоможе підняти вітчизняний менеджмент на належний високий рівень та сприятиме ефективному
розвитку підприємництва.
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Анотація
Розглянуто наукові підходи представників сучасної західної школи наукового менеджменту до
розуміння суті лідерства. На основі аналізу праць найбільш відомих теоретиків співставлено їх
бачення лідерства як функції менеджменту та способу забезпечення його ефективності.
Узагальнено ключові ситуативні якості і ролі лідера.
Ключові слова: менеджмент, лідер, лідерство, наукові підходи, ефективність управління.
Аннотация
Рассмотрены научные подходы представителей современной западной школы научного
менеджмента к пониманию сущности лидерства. На основе анализа работ наиболее известных
теоретиков сопоставлено их видение лидерства как функции менеджмента и способа
обеспечения его эффективности. Обобщено ключевые ситуативные качества и роли лидера.
Ключевые слова: менеджмент, лидер, лидерство, научные подходы, эффективность
управления.
Annotation
The scientific approaches of the representatives of the modern western school of scientific
management in understanding the main point of the leadership have been analyzed. Based on the analysis
of the works of the most famous theorists have been compared their understanding of the leadership as a
function of management and the way to provide their effectiveness. It has been summed up the main
situational leader's characteristics and roles.
Key words: management, leader, leadership, scientific approaches, effectiveness of management.
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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІДДІЛУ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Одним з сучасних підходів до управління в соціально-економічних
системах є рейтингове управління, під яким розуміється процес, у якому рейтинг, як впорядкований
перелік визначених елементів економічних систем, побудований за зменшенням деякої “якості” цих
елементів, використовується для аналізу, контролю, обліку, прогнозування і регулювання діяльності
економічної системи, тобто для прийняття управлінських рішень. Використовуючи рейтингове
управління, керівництво формує умови рейтингового оцінювання та систему стимулів, що
застосовуються за результатами оцінювання.
Для того, щоб управління трудовим потенціалом підприємства в умовах постіндустріальної
економіки було ефективним, необхідно проводити моніторинг стану трудового потенціалу та процесу
його використання, застосовуючи рейтингове оцінювання. Реалізація такого моніторингу потребує
формування системи показників, яка відповідала б вимогам повноти, відсутності дублювання та
безпосереднього відображення у показниках складових трудового потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем формування, використання
та розвитку трудового потенціалу приділено значної уваги видатними українськими та зарубіжними
вченими, серед яких І. Бажан, А. Берсуцкий, С. Бандур, Д. Богиня, І. Бушмарін, Н. Гавкалова, Б. Генкін,
О. Грішнова, М. Долішній, А. Криклій, Е. Лібанова, Ю. Лисенко, В. Лич, Д. Новіков С. Пирожков,
М. Семикіна, О. Тяжов, Л. Шаульська, В. Швець, М. Шутов, В. Щербак, Д. Ядранський та інші.
Проблемам рейтингового управління взагалі та рейтингового оцінювання зокрема присвячені
праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як: В. Вітлінського [1], П. Горського [2],
О. Іванова, А. Кармінського [3], Ю. Лисенка [4], А. Садєкова, С. Смірнова, В. Тимохина, та молодих
вчених О. Балакай [5], М. Бєляєва [6], О. Богатова [4], Д. Гапчин [7], Н. Жигоцької [8], Ю. Кошелика [9].
Але, незважаючи на значний доробок у дослідженні описаної проблеми, вона залишається
актуальною, а тому, – потребує подальшого вивчення.
Постановка завдання. Метою статті є розробка та конкретизація системи показників
моніторингу стану трудового потенціалу в системі рейтингового оцінювання на прикладі відділу збуту
хлібозаводу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Структурна модель системи показників
моніторингу стану трудового потенціалу [10] дає змогу врахувати цілі розвитку підприємства, етапи
управління трудовим потенціалом та специфіку діяльності підприємства. Подальша конкретизація
показників моніторингу стану трудового потенціалу можлива лише при виборі об’єкту моніторингу в
залежності від його виду та типу.
З метою конкретизації показників моніторингу стану трудового потенціалу розглянемо приклад
формування системи показників моніторингу трудового потенціалу працівників відділу збуту
хлібозаводу, який не має власних фірмових магазинів, а реалізує свою продукцію шляхом укладання
договорів з торговими підприємствами та підприємствами громадського харчування.
Для дослідження трудового потенціалу хлібозаводу виділимо три групи працівників, рейтингове
управління діяльністю яких необхідно здійснювати окремо.
До першої групи відносяться працівники робітничих професій: пекар, тістороб, машиніст,
оператор, укладальних хлібобулочних виробів, формувальник тіста тощо. Кваліфікаційні вимоги до
цих працівників містяться в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій робітників в Україні.
Так, працівник на посаді пекаря може мати розряд з 2-го до 5-го, а пекар-майстер – відповідно розряд
з 4-го до 6-го. Вимоги до освіти пекаря – від повної середньої до професійно-технічної. Оскільки
робота на хлібозаводі є цілодобовою, із нічними змінами, то висуваються додаткові вимоги до
фізичного стану працівників.
Друга група – це працівники спеціалізованих підрозділів, наприклад, відділу збуту або
виробничо-технічної лабораторії. Кваліфікаційні вимоги до таких працівників дещо складніші, вони
містять не тільки рівень освіти та розряд, а і додаткові вимоги до знань і вмінь.
Так, менеджер зі збуту повинен знати чинне законодавство й нормативні акти, що
регламентують підприємницьку діяльність; комерційне право, методологію аналізу ринкового
середовища на мікроекономічному рівні, основні напрями маркетингової діяльності; перспективи й
світові тенденції розвитку галузі; порядок підготовки й установлення господарських зв'язків, методику
актово-претензійної роботи, маркетинг і менеджмент, теорію управлінських рішень і комунікацій;
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економіку підприємства, ціноутворення, логістику, основи рекламної діяльності, етику ділового
спілкування; стандарти й технічні умови на продукцію, що виготовляє підприємство, умови поставки,
зберігання й транспортування продукції; конфліктологію; інформаційні технології менеджменту,
економіко-математичні моделі й методи; статистичну звітність, бухгалтерський облік основних
бухгалтерських операцій; діловодство; організацію праці й управління, правила й норми охорони
праці.
Формально здобуття всіх цих знань передбачено навчальним планом підготовки за
спеціальністю «Менеджмент», але глибоких знань і практичних навичок, наприклад, з економікоматематичного моделювання менеджери не отримують, тому за кожним з перерахованих напрямів
знань можливим є підвищення кваліфікації у формі післядипломної освіти або курсів підвищення
кваліфікації.
До третьої групи відносяться керівники (топ-менеджмент) підприємства, рейтингове управління
діяльністю яких не є доцільним.
Обов’язки менеджера містять як пошук нових клієнтів, укладання договорів на поставку
продукції, так і підтримку взаємодії з клієнтами, договори з якими вже існують, розширення
асортименту та збільшення обсягу реалізації продукції за кожним клієнтом.
Діяльність менеджерів зі збуту продукції повинна враховувати дві основні напрями - стратегічні
цілі розвитку підприємства, які включають збільшення частки ринку та освоєння ніші «здорового
харчування». Відповідні коефіцієнти відносної важливості цих напрямів 30% та 70%.
На рис. 1 представлено загальну структуру показників моніторингу стану трудового потенціалу.
ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВА

Показники сформованості
трудового потенціалу

Кваліфікаційні
характеристики

Показники використання
трудового потенціалу

Абсолютні показники
результатів праці в
поточному періоді

Особистісні
характеристики
Фізичні
Інтелектуальні
Духовні

Динамічні показники
покращення
результатів праці в
поточному періоді в
порівнянні з
попередніми

Показники розвитку
трудового потенціалу

Якісний: наявність
плану
довгострокового
розвитку

Кількісні показники:
присутні в плані
орієнтири розвитку

Рис. 1. Структура показників моніторингу стану трудового потенціалу [10]
Розглянемо конкретизацію складових структури відповідно до особливостей діяльності
менеджерів по збуту хлібопродукції.
Блок сформованого трудового потенціалу містить наступні показники:
- освіта (повна вища (магістр, спеціаліст) за спеціальністю «Менеджмент», повна вища за іншою
спеціальністю, базова вища (бакалавр) за спеціальністю «Менеджмент», неповна вища за
спеціальністю «Менеджмент», професійно-технічна за фахом);
- стаж роботи за фахом (років);
- знання сучасних інформаційних технологій (передача та прийом інформації факсом,
електронною поштою, спілкування в мережі Інтернет, навички аналізу даних в програмі Еxcel,
редагування текстів в програмі Word, підготовка презентаційних матеріалів в програмі Power Point);
- рівень комунікативних здібностей (помірний, добрий, високий).
Блок використання трудового потенціалу, абсолютні показники результатів праці в поточному
періоді такі:
– кількість договорів, що супроводжуються менеджером,
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– обсяг реалізованої продукції за договорами,
– частка продуктів «здорового харчування» в реалізованій продукції,
– кількість нових договорів, укладених протягом звітного періоду,
– кількість клієнтів, з якими проводилась робота по підготовці та укладанню договорів,
– витрати грошові на роботу з новими клієнтами,
– витрати часу на роботу з новими клієнтами,
– кількість договорів, за якими припинено співпрацю протягом звітного періоду.
Відповідно динамічні показники моніторингу використання трудового потенціалу наступні:
– відсоток збільшення/зменшення кількості договорів, що супроводжуються менеджером,
– відсоток збільшення/зменшення обсягу реалізованої продукції за договорами,
– відсоток збільшення/зменшення частки продуктів «здорового харчування» в реалізованій
продукції,
– відсоток збільшення/зменшення кількості нових договорів, укладених протягом звітного
періоду,
– відсоток збільшення/зменшення кількості клієнтів, з якими проводилась робота по підготовці та
укладанню договорів,
– відсоток збільшення/зменшення витрат грошових на роботу з новими клієнтами,
– відсоток збільшення/зменшення витрат часу на роботу з новими клієнтами,
– відсоток збільшення/зменшення кількості договорів, за якими припинено співпрацю протягом
звітного періоду.
Щодо показників розвитку, то, відповідно до плану кар’єрного зростання, працівники, які не
мають повної вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент», можуть отримувати її у вищих навчальних
закладах або центрах перепідготовки кадрів, перспективною є також участь в тренінгах з розвитку
комунікативних здібностей, ефективного використання робочого часу, зокрема часу, що відведений на
переговори з клієнтами, навчання на курсах комп’ютерної грамотності тощо. Кількісним показником є
відсоток виконання запланованих дій на дату оцінювання; він обраховується як зважена сума, що
враховує складність та обсяг зусиль, необхідних для виконання дії, її важливість для досягнення цілей
підприємства. Так, наприклад, підвищення кваліфікації щодо властивостей видів хлібних виробів, які
відносяться до «здорового харчування», їх впливу на стан здоров’я, відсутності/наявності обмежень в
застосуванні при різних захворюваннях, оцінюватиметься вище, ніж загальний тренінг з покращення
комунікативних здібностей.
Висновки з проведеного дослідження. В процесі проведеного наукового дослідження
конкретизовано систему показників моніторингу стану трудового потенціалу структурної моделі для
відділу збуту хлібозаводу. Сформована таким чином система показників моніторингу враховує цілі
розвитку підприємства, етапи управління трудовим потенціалом та специфіку діяльності менеджерів зі
збуту готової продукції хлібозаводу.
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Анотація
У статті обґрунтовано систему показників моніторингу стану трудового потенціалу на
прикладі відділу збуту хлібозаводу, яка дає змогу врахувати цілі розвитку підприємства, етапи
управління трудовим потенціалом та специфіку діяльності менеджерів зі збуту готової продукції
хлібозаводу.
Ключові слова: трудовий потенціал, моніторинг, рейтингове оцінювання, працівник,
формування, використання, розвиток.
Аннотация
В статье обосновано систему показателей мониторинга состояния трудового потенциала
на примере отдела сбыта хлебозавода, которая позволяет учесть цели развития предприятия,
этапы управления трудовым потенциалом и специфику деятельности менеджеров по сбыту
готовой продукции хлебозавода.
Ключевые слова: трудовой потенциал, мониторинг, рейтинговое оценивание, работник,
формирование, использование, развитие.
Annotation
In the article substantiated system of indicators for monitoring a state of labor potential in the example
of bakery sales office in this paper. This system enables to take into account the objectives of business
development, management stages of labor potential and specificity of the sales’s managers of bakery
finished products.
Key words: labor potential, monitoring, estimation rating, employer, formation, use, development.
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УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ В МІСЦЯХ
ПРОДАЖІВ
Постановка проблеми. Дослідженням у сфері управління торговими марками приділяється
сьогодні значна увага. Торгова марка відіграє значну роль у вирішенні проблеми створення
конкурентних переваг окремого товару та підприємства взагалі. Саме в ефективному управлінні
торговою маркою полягає успіх підприємства у конкурентній боротьбі, можливість розвитку та
розширення бізнесу та охоплення нових ринкових сегментів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідними фахівцями, які займаються проблемою
торгової марки вважаються: Д. Аакер, Т. Амблер, Г. В. Гейер, О. Л. Головльова, Т. О. Загорна,
С. М. Ілляшенко, К. Л. Келлер, Н. К. Моїсеєва, І. Я. Рожков, М. Ю. Рюмін, П. Темпорал. Наукові роботи
цих
вчених
перш
за
все
присвячені
виокремленню
головних
аспектів
створення
конкурентоспроможних брендів; бренд у їх працях розглядається в системі маркетингу, орієнтованого
на споживача. Але питання удосконалення процесу управління торговими марками за допомогою
системного підходу залишається поза увагою.
За даними американських маркетологів, тільки 10% нових торгових марок виживають на
споживчих ринках через 3 роки, а для промислових торгових марок цей показник складає 30%, тому в
процесі розробки основна увага повинна приділятися правильному позиціонуванню торгової марки в
свідомості споживачів, тільки в цьому випадку торгова марка з часом стане брендом, визнаним
споживачами, створить позитивний імідж підприємства та його ефективну діяльність [1].
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності управління торговими
марками на підприємстві для підвищення ефективної діяльності підприємства.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Діяльність
багатьох
підприємств
характеризується підвищеним ризиком внаслідок недостатньо глибокого розуміння й урахування
критичних для виживання організації факторів зовнішнього середовища: поведінки споживачів,
конкурентів; правильного вибору партнерів; створення конкурентоспроможних товарів і послуг;
використання надійних джерел інформації; кваліфікованих консультацій тощо.
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Маркетинг – це планування і здійснення всебічної діяльності, пов'язаної з товаром, з метою
здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення максимального споживання за
оптимальної ціни та одержання в результаті цього довгострокового прибутку.
Для управління маркетингової діяльності підприємство повинно:
– провадити комплексні дослідження ринку;
– робити аналіз ринку;
– сегментувати ринок;
– розробляти маркетинг-мікс (маркетинговий комплекс);
– управляти торговими марками.
Торговельна марка – позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від
товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова, цифри, зображувальні
елементи, комбінації кольорів.
Управління марками в місцях продажів – це, в першу чергу, оптимізація процесу взаємодії торговця і
виробника, власника торгової марки. Облік сприйняття покупців, їх очікувань і переваг дозволяють перейти
від конфлікту інтересів у поданні товару між торговцем і виробником. Останнім часом відчувається інтерес
виробників до створення власних роздрібних мереж (фірмових магазинів, відділів, секцій). Подібна увага
викликана не тільки прагненням виробників підвищити ступінь контролю, впливу в розподільній ланцюга. У
фірмових магазинах зручно збирати безцінну інформацію про ставлення споживачів до марок, необхідні
дані для вдосконалення дизайну упаковки і самого продукту. Крім цього, у фірмових магазинах та секціях
відбувається випробування варіантів розміщення і викладки, на їх основі розробляються рекомендації
щодо подання товару для різних типів магазинів.
Етапи процесу управління марками в місцях продажів представлені на рис. 1 [2].
У процесі управління марками в місцях продажів можна виділити наступні етапи
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стандартів
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рекламних матеріалів
для місць продажу

Рис. 1. Етапи процесу управління марками в місцях продажів
Першим етапом управління торговими марками є упаковка – важливий фактор в ухваленні
рішення торговцем про вибір марок для власного магазину, оскільки від упаковки залежить, чи буде
товар помічений і куплений саме в цьому магазині. Упаковка працює при високій якості самого товару,
але навіть якщо якість товару висока, непоказні або темні упаковки вимагають від торговця
додаткових витрат з їх поданням.
Упаковка також активно бере участь в управлінні рухом покупців у залі. Сильні блоки за маркою
(цікаві для покупця, відомі марки) і окремі товари, упаковка яких привертає увагу за допомогою
кольору або контрасту, використовуються в магазинах з лінійним плануванням як частина системи
навігації – з їх допомогою можна заманити покупця в ряд, змусити змінити маршрут.
Упаковка часто є єдиним носієм інформації про товар. Від невдало спроектованої або
оформленої упаковки страждає торговець, у тому числі від невдалого корпоративного блоку. Як
відомо, недоступність або важкодоступність інформації є другою причиною виникнення негативного
ставлення до магазину, після відвертого бруду, тісноти і темряви, антисанітарії. Можна сказати, що від
упаковок товару багато в чому залежить довіра до магазину. Американські дослідники вважають, що
незадоволеність товаром або послугою відчувають приблизно від 20 до 50% споживачів, в
середньому – близько третини. Реакція споживача на незадоволення може виражатися у втраті довіри
до продукту (марки), зміні марки при подальших покупках, а також у скаргах. При цьому, 23-40% скарг
висловлюються на адресу роздрібної торгівлі, 5% – на адресу виробників, більше половини покупців
діляться досвідом з друзями та родичами. Часто скарги покупців пов'язані з обдуреними очікуваннями
щодо товару, в т.ч. «нечесною» упаковкою, що вводить в оману. За даними досліджень, учасники
добре пам'ятають ці випадки, марку продукту і магазин, незважаючи на те, що випадки сталися давно.
В умовах конкурентного паритету, відсутності в очах споживача істотних відмінностей між
властивостями товару різних марок, це призводить до того, що покупець добре запам'ятовує, яку
марку не купувати, і змінити це переконання буває надзвичайно складно [3].
Наступним етапом управління торговими марками є стандарти асортименту. В ідеалі, стандарти
асортименту своєї продукції для різних типів магазинів повинен визначати виробник, коли планує
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продаж. Але на практиці це відбувається далеко не завжди. Наприклад, торгові представники
наполегливо умовляють представити всі 12 позицій, а для даного конкретного магазину підходять
лише 3 з них. Виробник в короткочасному виграші – він демонструє весь асортимент. Але часто
виходить, що виявляється в збитку торговець, якщо дає місце неперспективним позиціям, – це
вартість втрачених продажів з даного місця площі. Взагалі, про магазинні полиці кажуть, що це
найдорожча нерухомість у світі. Дуже важливо визначити, скільки позицій з усієї лінійки виробника
необхідно саме для цього магазину. Метод проб і помилок може обійтися магазину дорого, необхідно
провести аналіз ефективності використання площ, аналіз роботи з маркою.
Третім етапом управління торговими марками є стандарти викладення. Важливе питання – як
розподілити марки по полицях. Всі, напевно, знають, що сильним, добре продаваним і прибутковим
маркам має сенс відводити кращі місця в залі і на полицях. Не менш важливо і хороше сусідство
марок. Товари в магазині подібні до людей (в маркетингу є таке поняття, як «олюднення» марки, коли
її представляють у вигляді людини). Престиж та кар'єра залежить від того, з якими людьми
спілкується претендент: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тому поряд з найсильнішими
марками можна розміщувати марки, які магазину цікаво просувати.
Четвертий етап – це POS-матеріали. Всі аудіо- та візуальні компоненти повинні бути
підпорядковані спільній меті: змусити покупця провести в магазині більше часу, акцентувати увагу на
пропозиції і стимулювати більше число покупок. Виробників і торговців дуже цікавлять питання: які
види реклами краще підходять для розміщення в місцях продажу? І чи існують загальні прийоми
ефективного використання POS-матеріалів [4]?
Щоб відповісти на поставлені питання розглянемо принципи ефективного використання POSматеріалів більш детальніше для розміщення в місцях продажу.
Першим принципом є принцип оптимальності. Для того, щоб POS-матеріали працювали, треба
дотримуватися гармонії інтер'єру і розставити акценти, і кількість акцентів має бути обмежена. Дрібний
або монотонний фон – це нудно, і, отже, погано для торговця. Тому перший принцип при розміщенні
коштів рекламної підтримки – це принцип оптимальності, згідно з яким внутрішньомагазинну рекламу
слід розміщувати не більше, ніж для 5% товарів [5].
Другим принцип – «тут і зараз», це прості і лаконічні повідомлення, що закликають зробити
покупку саме в цьому магазині. Рекламні матеріали постачальників взагалі впливають на образ
магазина: побачивши у великій кількості «відтягнись», «приколись» і «розслабся», покупці можуть
вирішити, що цей магазин не відповідає їх способу життя, соціальному статусу. Торговцю необхідно
знати і основні критерії оцінки рекламних матеріалів для місць продажу і вибирати потрібні матеріали,
навіть брати участь у процесі їх проектування, повідомляючи свої побажання і вимоги виробникові.
Рекламні матеріали виробника можна використовувати для підтримки інтересу до магазину, вибирати
їх за кольорами та темами, відповідно до принципу сезонності [6].
За допомогою рекламних матеріалів реалізуються основні принципи залучення уваги –
виділення товарів з фону, колірні акценти, інформація[7].
Інформаційне просування в місцях продажів – перспективний напрямок роботи, воно досить
широко застосовується на Заході, і його вже оцінили деякі наші компанії. Для магазину це метод
збільшення попиту, оскільки інформація про продукти, якою володіють споживачі, чинить серйозний
вплив на їх поведінку. Розширення знань про продукти може стати важливим засобом для збільшення
обсягу продажів [8].
Висновки з проведеного дослідження. Процвітання підприємства забезпечується швидким
залученням і утриманням споживачів своїми інноваційними високоякісними товарами, розширенням і
зміцненням ринкових позицій, рівнем прийнятних цін. Роль торгової марки є універсальною як для
торгівлі товарами широкого вжитку, так і для промислових ринків, венчурних підприємств та
постачальників послуг.
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Анотація
У статті обґрунтовано необхідність удосконалення підходу до процесу управління
торговими марками на підприємствах для підвищення ефективної діяльності підприємства та
задоволення потреб споживачів.
Ключові слова: маркетинг, асортимент, система управління, торговельні марки,
підприємства.
Аннотация
В статье обоснована необходимость совершенствования подхода к процессу управления
торговыми марками на предприятиях для повышения эффективной деятельности предприятия и
удовлетворение потребностей потребителей.
Ключевые слова: маркетинг, ассортимент, система управления, торговые марки,
предприятия.
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In the article the need to improve the approach to managing brands for companies to improve
performance and meet the needs of enterprise customers.
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗОВАНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ
Постановка проблеми. У зв’язку з створенням в Україні нового земельного ладу перед
економічною наукою постають нові завдання, особливо у сфері теорії та практики земельних відносин,
процесу реформування системи землекористування. На перший план при визначенні сутності ринку
виходить система або певна сукупність економічних відносин, а також робиться спроба пов’язати його
з певними функціями (формування попиту та пропозиції і ціни на товари).
Розуміння суті змін, які проходять на ринку землі, в першу чергу, базується на визначенні
специфічного товару, який є об’єктом купівлі-продажу та інших цивільно-правових угод. Під терміном
«земельна ділянка з існуючими поліпшенням» ми розуміємо конкретний тип землекористування, а
саме визначений фізичний об’єкт, яким є землекористування, і який є матеріальним. Товаром на ринку
землі є не фізичні об’єкти, а різні права на ці об’єкти. Таким чином, для повного опису товару на ринку
землі, землекористування необхідно розглядати в комплексі як характеристики фізичного об’єкту, так і
характеристики прав на нього. Крім того, суттєвим фактором для опису землекористування є тип
функціонального використання земельної ділянки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки становленню ринку землі було
присвячено багато публікацій. Над розробкою питань інфраструктури ринку земель в Україні
працюють вчені економісти і землевпорядники: І.К.Бистряков, П.І.Гайдуцький, В.П.Галушка,
Д.С.Добряк, Л.Я.Новаковський, П.Т.Саблук, А.М.Третяк, В.М.Трегобчук, М.М.Федоров та інші [1, с. 139142; 2; 3; 4]. В їх наукових працях викладені різнопланові характеристики товару, зокрема, висвітлена
одна з головних особливостей, яка в значній мірі визначає складність методології аналізу
ціноутворення на земельному ринку.
На сьогоднішній день слід відзначити недостатню розробку механізмів становлення та
формування організованого земельного ринку. Завдяки знанню процесів, категорій механізмів
використання землі, можливо об’єктивно оцінити економічний зміст будь-яких господарських і
конкретно-економічних розрахунків, передбачити вплив нових перетворень на технології та конкретні
системи. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки помилки можуть коштувати дуже дорого.
Неможливо успішно господарювати без точного передбачення неминучих змін в економічній
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діяльності. Саме тому існує нагальна необхідність розробки теоретико-методологічних засад побудови
організованого ринку земель.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження питань розвитку та становлення
організованого ринку земель і обґрунтування структурної моделі функціонування системи ринку землі
та його інфраструктури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині принципи формування земельного ринку та
його інфраструктури ще недостатньо в теоретичному плані опрацьовані, оскільки в недавньому минулому
цьому не приділялось належної уваги. Враховуючи, що метою ринку земель є стабілізація економіки країни
шляхом реалізації економічного потенціалу землі, роль, яку вона відіграє в економіці кожної галузі, не завжди
очевидна в період формування ринкової економіки. Право власності на землю, її вартість і характер
використання хоч і є теоретично незалежними, в дійсності взаємопов’язані.
Ринок землі як саморегулююча в установленому правовому середовищі система складається з
семи основних елементів: попит, пропозиція, ціна, менеджмент, маркетинг, інфраструктура, ділові
процедури. Виходячи із цього, нами запропонована наступна структурна модель функціонування
ринку землі (рис. 1).

Ціна земельної ділянки
Ділові процедури
Оцінка вартості земельних
ділянок

Земельні торги (аукціони,
конкурси тощо)

Законодавча та нормативно-методична
база

Система вивчення і
дослідження ринку
Пропозиції типів
землекористування

Кредитні організації і
заклади, земельні та
комерційні банки,
земельно-консалтингові
підприємства

Інформаційна система, в
т.ч. земельноінформаційна

Земельно- кадастрова
система

Ліцензовані організації з
землеустрою та оцінки
земель, земельні біржі,
суди

Сільські товариства з
регулювання обороту
земель с.г. призначення

Інфраструктура ринку землі

Попит типів
землекористування

Система
формування і
регулювання ринку

Ринок землі

Вивчення та аналіз попиту і
пропозицій типів
землекористування

Система землеустрою та оцінки земель
Прогнозування ринку
Кадри суб’єктів інфраструктури ринку
Ціноутворення на типи
землекористування

Ліцензування суб’єктів інфраструктури
ринку

Сегментація ринку (групування
пропозицій типів
землекористування)

Інвестиції у землекористування
(кредитні спілки, банки, інвестиційні
проекти)
Податки

Моніторинг ринку

Рис. 1. Структурна модель функціонування системи ринку землі та його інфраструктури
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У стійкому функціонуванні економічних систем, поряд з виробничо-економічними структурами,
важливу роль відіграє їхня інформаційна структура, тобто сукупність галузей і видів діяльності, що,
будучи зовнішньо стосовно основного виробничого циклу, обслуговують виробничу і невиробничу
сферу економіки, забезпечують нормальне функціонування основних галузей матеріального
виробництва і розвитку продуктивних сил [5; 6].
До складових компонентів інфраструктури регіонального земельного ринку нами запропоновано
віднести:
1. систему формування і регулювання ринку;
1
2. сільські товариства з регулювання обороту земель ;
3. ліцензовані організації з землеустрою та оцінки земель, представництва земельної біржі,
спеціалізовані земельні суди;
4. земельно-кадастрову систему;
5. інформаційну систему, в тому числі земельно-інформаційну (попиту і пропозиції);
6. кредитні організації і заклади, земельні та комерційні банки, земельно-консалтингові
підприємства;
7. систему вивчення і дослідження ринку.
Однією з важливих умов, яка забезпечує як функціонування земельного ринку, так і його
інфраструктуру, є наявність і стійка діяльність земельно-інформаційної системи.
1. Організований земельний ринок може формуватись лише при поєднанні трьох передумов:
наявність бажаючих, з одного боку, продати землю, або здати її в оренду, а з іншого боку – купити або
орендувати її;
2. законодавчий дозвіл угод купівлі-продажу або оренди земель;
3. наявність у продавців документів, що підтверджують їх права на земельні ділянки, що
включаються в ринковий оборот.
Відсутність або недостатній розвиток цих передумов веде до того, що земельний ринок набуває
неконтрольованих і навіть кримінальних форм.
Таким чином, основними компонентами організованого земельного ринку є:
1. його об’єкти (сформовані в результаті землевпорядних процедур земельні ділянки, земельні
частки, отримані в результаті реорганізації сільськогосподарських підприємств);
2. зацікавлені суб’єкти земельних відносин (продавці і покупці, орендарі й орендодавці,
заставоутримувачі і заставники і т.д.);
3. регламентуюча земельні відносини правова база;
4. інфраструктура земельного ринку, найважливішим елементом якої стало оперативне
інформаційне забезпечення та надання послуг у процесі обороту земельних ділянок у сільській
місцевості[7; 8].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, формування організованого ринку
земель – це створення єдиного національного і регіонального економічно-правового середовища у
вигляді цілісної системи необхідних інфраструктурних суб’єктів ринку та методів, які комплексно
забезпечують просування від продавця до покупця об’єктів земельної власності на вигідних для всіх
учасників умовах, засадах саморегулювання та активної участі держави. Його інфраструктура
залежить від багатьох факторів і умов, які повинні враховуватись залежно від виду ринку земель,
територіального його розміщення, мети та завдань.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК СТРАТЕГІЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Постановка проблеми. Управління підприємством в умовах ринкової економіки неможливе
без планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, тактичному й оперативному.
Найважливішим є стратегічний рівень, на якому приймаються життєво важливі для подальшого
розвитку підприємства управлінські рішення. Для визначення особливостей стратегічного управління
необхідно детальніше зупинитися на розумінні стратегії і з’ясувати, яке значення вона має для
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням теоретичних аспектів бенчмаркінгу, як
одного із методів стратегічного аналізу, займається багато зарубіжних учених: І.П. Данілов, Т.В.
Данілова, Д. Маслов, Грегори Х. Ватсон, Терри Пилчер. Зокрема Майкл Інгліш розвинув теорію
стратегічного управління підприємством за допомогою бізнес-розвідки. В Україні цей підхід почав
фрагментарно застосовуватися ще за Радянських часів, коли підприємства рівнялись на передові
господарства та вивчали їхній досвід. Таким чином, у зарубіжній практиці даний метод набув великого
поширення, в той час як в Україні бенчмаркінг теоретично та практично малорозвинений.
Сьогодні важливо посилити як теоретичну базу стратегічних методів для прийняття ефективних
управлінських рішень, так і вирішити їх практичне застосування.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз теорії та практики стратегії підприємств з
використанням сучасного методу порівняння конкурентних переваг - бенчмаркінгу. Основними
завданнями для досягнення мети є оцінка впливу застосування бенчмаркінгу на прийняття
ефективних управлінських рішень та підвищення продуктивності діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічний аналіз посідає важливе місце в
процесі підготовки і прийнятті управлінських рішень, є невід’ємною частиною планування
господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання [6]. Бенчмаркінг у тому
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вигляді, в якому він відомий нам сьогодні, був розроблений в США в сімдесятих роках, але його
основні концепції були відомі значно раніше. Дослідження наукових методів організації праці проводив
ще Фредерік Тейлор в кінці дев'ятнадцятого століття. Вони також можуть вважатися основами
концепції бенчмаркінгу.
Сам термін «бенчмаркінг» походить від англійського слова benchmark («початок відліку»,
«карб»). У загальному сенсі benchmark — це щось, що володіє певною кількістю, якістю і здатністю
бути використаним як еталон при порівнянні з іншими предметами. Бенчмаркінг являє собою
специфічний метод порівняльного аналізу для підприємств, які працюють в умовах конкурентної
боротьби, тобто постійного систематичного пошуку, впровадження найкращої практики, що
призводить до поліпшення продуктивності [2].
Визначень бенчмаркінгу можна привести багато, зокрема великих корпорацій, які успішно
використовують дану методику у своїй діяльності:
- процес ретельної оцінки вашої діяльності порівняно з кращими в своїй галузі компаніями,
використання отриманих результатів, щоб відповідати їм і перевершити їх (Kaiser Associates);
- стандарт досконалості чи досягнень в порівнянні з якими оцінюються відповідні показники
(DuPont Fibers);
- пошук галузевих прикладів зразкової практики, які дозволяють досягти найвищих результатів
(Xerox) [8].
Бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентноздатності, що обмежується вивченням конкурентів їхньої продукції, витрат і технологій, характеристик, економічних і фінансових показників, відносин із
клієнтами і постачальниками. Усе це необхідно для пошуку найбільш вигідної продукції для
підприємства. Аналіз конкурентоздатності дозволяє виявити розходження між конкурентами, але це не
пояснює, як ці розходження перебороти і завоювати найкращі позиції в бізнесі [4]. Цьому сприяє
бенчмаркінг, який на основі порівняння й аналізу процесу діяльності спрямований на розуміння причин
розходжень для того, щоб ці відмінності перебороти.
Процес бенчмаркінгу включає декілька етапів:
- планування;
- дослідження;
- спостереження, збирання інформації;
- аналіз;
- адаптація;
- удосконалення.
В залежності від поставлених цілей проведення аналізу розрізняють такі види
бенчмаркінгу (табл. 1).
Таблиця 1
Види бенчмаркінгу [2]
Вид бенчмаркінгу

Внутрішній

Конкурентний

Спільний
(асоціативний)

Процесний

Стратегічний

Визначення
Порівняння методів здійснення подібних дій у
межах організації. Спроба знайти в межах
організації подібну, найбільш успішно
виконувану дію.
Порівняння ваших методів здійснення якихнебудь видів діяльності з методами
здійснення подібних дій вашими
конкурентами.
Декілька організацій, що є або не є
конкурентами укладають угоду про обмін
інформацією в межах закритої групи
(бенчмаркінговий альянс)
Вивчення побудови практики бізнес-процесів,
як правило, в організаціях, що не є вашими
прямими конкурентами, але мають подібні
основні бізнес-процеси.
Систематичний процес, спрямований на
оцінку альтернативи, реалізацію стратегій і
вдосконалення характеристик продуктивності
на основі вивчення успішних стратегій
підприємств-партнерів.

Складнощі при використанні
Необхідна сильна теоретична
підготовка. Необхідність створення
власної стратегії внутрішнього обміну
інформацією .
Важко одержати необхідну для аналізу
надійну, достовірну інформацію.

Забезпечує одержання інформації
тільки щодо членів групи, які не
обов’язково використовують “кращу”
практику.

Потребує творчого підходу.

-

Використання бенчмаркінгу – це переймання найкращої практики, що базується на чужому
досвіді [7]. Наведемо кілька фраз, що характеризують швидке навчання на чужому досвіді:
- «Дайте мені точку опору і достатньо довгий важіль…. і я один переверну світ», Архімед;
- «Пошук зразків для наслідування виводить вас за межі власної культури і звичок», К. Боган, М.
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Інгліш;
- «Скажіть мені – і я забуду, покажіть – і я запам’ятаю. Але якщо я прийму участь, я зрозумію»,
Э.Кюблер AT&T Universal Card Service;
- «Чи може риба узнати про те, що означає бути мокрим», К. Боган, М. Інгліш.
Переваги використання бенчмаркінгу полягають у наступному:
- компанія буде точно знати, що вона робить і наскільки добре вона це робить;
- можливість запозичити кращий досвід інших компаній;
- культура підприємницької діяльності в організації буде орієнтована на такі цінності, як
здатність робітників до навчання, підвищення власного потенціалу;
- дає можливість підприємству сформувати власну команду внутрішніх консультантів,
напрацювати досвід проведення організаційних змін;
- в підсумку компанія зможе зміцнити свою конкурентну позицію, а також досягти підвищення
ступеня задоволеності покупців.
Можливі наступні помилки при використанні методу бенчмаркінгу:
- прийняття бенчмаркінгу як «інспекційної перевірки» функціонування підприємства;
- припущення, що вже існуючі і схвалені «базові параметри» можуть бути використані без змін;
- зниження уваги до обслуговування і задоволення клієнта;
- процес занадто великий і комплексний, щоб бути керованим;
- неузгодженість;
- недостатньо повне дослідження партнера з бенчмаркінгу.
Застосування бенчмаркінгу в Україні успішно проводить асоціація «Український клуб аграрного
бізнесу» (УКАБ) разом з Європейськими виробниками молока (англ. European Dairy Farmers (EDF)).
Дослідження цих організацій базується на порівнянні витрат виробництва з використанням даних
окремих сільськогосподарських підприємств.
На рис. 1 показано, яким чином молочне виробництво на підприємстві визначається як
самостійна галузь. Крім власного виробництва молока сюди відносять також вирощування ремонтного
молодняку і виробництво кормів.

Рис. 1. Молочне виробництво на підприємстві як самостійна галузь
Кожне сільськогосподарське підприємство, яке бере участь у програмі, щорічно вносить свої
дані щодо виробничих витрат і доходів у спеціальну анкету. Сільськогосподарські виробники повинні
надати фінансові дані із звіту про прибутки, збитки та бухгалтерського балансу останнього
завершеного звітного періоду, а також вказати частку затрат на виробництво молока в загальній сумі
витрат підприємства і частку доходу від молочного виробництва в загальній сумі доходів господарств.
Крім того, враховуються дані натуральних показників виробництва для кожного окремого господарства
та рівень продуктивності, а також загальна інформація про систему виробництва. Після збору всіх
даних відбувається поетапна обробка за допомогою розрахункової моделі EDF [1].
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У результаті обробки даних можна зробити обґрунтовані висновки та прийняти правильні
управлінські рішення щодо тих чи інших статей витрат при виробництві молока, оскільки враховується
досвід успішних підприємств галузі.
Висновки з даного дослідження. Стратегія є досить широким поняттям. Найчастіше стратегію
ототожнюють з позицією на ринках, із заходами, що дають змогу зміцнити конкурентну позицію та
збільшити частку на «своїх ринках», вести боротьбу за завоювання нових ринків та ін. [3]. Стратегія
розвитку підприємства постає процесом вибудовування поведінки підприємства шляхом пошуку
оптимальних правил та технологій, які дають йому можливість успішно розвиватися в зовнішньому
середовищі, що постійно змінюється під впливом різних чинників [5].
Одним із методів стратегічного аналізу є бенчмаркінг, що ґрунтується на порівняльному аналізі
підприємств, які функціонують в умовах конкурентної боротьби. Бенчмаркінг є ефективним також при
плануванні і аналізі не від досягнутого, а відповідно до досягнень конкурентів – найкращої їх практики.
У світовій практиці бенчмаркінг часто використовується для вирішення операційних завдань,
тобто зниження виробничих витрат, знаходження ефективних шляхів реалізації продукції,
раціоналізація організаційної структури та ін. Враховуючи ефективність від застосування даного
методу, сільськогосподарським підприємствам необхідно у своїй діяльності та розробці стратегії
переймати досвід успішних та передових господарств. Це надасть можливість гнучко та швидко
реагувати на зміни зовнішнього середовища, а отже прийнятті правильних обґрунтованих
управлінських рішень.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ У
МАРКЕТИНГОВИЙ
Постановка проблеми. Глибокі політичні та соціально-економічні перетворення у сільському
господарстві нашої країни, її перехід до ринкової економіки набули незворотного характеру. Разом з
тим криза, уразивши економіку країни, призвела до руйнації матеріально-ресурсного потенціалу
сільського господарства, погіршення фінансового стану підприємств і ще цілої низки негативних
наслідків. На думку академіка О.М. Шпичака, однією з головних причин кризової ситуації є відсутність
елементарного економічного механізму, в якому могла б функціонувати виробнича структура будь-якої
форми господарювання. Сучасний стан української економіки викликає об’єктивну необхідність у
трансформації господарського механізму в маркетинговий та визначенні інституціональних
особливостей його розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку теорії механізмів
зробили відомі вчені: П. Саблук., М. Зубець, В. Месель-Веселяк, М. Присяжнюк, М. Федоров [1],
С. Мочерний, О. Устенко, С. Чоботар [4], Н. Косматенко [2], Л. Кравцова [3], В. Пелішенко [6],
А. Тавсултанова [7]. Як показали дослідження, на сьогоднішній день поки що не розроблено єдиної
концепції навіть щодо господарського механізму, і дискусійним залишається питання про взаємодію,
роль та місце категорій „господарський механізм”, „економічний механізм”, „організаційно-економічний
механізм”.
У науковій літературі є низка публікацій, присвячених проблемам формування маркетингового
механізму. Але, як правило, вони досліджуються на прикладі промисловості, транспорту, зв’язку,
освіти, системи охорони здоров’я. Щодо галузі сільського господарства, то публікацій, присвячених
питанням маркетингу, одиниці, а питання розробки маркетингового механізму у сільськогосподарських
підприємствах є фактично новим.
Постановка завдання. Метою роботи є визначення передумов та об’єктивної необхідності
трансформації господарського механізму у маркетинговий.
Виклад основного матеріалу дослідження. Цінність управління діяльністю підприємств за
допомогою маркетингового механізму полягає в тому, що акценти за таких умов розставляються на
ключові фактори успіху, зусилля концентруються на розробці орієнтирів, пов’язаних з прийняттям
стратегічних рішень.
Основними елементами моделі господарського механізму, що діяла в колишньому СРСР були:
централізована система планування, організація управління, госпрозрахункове стимулювання. Але ця
модель мала й вади, які були притаманні всій економічній системі і проявлялися в тому, що
ослаблення централізму призводило до непередбачуваності і некерованості багатьма економічними
явищами як на рівні держави, так і на рівні підприємств [2]. Перехід від одного механізму до іншого
вимагає відносно тривалого часу, а в сільському господарстві особливо. Такий перехід повинен
включати, по-перше, підготовчий період, по-друге, період безпосередніх перетворень. Протягом
підготовчого періоду закладаються правові, економічні та організаційні умови щодо майбутнього
реформування. Протягом другого періоду поступово складається нова система виробничих відносин.
Одним з таких прикладів трансформацій можна назвати реформу 90-х років, перший етап якої
хронологічно наведений у табл. 1.
Під час розкриття досліджуваного питання необхідно звернути увагу на те, що в Україні на
сьогодні здійснено реформу господарського механізму, необхідність якої була зумовлена переходом
до ринкової економіки. Мета реформи полягала в оздоровленні економіки країни; активізації
економічних стимулів науково-технічного прогресу; підвищенні зацікавленості працівників у високих
кінцевих результатах господарювання тощо.
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Таблиця 1
Еволюція першого етапу реформування в Україні
Дата

Документ

18.
12.
1990

Постанова Верховної
Ради України «Про
земельну реформу»

20.
12.
1991

Закон України «Про
селянське
(фермерське)
господарство»
Закон України «Про
форми власності на
землю»
Декрет Кабінету
Міністрів України «Про
приватизацію
земельних ділянок»
Указ Президента
України «Про
невідкладні заходи
щодо прискорення
реформування
аграрного сектора
економіки»

30.
01.
1992
26.
12.
1992
10.
11.
1994

08.
08.
1995

23.
04.
1997
06.
10.
1998
03.
12.
1999

Указ Президента
України «Про порядок
паювання земель,
переданих у
колективну власність
сільськогосподарським
підприємствам і
організаціям»
Указ Президента
України «Про оренду
землі»
Закон України «Про
оренду землі»
Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо
прискорення
реформування
аграрного сектора
економіки»

Передбачувані заходи
Всі землі країни оголошено з 15 березня 1991 р. об’єктом земельної
реформи. Визначено, що земельна реформа є складовою економічної
реформи, здійснюваної в Україні у зв’язку з переходом економіки держави
до ринкових відносин. Завданням цієї реформи є перерозподіл земель з
одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у
користування підприємствам, установам і організаціям, щоб створити
умови для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі,
формування багатоукладної економіки тощо
Врегульовано категорію приватної власності на землю

Запроваджено колективну і приватну форми власності на землю поряд із
державною як рівноправні їй
Передбачено передати у приватну власність земельні ділянки, надані для
ведення особистого підсобного господарства, будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських будівель,
садівництва, дачного та гаражного будівництва
Передбачено передачу земель відповідно до земельного законодавства
безплатно у колективну власність колективним сільгосппідприємствам,
сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським
акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та
інших державних сільгосппідприємств; здійснення у якомога коротші
строки поділу земель, які передано у колективну власність, на земельні
частки (паї) без виділення їх у натурі (на місцевості), з видачею кожному
члену підприємства, кооперативу, товариства сертифіката на право
приватної власності на земельну частку (пай); створення на базі
належних власникам земельних ділянок сільськогосподарських
підприємств, асоціацій, спілок, акціонерних товариств, інших
кооперативних підприємств і організацій
Здійснено паювання земель, що передбачало визначення розміру
земельної частки (паю) у колективній власності кожного члена
колективного сільськогосподарського підприємства,
сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського
акціонерного товариства без виділення земельних ділянок у натурі (на
місцевості). У результаті землі колишніх колгоспів, радгоспів,
міжгосподарських підприємств перейшли у власність їхніх працівників і
пенсіонерів з їх числа
Врегульовано питання про формування нових господарських структур
ринкового типу на основі не тільки оренди земельних часток у поєднанні з
колективними формами організації праці
Призупинено створення раціональних господарських структур

Зобов’язано реформувати протягом грудня 1999-квітня 2000 рр.
колективні сільгосппідприємства на засадах приватної власності на
землю та майно. Передбачено низку заходів щодо підтримки розвитку
особистих підсобних господарств громадян і селянських (фермерських)
господарств

Щодо результатів реформування аграрного сектора економіки України, то слід визнати, що
сільське господарство після 2000 р. із збиткового поступово перетворюється у прибуткове (табл. 2).
Якщо у 1996-1999 рр. сільськогосподарські підприємства зазнали середньорічних збитків на суму
2279 млн грн, то у 2000-2006 рр. вони мали 1844 млн грн прибутку, у 2007 р. – 6836, 2008 р. – 9803 і у
2009 р. – 9602 млн грн. Прибутковим стало тваринництво. У 1990 р. сільськогосподарські підприємства
галузі мали 793 млн крб збитків при рівні збитковості 4,1 %, але завдяки державним дотаціям у розмірі
5038 млн крб прибуток становив 4245 млн крб, а рівень рентабельності досяг 22,1 %. У 1996-2002 рр.
державних дотацій не надходило, а з 2003 р. вони були відновлені. У 2008 р. прибуток від тваринництва
становив 11,4, а з урахуванням державних дотацій – 2735,0 млн грн, при рівні рентабельності
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відповідно 0,1 і 21,2 %. У 2009 р. прибуток відповідно становив 785,7 і 1966,0 млн грн (з дотаціями), а
рівень рентабельності – 5,5 і 13,8 %. Проте одержаний прибуток недостатній навіть для простого
відтворення виробництва, а амортизаційні відрахування не забезпечують фізичного відновлення
основних засобів в цілому і технічних зокрема. У 1990 р. на 100 га сільськогосподарських угідь
одержано 28,7 тис. крб прибутку (еквівалентно 229,6 тис грн), а у 2009 р. – 52,7 тис грн, або у 4,4 раза
менше (за умов значного зростання прибутковості порівняно з попередніми роками) [2].
Таблиця 2
Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських
підприємствах України [2]

Показник

1990 р

Отримано від реалізації
сільськогосподарської
продукції
прибутку всього, млн грн
10989,1
на 100 га с.-г. угідь, тис. грн
28,7
прибутку без дотацій, млн
грн
5461,4
на 100 га с.-г. угідь, тис. грн
14,3
Рівень рентабельності, %
42,1
Рівень рентабельності без
дотацій, %
Отримано від реалізації
продукції рослинництва
прибутку всього, млн грн
на 100 га с.-г. угідь, тис. грн
прибутку без дотацій, млн
грн
на 100 га с.-г. угідь, тис. грн
Рівень рентабельності, %
Рівень рентабельності без
дотацій, %
Отримано від реалізації
продукції тваринництва
прибуток всього, млн грн
на 100 га с.-г. угідь, тис. грн
прибутку без дотацій, млн
грн
на 100 га с.-г. угідь, тис.
грн
Рівень рентабельності, %
Рівень рентабельності без
дотацій, %

У середньому
(19961999 рр.)

У середУ середньому
ньому
(20072007 р. 2008 р. 2009 р.
(20012009 рр.)
2006 рр.)

2000 р

-2279,0
-7,0

-121,5
-0,5

1844,0
9,8

6835,7 9803,1
40,9
54,0

9602,0
52,7

8746,9
49,4

-2279,0

-121,5

1236,0

4168,9 5462,1

7120,0

5583,7

-7,0

-0,5

6,6

24,9

30,1

39,1

31,5

-22,2

-1,0

11,9

25,5

24,1

18,6

22,0

20,9

-22,2

-1,0

8,0

15,6

13,4

13,8

14,1

6744,4
17,6

494,0
1,5

1834,5
7,4

1851,0
9,8

6270,7 7068,0
37,5
38,9

7635,9
41,9

6991,5
39,5

6254,1
16,4

494,0
1,5

1834,5
7,4

1851,0
9,8

5501,6 5450,7
32,9
30,0

6334,3
34,8

5762,2
32,5

98,3

11,1

30,8

20,1

37,3

25,4

20,4

25,6

91,1

11,1

30,8

20,1

32,7

19,6

16,9

21,1

4244,6

-2773,0

-1955,9

-7,0

565,0

2735,1

1966,0

1755,4

11,1

-8,5

-7,9

0,0

3,4

15,1

10,8

9,9

-792,7

-2773,0

-1955,9

-614,0

-1332,7

11,4

785,7

-178,5

-2,1

-8,5

-7,9

-3,3

-8,0

0,1

4,3

-1,0

22,1
-4,1

-47,8

-33,7

-0,1

5,7

21,2

13,8

14,2

-46,7

-33,8

-9,8

-13,4

0,1

5,5

-1,4

Формування ринкового механізму базується на принципах вільного підприємництва, різноманітті
форм власності на засоби виробництва, ціноутворенні, що встановлюється на основі попиту і
пропозиції на продукт, договірних відносин між господарюючими суб’єктами, обмеженого втручання
держави в господарську діяльність [3]. Будь-яке підприємство, в тому числі і сільськогосподарське,
через складність ринкового механізму стає перед проблемою взаємодії з ринком і створення моделі
своєї поведінки. На нашу думку, саме маркетинговий механізм управління є найбільш адекватним
соціально-економічним умовам, що сформувалися на сьогодні. Маркетинговий механізм потребує
постійного коригування за допомогою різного поєднання економічних і адміністративних методів
управління відповідно до конкретного періоду розвитку держави, галузі, підприємства.
В контексті викладеного А.Т. Тавсултанова зазначає, що використання методології системного
аналізу дозволяє спиратися на нові концептуальні підходи до управління, засновані на
маркетинговому управлінні конкурентоспроможністю підприємств як мікроекономічних систем. При
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такому підході необхідно прагнути до переходу від управління маркетингом як однієї з функціональних
підсистем підприємства до маркетингового управління, що забезпечує інтеграцію, взаємодію і
постійний процес відтворення стійких конкретних переваг функціональними підсистемами:
маркетингової, інноваційної, технологічної, інвестиційної, виробничої, фінансово-економічної,
інтелектуальних ресурсів, включаючи керівну підсистему [6].
Висновки з даного дослідження. Таким чином, необхідність подальшого дослідження
проблеми істотно посилюється потребами виробництва у зв’язку із формуванням якісно нового
внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності підприємств, що викликає об’єктивну потребу у
формуванні господарського механізму за маркетинговим принципами. У зв’язку з цим має відбутися
трансформація господарського механізму у маркетинговий. Впровадження ефективного
маркетингового механізму у діяльність сільськогосподарських підприємств властиве забезпечити
вирішення комплексу проблем по виходу з кризового стану, стабілізації і поступового нарощування
аграрного виробництва.
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Анотація
В статті досліджено проблеми формування якісно нового внутрішнього і зовнішнього
середовища діяльності підприємств. Визначено передумови та об’єктивну необхідність
трансформації господарського механізму у маркетинговий.
Ключові слова: підприємство, маркетинговий механізм, господарський механізм, ринковий
механізм.
Аннотация
В статье исследованы проблемы формирования качественно новой внутренней и внешней
среды деятельности предприятий, Определены предпосылки и объективная необходимость
трансформации хозяйственного механизма в маркетинговый.
Ключевые слова: предприятие, маркетинговый механизм, хозяйственный механизм,
рыночный механизм.
Annotation
In the article investigated the problem of the formation of qualitatively new internal and external
environment of enterprises. Determined conditions and the objective necessity of transforming the economic
mechanism in the marketing.
Key words: enterprise, marketing mechanism, economic mechanism, market mechanism.
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СУМІСНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ БРЕНДМЕНЕДЖМЕНТУ
Постановка проблеми. В останній час перенасиченість товарами та послугами є ключовою
тенденцією, що характерезує стан глобальних ринків. Дана ситуація лише підсилює ринкову
конкуренцію та, відповідно, вимагає від компаній постійних зусиль щодо розвитку своїх брендів.
Одним з варіантів підтримки актуальності бренду є його диференціація. Згідно Д. Аакера, в сучасних
умовах, коли створювати диференціатори бренду власними силами важко і практично неможливо або
дуже дорого, компанії можуть скористатися співпрацею з іншим (чужим) брендом.
Одним з помітних явищ в практиці бренд-менеджменту компаній стало формування
маркетингових альянсів брендів. Кооперація компаній у сфері маркетингу породжує сумісний брендинг
або кобрендинг (co-branding), заснований на новій логіці «побудови» брендів. Даний феномен отримав
широкого розповсюдження, оскільки у разі коректного підходу до сумісного брендингу, подібного роду
об’єднання можуть дати позитивні результати.
Згідно досліджень, проведених школою менеджменту при університеті Міннісоти, кожна з 500
найбільших компаній світу за останні десятиріччя створила в середньому 60 сумісних брендів, що
спричинило зростання партнерської співпраці між брендами на 400 % [1].
Взаємне визнання та розуміння того, що успіх кожної фірми частково залежить від іншої фірми,
утворює фундамент, що лежить в основі спільної маркетингової діяльності. Компанії почали розуміти
необхідність та важливість створення альянсів для придбання і підтримки конкурентних переваг.
Більшість товарів з’явились лише завдяки спільним маркетинговим зусиллям компаній. Якби
компанії не створювали сумісний бренд – це призвело б до втрати багатьох можливостей щодо
розвитку бізнесу, а споживачі не побачили б багатьох вже звичних товарів та послуг. Наприклад: 1)
завдяки співпраці Apple і Adobe Systems в 1984 р. було прискорено розвиток ринку видавничих
програмних продуктів [2]; 2) японська компанія Toshiba спільно з Motorola вела розробки мікросхем
динамічної оперативної пам'яті, а з компанією IBM займалася розробкою і виробництвом плоских
рідкокристалічних дисплеїв; 3) різноманітні спільні проекти впроваджують усі без винятку світові
лідери ринку побутової та комп’ютерної електроніки. Яскравим прикладом є співпраця компаній Philips
та Sony, які ще у 1982 році разом створили формат цифрового аудідиска [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвим внеском щодо дослідження сумісного
брендингу є праці відомих зарубіжних вчених, серед яких: Аакер Д., Блекет Б., Боуд Б., Гед. Т.,
Капферер Ж-Н., Коллінз Дж., Порраз Дж., Грачаева В., Хмелькова Н. В., Фролов Д. та інші. Проте в
працях даних вчених відсутня не лише повноцінна теорія, але й опис використання сумісного
брендингу у діяльності компаній. Також недостатньо вивчено питання про природу позитивних
маркетингових ефектів, які можуть бути отримані компаніями при спільному використанні брендів.
Потребують також додаткового дослідження споживчого відношення до товарів, що просуваються під
сумісним брендом.
На сьогодні відсутня розвинена теорія впровадження сумісного брендингу в діяльність
вітчизняних підприємств, не узагальнена практика компаній щодо формування та управління
загальним брендом, не проведена комплексна оцінка результатів їх спільних зусиль в області
формування сумісних брендів.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження сутності сумісного брендингу,
визначення основних його типів, характеристика переваг та недоліків для різних форм сумісного
брендингу, а також на основі цього -розробка порівняльної характеристики для кожної форми окремо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Не дивлячись на те, що в певних сферах,
особливо в трансформаційних економіках, подібних українській, традиційний брендинг ще досі
залишається дуже актуальним, не слід ігнорувати факт широкого поширення сумісного брендингу. XXI
століття характеризується парадигмою співпраці. Взаємодії між компаніями зростають і набувають все
більшого значення в стратегічному плані. Спільна діяльність є однією з розумних форм досягнення
стратегічних цілей.
На думку видатного спеціаліста в сфері бренд-менеджменту Д. Аакера, сумісний брендинг – це
класичний спосіб досягнення синергізму, коли два бренди, об'єднавшись, можуть розділити витрати та
ризики, пов'язані із запуском нового товару на ринок, а також створити асоціації, поєднання яких
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забезпечить диференціюючи характеристики [4, с. 356]. Це дає право стверджувати, що стратегічне
партнерство є важливим інструментом формування бренду.
Як відзначає Ж.-Н. Капферер, відомий фахівець у сфері стратегічного брендингу, сумісний
брендинг - це спосіб зробити альянс компаній видимим для споживачів їхньої продукції, визнання того
факту, що його висока популярність являє собою додаткову цінність. Разом з тим він наголошує на
тому, що не всі альянси варто популяризувати [5, с. 221].
Поєднуючи свої маркетингові зусилля, компанії, що співпрацюють між собою, обирають
конкретну форму спільного використання своїх брендів. Таким чином, сумісний брендинг являє собою
набір очікувань та асоціацій, який формує загальний образ в свідомості споживачів спільно діючих
компаній, що утворилися завдяки досвіду контактів з їх товарами (послугами), комунікаційними
повідомленнями, персоналом.
В науковій літературі відсутня будь-яка класифікація форм сумісного брендингу. Проте, сучасна
практика виокремлює різні форми співробітництва компаній, сприяючи водночас виникненню в
літературі нових термінів, що використовуються для їх позначення: dual branding (подвійний
брендинг), cross-marketing (крос – маркетинг або перехресний маркетинг), coalition loyalty program
(коаліційна програма лояльності), co-branding (кобрендинг або сумісний брендинг) [6, c. 9].
Ми вважаємо за необхідне розглянути детальніше кожний з цих термінів та виявити їх головні
характеристики.
Подвійний брендинг. На думку Д. Холмса, подвійним брендингом є «об’єднання двох або
більше відомих, добре зарекомендованих себе торгових марок для створення взаємовигідного
оточення у сфері роздрібного продажу своїх товарів» [7, c. 2]. Спільний інтерес сторін полягає в
проведенні спільного продажу продукції один одного (операцій cross-selling). Спільний продаж, як
правило, передбачає нетривале співробітництво не пов’язаних між собою компаній з деякими
загальними рисами брендів.
Подвійний брендинг як специфічна концепція збуту полягає в тому, що товар краще
реалізовується, будучи в оточенні інших товарів. Сторони в даному альянсі позначаються як Host
(господар), тобто приймаюча сторона на території якої інші компанії, яких називають Tenant
(орендатор), здійснюють продаж свого товару. Для «орендатора» подвійний брендинг – це, по-перше,
можливість розширити канали дистрибуції без додаткових інвестицій, які є необхідними для компаній,
що вирішують самостійно просувати свою продукцію, по-друге, додатковий спосіб виходу на нові
сегменти ринку, які раніше були недосяжними. «Господар», в свою чергу, збільшує та оптимізує свою
споживчу аудиторію [7, c. 3]. Прикладом подвійного брендингу є включення в асортимент магазину при
АЗС молока, хлібу та інших продуктів додатково до традиційних - напоям і сигаретам – може сприяти
збільшенню кількості жінок і дітей в цільовій аудиторії автозаправної станції.
Згідно досліджень, проведених компанією ACNielsen, сегмент магазинів при АЗС в європейських
країнах та США має вагомий потенціал розвитку: 61% міських жителів будь-коли відвідували такий
магазин, 28% – відвідують їх регулярно, в мегаполісах цей показник досягає 40%. На момент
проведення дослідження у Великобританії працювало близько 11 тис. магазинів при АЗС з сукупним
оборотом біля 2,5 млрд ф. ст. В США в 1999–2000 рр. кількість таких магазинів зросла з 99 до 124 тис.
На питання про причини здійснення покупок в магазині при АЗС 30% респондентів відповіли, що
роблять це разом з придбанням бензину [8].
До переваг подвійного брендингу слід віднести:
 можливість розширення каналів дистрибуції без додаткових інвестицій;
 додатковий спосіб виходу на нові сегменти ринку.
Серед недоліків подвійного брендингу є:
 нетривала співпраця;
 між брендами, що співпрацюють, нічого спільного майже немає.
Перехресний маркетинг (крос-маркетинг). Перехресний маркетинг визначається як «перетин
супутніх послуг або товарів в одній рекламній або промо-акції, що спільно проводиться декількома
компаніями, і це дає нам право розглядати його як специфічну форму споживчого просування
(consumer-promotion), що передбачає розділення рекламних витрат між декількома партнерами, які
спільно просувають свої товари» [9]. Таким чином, перехресний маркетинг передбачає, що дві
компанії спільно рекламують одна одну, а також об'єднують свої фінансові ресурси для того, щоб
скоротити рекламні бюджети та сприяти взаємному просуванню своєї продукції.
Існують такі форми перехресного маркетингу, як: загальний дисконтний клуб покупців, що
отримують знижки у партнерів, загальні акції стимулювання збуту, спільні рекламні компанії, загальний
рекламний носій, загальний стенд на виставці, загальний проект, загальне або сусідське
розташування торгівельних площ [10].
Спільні рекламні компанії – це альянси, які націлені на просування взаємодоповнюючого
використання двох товарів. Як показує практика, більшість таких рекламних компаній не тривалі. За
короткий термін споживачі не встигають усвідомити та сформувати асоціативний зв’язок між
брендами.
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При використанні перехресного маркетингу компанії повинні дотримуватись наступних умов:
1) близькість товарів (інколи об'єднання супутніх товарів, тобто взаємодоповнюючих товарів);
2) відсутність конкуренції між фірмами-партнерами та наявність у них перехресної споживчої
аудиторії.
Перехресний маркетинг дозволяє компаніям, які співпрацюють між собою підвищити рівень
обізнаності щодо своїх брендів серед більш широкої аудиторії (завдяки встановленню контактів з
клієнтською базою компанії-партнера).
Класикою перехресного маркетингу є співпраця банків і страхових компаній з автодилерами. В
результаті такої співпраці страхові компанії отримують доступ до абсолютно реальних клієнтів.
Автодилери ж, у свою чергу, мають можливість запропонувати клієнтам весь спектр послуг, пов'язаних
з придбанням нового автомобіля, в одному місці.
Перевагами перехресного маркетингу є:
 простота виконання;
 простота запозичення важкодоступних для бренда цінностей;
 скорочення витрат на рекламу та просування;
 можливість підвищити рівень обізнаності щодо бренда;
 стимулювання збуту.
До недоліків перехресного маркетингу варто віднести:
 ризик неякісної роботи компанії-партнера;
 матеріальна вигода для споживача мінімальна;
 не являє собою стратегічну цінність для компаній;
 асоціативний зв’язок між брендами не закріплюється в свідомості споживачів.
Коаліційцна програма лояльності. У випадку, коли компанії не обмежують свою співпрацю
виключно спільними продажами, маркетинговими комунікаціями та спільним стимулюванням збуту, а
створюють так званий альянс, який діє на ринку під загальним брендом, утворюється так звана
маркетингова коаліція або коаліційна програма лояльності [11].
Принциповим для даної форми співпраці є той факт, що для просування своєї продукції компанії
створюють єдиний бренд, що втілює приналежність компаній-партнерів до «клубу» та несе певну
філософію для споживача, який залучається до маркетингової взаємодії з представниками компаній, що
співпрацюють між собою через систему бонусів, знижок, призів, каталогів, дарунків та інше. Головною
метою в рамках даної співпраці є формування лояльності до спільного бренду партнерів [12].
Коаліційні програми лояльності, як правило, використовують:
• продуктові супермаркети;
• банки (платіжна карта);
• універсальні магазини;
• автозаправні станції;
• оператори стільникового зв'язку.
Подібний склад партнерів надає можливість споживачам придбати все необхідне для
повсякденного життя в межах програми лояльності. За даними дослідницьких компаній, коаліційні
програми повинні використовуватися компаніями з наступних секторів економіки: рітейл (продукти
харчування, побутова техніка, одяг), АЗС та автомобільний сервіс, оператор стільникового зв'язку,
ресторанний і туристичний бізнес. Це шість ключових секторів, до яких також можна додати ще
декілька сфер діяльності: меблевий бізнес, фармацевтика, парфумерія та косметика, книжковий і
страховий бізнес [13].
Існує декілька основних критеріїв, за допомогою яких можна класифікувати коаліційні програми
лояльності.
1. Форма відношення оператора програми та її учасників. У маркетингових коаліціях
присутня третя сторона – організатор (оператор), який може бути одним з учасників коаліційної
програми лояльності або бути незалежною організацією. У випадках, коли в коаліції присутній банк, як
правило, він і виступає таким оператором.
Оператори спочатку створюють власну програму заохочення з метою утримання вже існуючих
клієнтів, а потім до цієї програми приєднуються й інші компанії. Незалежний оператор коаліційної
програми лояльності створює програму заохочення клієнтів, не прив'язуючи її до певного бізнесу та
певної бази клієнтів.
2. Винагорода, що отримується споживачами. Найбільш проста модель коаліційної програми
лояльності – дисконтна, що передбачає здобуття знижок на продукцію компаній – учасників програми.
Друга модель називається «бонусна»: в цьому випадку програми також можна розрізняти за формою
зняття («списання») накопичених бонусів (балів). Це може бути програма, в рамках якої клієнти
розплачуються своїми бонусами (балами) безпосередньо в компаніях – учасниць коаліції, або існує
єдиний розрахунковий центр, де списання балів відбувається лише при зверненні до оператора
(«призова» модель).
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3. Цілі запуску коаліційної програми лояльності. З одного боку, коаліційна програма може
підвищувати лояльність щодо брендів компаній, які входять в коаліцію. З іншого боку, її можна
розглядати як стратегічну бізнес-одиницю, яка самостійно генерує прибуток.
Перевагами коаліційної програми лояльності можна вважати наступні:
 формування лояльності до спільного бренду;
 можливість підсилити взаємодоповнюючи репутації своїх брендів;
 стимулювання споживчої активності;
 додаткова можливість для компанії враховувати споживчі вподобання;
 можливість встановити зворотній зв’язок з клієнтом та відстежувати його покупки;
 залучення нових клієнтів завдяки обміну клієнтської бази з партнерами коаліційної програми
лояльності.
Головний недолік коаліційної програми лояльності полягає у тому, що репутація компанії
залежить не тільки від самої компанії, але й від компанії-партнера, з якою вона співпрацює.
Сумісний брендинг, кобрендинг. На думку Т. Блеккета і Б. Боуда, кобрендинг є спільним
проектом, що створюється з метою просування інтересів двох (або більш) сторін згідно з добре
обміркованим стратегічним маркетинговим планом, що включає: спільне використання каналів збуту
(сумісні продажі), спільну рекламу, програми лояльності [14]. Аналогічної думки дотримується і Ж.Н. Капферер, який вважає, що сумісний брендинг передбачає спільне використання своїх брендів на
ринку двома різними компаніями для досягнення стратегічних маркетингових цілей [5, с. 189].
При цьому кобрендинг може бути як горизонтальним, так і вертикальним [15]. Горизонтальний
кобрендинг передбачає, що компанії, об'єднуючи свої компетенції у сфері досліджень, виробництва та
просування, загальними зусиллями створюють «спільний продукт». Вертикальний кобрендинг або
компонентний кобрендинг, грунтується на просуванні одного бренду як складової частини іншого бренду.
На нашу думку, головною особливістю сумісного брендингу є створення спільного продукту
компаніями, що співпрацюють між собою та просування цього продукту під єдиним брендом. Це, в
результаті, приводить до повної інтеграції комплексу маркетингу взаємодіючих компаній.
Переваги використання сумісного брендингу полягають в наступному:
 розширення клієнтської бази і як результат – вихід на нові ринки;
 можливість підвищення ефективності маркетингової співпраці компаній;
 збільшення доданої цінності;
 вища додана вартість;
 взаємне посилення брендів, за умови правильного вибору компанії-партнера.
Серед недоліків сумісного брендингу можна виділити:
 необхідність залучення інвестицій в науково-дослідну роботу;
 непередбачувана реакція споживачів;
 неодноразові невдачі нових пропозицій.
Порівняльну характеристику розглянутих форм сумісного брендингу наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика форм сумісного брендингу
Кількість
брендів
Два та
більше

Форма сумісного брендингу

Характеристика

Подвійний брендинг
Перехресний маркетинг
Коаліційна програма лояльності

Два

Горизонтальний
Сумісний брендинг
Вертикальний

Спільне використання місця продажу товарів
Представлення декількох продуктів в спільній
рекламі або їх просування в межах спільної акції
Об’єднання компаній в маркетинговий альянс, що
діє на ринку під загальним брендом та
використовує спільну програму лояльності
Створення спільного продукту, що виводиться на
ринок під брендами компаній, що об’єдналися
Просування одного бренду в якості складової
частини іншого бренду

Як видно з даних табл. 1, форми сумісного брендингу відображають трансформацію ринкових
умов і характер конкуренції.
Висновки з проведеного дослідження. Сумісний брендинг (кобрендинг) є однією з провідних
технологій сучасного бренд-менеджменту, поява якого зумовлена тенденціями на радикальну
трансформацію ринкових умов і характеру конкуренції, що виникли в останні десятиліття ХХ століття і
продовжують посилюватися в третьому тисячолітті. Кобрендинг є «вищою», найбільш розвиненою
формою спільної маркетингової діяльності, що передбачає повне об'єднання між компаніями своїх
комплексів маркетингу, у тому числі, створення спільного товару, що просувається на ринок під
спільним брендом. Основою кобрендингу виступають бренди компаній, що прийняли рішення
створити спільний альянс.
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Кобрендинг існує в різних формах, що відрізняються одна від одної за цілями, організаційному
оформленні взаємодій, що виникають в компаній з приводу об'єднання їх брендів. Його переваги
пов'язані з можливістю взаємного посилення потенціалу брендів, що об'єднуються, розділенням
ризиків та витрат, пов'язаних з освоєнням ринків, між партнерами. В той же час кобрендинг далеко не
завжди приводить до позитивних результатів. Його обмеження обумовлені необхідністю створення
альянсу з «правильним» партнером, який має схожу ідеологію та концепцію ведення бізнесу. Цільова
аудиторія повинна чітко бачити ті переваги, які вона отримає від сумісного бренду. Тому дуже важливо
правильно обирати партнерів та оцінювати наслідки співпраці брендів ще на стадії планування
компанії. Це визначає основні проблеми, пов'язані з практичною реалізацією сумісного брендингу.
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Анотація
У статті розглянуто сутність сумісного брендингу, представлена класифікація його форм,
визначено переваги та недоліки, а також проведена порівняльна характеристика для кожної з
форм сумісного брендингу.
Ключові слова: сумісний брендинг, кобрендинг, подвійний брендинг, перехресний маркетинг,
коаліційна програма лояльності.
Аннотация
В статье рассмотрена сущность совместного брендинга, представлена классификация его
форм, выявлено преимущества и недостатки, а также
проведена сравнительная
характеристика для каждой из форм совместного брендинга.
Ключевые слова: совместный брендинг, кобрендинг, двойной брендинг, перекрестный
маркетинг, коалиционная программа лояльности.
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Annotation
In this article the essence of co-branding is considered. Classification of co-brandings forms is also
presented. Advantages and disadvantages are certain and also comparative description for every of cobrandings form is conducted.
Key words: co-branding, dual branding, cross-marketing, coalition loyalty program.
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ
ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Спиртова галузь є важливою складовою харчової промисловості АПК,
оскільки основна її продукція – етиловий спирт – має широке використання у багатьох галузях
національного господарства. Спиртопродуктовий підкомплекс, продукція якого використовується як на
внутрішньому, так і зовнішньому ринках, займає вагоме місце у структурі доходів агропромислового
виробництва Тернопільської області.
Формування ефективної маркетингової системи виробництва і реалізації спиртової продукції
повинне підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на агропромисловому ринку.
Особливо актуальним дане питання постає в сучасних умовах вітчизняної економіки, коли аграрні
підприємства перебувають в умовах нестабільності через недосконалість господарського механізму,
нерозвиненість ринкової інфраструктури, відсутність необхідної інформації та недостатності практики
роботи в конкурентних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам функціонування і розвитку спиртової
промисловості України, аналізу питань формування цивілізованого ринку спирту, розвитку його
інфраструктури, аналізу маркетингового забезпечення присвячено ряд наукових праць таких
дослідників, як З. Гевак, М. Єрмошенко, Є. Нагорний, П. Саблук, І. Соловйов, А. Стельмащук,
А. Українець, І. Яковець та ін. Проте не всі питання щодо формування маркетингової системи
виробництва і реалізації продукції на підприємствах спиртової промисловості достатньо розкриті.
Постановка завдання. Мета статті полягає в оцінці й аналізі сучасного стану, можливостей
розвитку спиртових підприємств Тернопільщини, використання ресурсного потенціалу виробничих
підрозділів спиртопродуктового підкомплексу АПК області в контексті формування системи його
маркетингового забезпечення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки спиртова промисловість належить до
переробних галузей промисловості, то вивчення особливостей формування маркетингової системи
організації діяльності спиртових підприємств забезпечується в межах промислового маркетингу.
Основним його завданням є врегулювання системи економічних відносин у процесі виробництва і
реалізації продукції за допомогою використання комплексу маркетингового інструментарію.
На підприємствах спиртової промисловості формою прояву маркетингу є маркетингова система,
яка покликана запобігати виникненню виробничо-реалізаційних проблем. Під маркетинговою
системою слід розуміти розробку підприємством відповідного комплексу маркетингу під впливом
мікро- та маркросистеми маркетингу (рис. 1).
Мікросередовище маркетингу передбачає вивчення впливу набору внутрішніх та зовнішніх сил і
перебуває під повним контролем підприємства. Так, внутрішні сили включають штат працівників та
організаційну структуру, а зовнішні – постачальників, посередників, конкурентів, споживачів та інших
суб’єктів ринку. Макросередовище складають ряд факторів, які підприємство не в змозі контролювати
(економічний, науковий, політичний тощо)
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Рис. 1. Схема організації маркетингової системи виробництва і реалізації продукції на
підприємствах спиртової промисловості
Джерело: розроблено автором на основі [5, с. 19]
Спиртова галузь займає пріоритетне місце в економічному потенціалі Тернопілля, внаслідок
значного впливу на створення регіонального продукту, виробляючи понад 15 % промислової продукції
області та більш як 25 % товарної продукції харчової промисловості АПК області. Галузь займає
домінуюче положення і серед аналогічних формувань спиртової промисловості України, виробляючи
близько третини українського спирту [8, с. 14].
Динаміка питомої ваги виробництва спирту підприємствами спиртової галузі Тернопільської
області в обсягах виробництва концерну “Укрспирт” наведена на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка питомої ваги виробництва спирту підприємствами спиртової галузі
Тернопільської області, 1990-2010 рр.
Джерело: складено автором на основі [3; 4, с. 108-136; 6]
Спиртзаводи Тернопільщини – це також й експортери значної частки зернового спирту з України
(табл. 1). Вітчизняну спиртову продукцію поставляють, здебільшого, на ринки країн СНД та ЄС.
Сьогодні до складу спиртової галузі Тернопільщини входять 10 спиртзаводів з річною
потужністю виробництва спирту – 10,7 млн. дал., половина з яких працює ефективно і є лідерами
спиртової галузі України.
В останні роки показники виробництва спирту стабілізувалися в межах 7,5 – 8,0 млн. дал. спирту
щорічно (табл. 2). Проте у 2010 р. обсяги виробництва спирту доволі різко зменшилися, становивши
лише 83,5 % від рівня 2008 р. Реалізація ж спиртової продукції підприємствами області становила
всього 82 % від рівня 2008 р. Погіршення виробничих показників спиртової галузі області у 2010 році,
зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції відбулося, в основному, через монополізацію
концерном “Укрспирт” поставок готової продукції як на внутрішній, так і на зовнішній ринки.
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Таблиця 1
Обсяги реалізації спирту підприємствами Тернопільської області, 2007-2010 рр.

Рік

2007
2008
2009
2010

В тому числі:
Питома вага в
Всього,
Внутрішній
обсягах
Експорт,
млн. дал.
ринок, млн.
концерну
млн. дал.
дал.
“Укрспирт”, %
8,7
27,9
5,4
24,2
3,3
7,8
29,1
5,8
26,7
2,0
7,9
36,4
5,9
25,5
2,0
6,4
25,8
5,5
24,6
0,9
Джерело: розраховано автором на основі [3; 4, с. 108-136; 275-292; 6]
Питома вага в
обсягах концерну
“Укрспирт”, %

Питома вага в
обсягах
концерну
“Укрспирт”, %
36,9
39,2
37,0
36,0

Крім цього, спиртова галузь має значний вплив на формування податкової бази Тернопільської
області, особливо державного бюджету. Протягом останніх років від спиртзаводів до зведеного
бюджету надходило щорічно 30-50 млн. грн., з них 82 % – до державного та 18 % – до місцевого
бюджетів (табл. 2). Проте, якщо у 2009 р. становище спиртзаводів дещо стабілізувалось і
відрахування до бюджету незначно зросли, то вже наступного року внаслідок нераціональної
організації господарського механізму вони значно скоротились, становивши тільки 67,4 % від 2008 р.
Таблиця 2
Динаміка обсягів виробництва, реалізції спирту та стан розрахунків підприємств
спиртової промисловості з бюджетом, 2008-2010 рр.
Рік

Показник
2008

2009

Виробництво спирту за рік, всього, млн. дал.
7,9
7,6
Реалізація спирту за рік, всього, млн. дал.
7,8
7,9
Сплачено до зведеного бюджету, всього, тис. грн.
46616,5
49524,1
в т. ч.: до державного бюджету, тис. грн.
39482,1
41488,8
до місцевого бюджету, тис. грн.
7134,4
8035,4
Джерело: розраховано автором на основі [3; 4, с. 108-136; 275-292; 6]

2010

2010 у % до
2008

6,6
6,4
31427,9
23832,6
7595,3

83,5
82,1
67,4
60,4
106,5

Оскільки за останні роки ефективно працюють лише половина спиртзаводів області, то для
забезпечення більш ефективного функціонування спиртової галузі краю визріла необхідність у
перепрофілюванні неефективних заводів на виробництво альтернативних видів палива на основі
наявної сировини, а також забезпечення безвідходного виробництва шляхом випуску продукції із
сировинних відходів на підприємствах.
З метою створення умов для стимулювання виробництва та використання в Україні біологічних
видів палива у Верховній Раді розробляються відповідні законодавчі акти. Зокрема, видозмінюється
Закон України “Про альтернативні види палива” у частині збільшення частки біоетанолу в автопаливі
[1, с. 94].
У Тернопільській області на ДП “Хоростківський спиртовий завод” збудовано установку з
виробництва біоетанолу, введення якої в експлуатацію дозволило б щорічно виготовляти длизько 50
тис. т. біопалива, що становить 10 % від загального обсягу виробництва біоетанолу по Україні за
аналогічних умов [2, с. 219; 9, с. 16].
Для подальшого розвитку спиртової галузі необхідно вирішити питання утилізації зернової
барди – відходів виробництва спирту. Зернова барда є повноцінним кормовим продуктом, тому вона
віддавна використовувалась для відгодівлі худоби. При стабільній роботі спиртзаводи Тернопільщини
можуть виробити до 700 тис. т. зернової барди в рік, що достатньо для відгодівлі 30-40 тис. голів ВРХ
[7, с. 38].
З метою підвищення ефективності використання зернової барди, її необхідно перетворити на
товарний продукт – суху зернову барду, як це роблять у всіх передових країнах світу. Всі потужні
спиртзаводи Америки, Європи, Китаю працюють по комплексній переробці сировини з виробництва
сухих кормів [6, с. 27]. В Україні така технологія вперше була освоєна на Тернопільщині, зокрема на
Борщівському, а в даний час – ефективно працює і на Марилівському спиртзаводах.
Впровадження у виробництво даної технології дало б змогу щорічно одержувати на
спиртзаводах області десятки тисяч тонн сухого білкового корму, відповідно зекономивши значні
ресурси фуражного зерна [6, с. 32]. Проте економічний стан спиртзаводів не дає змоги їм самостійно
розв’язати цю проблему. Тому необхідне державне сприяння формування маркетингового
забезпечення створення матеріально-технічної бази реалізації такої програми.
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Отже, з наведеного аналізу випливає, що Тернопільська область добре забезпечена
сировинними ресурсами і має хороший потенціал як у виробництві етилового спирту, так і його
похідних продуктів. Раціональне використання можливостей і наявних потужностей у поєднанні зі
стабільним фінансуванням забезпечить покращення економічного розвитку області і зніме тавро
депресивного регіону.
Висновки з проведеного дослідження. Оскільки Тернопільщина є аграрним регіоном, тому
формування ефективної маркетингової системи стимулювання розвитку спиртової галузі є на сьогодні
найбільш оптимальним способом перетворення області на економічно розвинутий регіон України.
Спиртопродуковий підкомплекс АПК області володіє достатньо розвинутим ресурсним потенціалом
для забезпечення його процвітання.
З іншого боку, за останній період спостерігається зростання динаміки його недовикористання,
відзначається спад економічної ефективності спиртопродуктового виробництва, який пов’язаний, в
першу чергу, з проблемами збуту продукції. Тому для стабільного розвитку галузі на перспективу
необхідні глибокі маркетингові дослідження ринку спирту, враховуючи його використання при переході
на альтернативні види палива.
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Анотація
У статті розглянуто наукові основи формування маркетингової системи функціонування
спиртопродуктового підкомплексу Тернопільщини. Проведено аналіз стану і тенденцій розвитку
спиртзаводів області. Розроблено пропозиції щодо перспектив підвищення ефективності
діяльності спиртових підприємств краю.
Ключові слова: спирт, спиртова промисловість, ефективність, альтернативне паливо,
біоетанол, зернова барда, маркетингова система.
Аннотация
В статье рассмотрены научные основы формирования маркетинговой системы
функционирования спиропродуктового подкомплекса Тернопольской области. Проведен анализ
состояния и тенденций развития спиртзаводов области. Разработаны предложения
относительно перспектив повышения эффективности деятельности спиртовых предприятий
края.
Ключевые слова: спирт, спиртовая промышленность, эффективность, альтернативное
топливо, биоэтанол, зерновая барда, маркетинговая система.
Annotation
The article reviews the scientific basis of market formation of spirit-food subcomplex functioning of
Ternopil region. Analysis of the present status and trends of regional distilleries development is carried out.
Suggestions of the prospects for increasing the efficiency of Ternopil region spirit enterprises are worked out.
Key words: spirit, spirit industry, efficiency, alternative fuel, bioethanol, grain bard, marketing system.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ
Постановка проблеми. Функціонування економіки є результатом взаємодії великої кількості
підприємств, мільйонів покупців, впливу на цю взаємодію державних інститутів. Суб’єкти відносин
постійно узгоджують свої інтереси, координують свої дії. Складна система їх взаємовідносин формує
діючу в суспільстві модель економіки.
Ефективність економічної моделі проявляється в ефективності відносин, пов’язаних з
виробництвом товарів та їх просуванням до споживачів, з рівнем задоволення потреб споживачів,
інтересів виробників та інших суб’єктів, причетних до товарообігу. Розглядаючи ці відносини як
систему руху окремих товарів, ми ведемо мову про ефективність функціонування окремих товарних
ринків.
Ринок як економічна категорія не має єдиного тлумачення серед вчених. При цьому не йдеться
про поняття ринку у вузькому первинному його значенні як місця, де здійснюється купівля-продаж
товарів, або як сукупності споживачів (таке визначення вживають маркетологи). Не розглядаємо також
ті випадки, коли поняттям «ринок» підмінюється поняття «ринкова економіка». Водночас певні
відмінності є й у визначеннях категорії «ринок» як системи відносин у сфері товарного обігу.
Розглядаючи суть категорії «ринок» на основі найпоширеніших визначень, потрібно зауважити,
що відносини між покупцями і продавцями окремих товарів існували завжди, в тому числі й в епоху так
званої командно-адміністративної економічної системи. З іншого боку, статус ринкової економіки
України набула лише у 2005 році. При цьому, ведучи мову про становлення ринкової економіки,
наголошуємо на необхідності розвитку окремих товарних ринків.
Ідеальних економічних моделей людство досі не створило навіть у теорії, однак домінує думка,
що найефективнішою є та, що пов’язана з функціонуванням ринкового механізму. Відносини у сфері
товарного обігу вважаються ринковими, якщо вони відповідають певним критеріям: свободи
підприємницької діяльності, максимізації прибутку, домінування приватної власності. Усі ці критерії
пов’язані між собою. Зокрема, свобода діяльності неможлива без приватної власності, а максимізація
прибутку є метою цієї діяльності.
Таким чином, якщо ми ведемо мову про формування і розвиток ринків окремих товарів, маючи
на увазі не становлення взаємовідносин між виробниками і споживачами (вони існували й раніше), а
якісне оновлення механізму цих відносин, створення таких умов, які дозволяли б якомога повніше
задовольняти інтереси учасників ринку, забезпечуючи при цьому стабільний і поступальний розвиток
економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми функціонування агропродовольчого
ринку привертають значну увагу вітчизняних економістів-аграрників. Вагомий внесок у їх вирішенні
здійснили В.Г.Андрійчук, П.І.Гайдуцький, С.Л.Дусановський, І.Г.Кириленко, Ю.С.Коваленко,
Т.О.Осташко, Б.Й.Пасхавер, П.Т.Саблук, О.М.Шпичак, Г.В.Черевко та ін. Вони визначили основні
принципи функціонування вітчизняного агропродовольчого ринку та напрямки його розвитку. Однак
багатогранність питань, пов’язаних із вирішенням відповідних проблем на практиці, зумовлює
необхідність подальших досліджень. Це насамперед стосується врахування динаміки росту
купівельної спроможності населення, наслідків вступу України до Світової організації торгівлі,
структурних змін у системі організації аграрного виробництва. Потрібно враховувати регіональні
особливості, пов’язані з природно–кліматичними, структуро–утворювальними економічними
чинниками.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає в розробці теоретичних, методичних і
організаційних засад функціонування агропродовольчого ринку,та напрямки його розвитку.
Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:
– узагальнити теоретичні основи механізму формування і функціонування агропродовольчого
ринку;
– обґрунтувати структуру та принципи функціонування економічного механізму регулювання
агропродовольчого ринку;
– з’ясувати принципи, за якими здійснюється державне управління розвитку вітчизняного
агропродовольчого ринку;
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– обґрунтувати умови виробництва і реалізації продукції, яка забезпечить ефективність
розвитку агропродовольчого ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок є економічною системою, функціонування
якої пов’язане з виконанням певних функцій. Перелік функцій дозволяє уточнити суть ринку, завдання,
які на нього покладаються. А від особливостей та ефективності виконання цих функцій залежить стан
економіки в цілому, тенденції та перспективи її розвитку.
Сучасна економіка складається з багатьох ринків [5, с. 21]. Найголовнішою ознакою їх
класифікації є товарна. Її визначає вид товару, обіг якого регулює ринок. Одним із найважливіших є
агропродовольчий ринок, який окремо поділяється на ринок сільськогосподарської продукції та
продовольства.
Агропродовольчий ринок поділяють на окремі складові частини –продуктові ринки (цукру, мяса,
молока, овочів тощо). Вони охоплюють сферу руху окремих видів сільськогосподарської сировини та
продовольчих товарів – продуктів їх переробки. Як зазначає В.Г.Андрійчук, структуризація
агропродовольчого ринку, тобто виділення окремих продуктових ринків зі своєю системою
регулювання обмінних і розподільчих процесів у них та економічної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників [1, с. 33-34].
Основними категоріями агропродовольчого ринку, як і будь–якого іншого, є попит і пропозиція.
Попит–це обсяг товарів, який споживачі готові і в змозі купити за певною ціною. Таке визначення
попиту є одним із найуживаніших серед тих, що зустрічаються в економічній літературі. Воно
підкреслює, що попит є величиною змінною залежно від ціни й можливостей покупця, тобто не
визначається одним лише його бажанням придбати певну кількість товару. Пропозицію здебільшого
трактують як кількість товару, що її виробник спроможний виробити й запропонувати до продажу на
ринку за певною ціною впродовж певного періоду часу. Через тривалий виробничий цикл у сільському
господарстві для зміни обсягу пропозиції на ринках продовольчих товарів часто потрібний тривалий
період, і швидка її зміна у значних обсягах можлива лише за рахунок імпорту.
Функціонування ринку здійснюється через діяльність суб’єктів ринку. До них відносимо фізичних
осіб, підприємства, інші структури, які беруть участь в операціях купівлі–продажу товару чи
безпосередньо впливають на їх здійснення. Ними є виробники і покупці товару та суб’єкти, що
представляють ринкову інфраструктуру.
До інфраструктури агропродовольчого ринку слід відносити установи й організації, які беруть
безпосередню участь в обслуговуванні товаропросування сільськогосподарської продукції. Основними
їх фізичними об’єктами є біржі, аукціони, ярмарки, торгові доми, міські ринки, заклади дрібно гуртової і
роздрібної торгівлі.
Агропромисловий ринок має низку особливостей. Однією з них є наявність первинного і
похідного попиту та первинної і похідної пропозиції. Первинним вважається попит, що пред’являється
споживачами на продукти харчування. Попит на відповідний вид сільськогосподарської продукції–
сировину для виготовлення даного продукту є похідним від власне споживчого попиту. Пропозиція
сільськогосподарської продукції є первинною пропозицією, а похідна від неї пропозиція стосується всіх
інших рівнів маркетингу.
Оскільки у результаті взаємодії попиту і пропозиції формується ціна товару,можна
констатувати,що на рівні сільськогосподарського виробництва закупівельна ціна на продукцію
формується під впливом похідної пропозиції і первинного попиту. Суттєве для прогнозування ринкової
кон’юнктури значення має та обставина,що зміна попиту на сировинну сільськогосподарську
продукцію(похідного попиту)менше залежить від зміни цін на неї,особливо у разі відносно невеликого
коливання цін. Тому нерідко еластичність похідного попиту на сільськогосподарську продукцію за
ціною нижча,ніж первинного на продовольчі товари.
Принципове значення для розвитку агропродовольчого ринку має та обставина, що переважна
більшість представлена на них товарів є взаємозамінюваними: зміна обсягів споживання одних видів
продовольства може повністю або частково бути компенсованою за рахунок інших видів. Ця
обставина впливає на особливості прояву відомого закону Енгеля, який описує особливості
формування попиту на продовольчі товари.
Згідно з даним законом із зростанням доходів сім’ї питома вага її витрат на харчування
знижується, тобто ці витрати зростають меншими темпами, аніж доходи сім’ї в цілому. Однак із
зростанням доходів може помітно змінюватись обсяг споживання окремих видів продовольства, що
призведе до значних змін у структурі раціону. Тому, якщо продовольчі товари в цілому відзначаються
низькою еластичністю попиту за доходом, то в окремих із них цей попит характеризується підвищеною
еластичністю, а в інших – навіть від’ємний.
Особливістю сільськогосподарських ринків є те, що більшість із них децентралізовані, тобто, за
незначним винятком, велика кількість виробників сільськогосподарської продукції розпорошена на
значній території. Тому сільськогосподарські товаровиробники здебільшого продають свою продукцію
місцевим покупцям, економлячи на транспортних та інших сукупних витратах. Переважно переробка
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сільськогосподарської продукції також тяжіє до місць її виробництва, тому відносно низьким рівнем
централізації характеризується більшість продовольчих ринків.
Продовольчі товари – продукція одноразового і щоденного використання. Це зумовлює
необхідність безперебійного функціонування ринку продовольства як складової частини
агропродовольчого ринку. При цьому його суб’єктам доводиться вирішувати проблеми, пов’язані з
сезонністю сільськогосподарського виробництва, обмеженістю термінів зберігання і низькою
транспортабельністю багатьох видів сировини і продовольчих товарів.
Висновки з даного дослідження. Важливою обставиною функціонування агропродовольчого
ринку є застосування до нього різних методів державного впливу. Державні органи тією чи іншою
мірою впливають на перебіг процесів практично на всіх товарних ринках, навіть у країнах з
розвиненими ринковими відносинами. Це пов’язано з тим, що ринковий механізм сам по собі не є
достатньо ефективним регулятором економічної діяльності. Та серед інших товарних ринків
агропродовольчий виділяється масштабами державного втручання та різноманітністю інструментів
впливу. Це зумовлено низкою обставин, які зводяться до наступного:
1. Ринковий механізм неспроможний забезпечити належний рівень соціальних гарантій,
пов’язаних з безперебійним і достатнім забезпеченням всього населення продовольчими товарами,
особливо в умовах економічної кризи;
2. Відносно слабким і уразливим елементом агропродовольчого ринку є сільськогосподарські
виробники, які здебільшого не можуть ефективно протистояти регіональним монополістам із суміжних
галузей, неспроможні в основній своїй масі швидко перейти на використання прогресивних технологій,
які забезпечили б високий рівень ефективності їх діяльності, належний рівень конкурентоспроможності
у протистоянні із зарубіжними виробниками.
Функціонування як агропродовольчого ринку в цілому, так і окремих його складових
(продуктових ринків) супроводжується низкою серйозних проблем. Вирішення проблем аграрного
ринку зволікалося протягом усього періоду ринкової трансформації економіки [2, с. 292].
Сільське господарство зазнає значних втрат через спрямування основних товаропотоків
продукції в неорганізовані комерційні канали збуту, де умови купівлі–продажу непрозорі, зачіпають
інтереси виробників. Не набула завершеності і фінансового забезпечення система державного
регулювання агропродовольчого ринку, яка б дозволила ефективно збалансовувати кількісні та якісні
параметри попиту й пропозиції на продовольчі товари, урівноважувати їх на прийнятному для
суспільства рівні. Зокрема, не сформовані ефективні доходи щодо стабілізації доходів
сільськогосподарських виробників за умов збільшення пропозиції. До тепер ще не визначена чітко
стратегія уникнення загроз, пов’язаних із вступом України до Світової організації торгівлі. Усе це
вказує на необхідність удосконалення організаційної структури агропродовольчого ринку, механізмів і
інститутів, які визначають принципи його функціонування.
Незважаючи на певні позитивні зміни, як неповноцінну слід характеризувати якісну структуру
харчового раціону пересічного жителя України. Особливо помітно відстає від рекомендованого рівень
споживання продуктів харчування тваринницького походження. Низькою залишається фінансова
доступність продовольчих товарів. Якщо в розвинених країнах на продовольчі цілі населення
витрачає 15–20% сімейного бюджету, то в Україні–60%.
Тому заходи, спрямовані на розвиток агропродовольчого ринку, підвищення ефективності його
функціонування повинні мати комплексний характер. Вирішення господарських проблем виробників,
забезпечення продовольчої безпеки країни тісно переплітається з необхідністю підвищення та
соціального захисту населення.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Постановка проблеми. Діяльність будь-якого суб'єкта господарювання, починаючи з моменту
його створення, будучи пов'язана з отриманням тих чи інших матеріальних благ, обумовлена
незмінним прагненням до вилучення максимально можливого прибутку. При цьому максимізація
економічного результату може бути досягнута як шляхом збільшення доходів, так і шляхом
скорочення витрат, до числа яких, безумовно, належать і обов'язкові платежі до бюджету. Податкове
навантаження, одним з перших, в числі інших економіко-правових чинників, впливає на організацію та
ведення справ суб’єктів господарювання. Із зростанням податкового навантаження на платника
податку (зростання кількості податків, збільшення податкових ставок) розмір податкових надходжень
спочатку зростає, але із часом знижується. Бюджетні втрати стають безповоротними, оскільки частина
платників податків банкрутує, інша – тінізує свою діяльність, мінімізує податкові платежі.
Необґрунтоване збільшення податкового навантаження, згідно із А. Лаффером, є передумовою
розвитку тіньового сектора економіки. Саме А. Лаффер обґрунтував твердження, що тільки зниження
податкового навантаження стимулює підприємницьку діяльність, розвиває ініціативу і таким чином
сприяє приросту доходу бюджету за рахунок розширення виробництва та бази оподаткування.
Однак, незважаючи на підвищений інтерес до податкового навантаження на господарюючих
суб'єктів, як економічної категорії, вона практично залишається майже невивченою, чим саме і
обґрунтовується вибір теми досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці податкового навантаження
присвятили свої праці такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як О. Амоша, Л. Кизилова, Ю. Іванов,
А. Іванченко, О. Ковалюк, В. Корнус, І. Майбуров, Д. Мельник, В. Опарін, А. Соколовська,
В. Вишневський, Т. Чернякова, О. Шарікова та ін. Більшість з них наголошують на важливості саме
кількісного визначення податкового навантаження на економіку країни в цілому.
Окрему групу становлять роботи, в яких розрахунок показника податкового тягаря здійснюється
на рівні мікроекономіки. До них, насамперед, необхідно віднести дослідження Лайко П.,
Поддєрьогіна А., Жарко Р., Медведєва А., Литвина М., Кудріної О., Квасова В., Корнуса В.,
Пономарьова О., Шайди О., Юткіної Т. та ін, в яких пропонуються різні методики оцінки впливу
податкового навантаження на ефективність господарської діяльності підприємства. Не применшуючи
заслуги цих вчених, варто зауважити, що всі дискусії стосовно податкового навантаження
залишатимуться безпредметними до тих пір, поки не буде досягнуто згоди вирішення питання щодо
методики розрахунку узагальнюючого і часткових показників податкового навантаження на
мікроекономічному рівні та їх систематизації.
Постановка завдання. Мета статті - проаналізувати та систематизувати методики оцінки
податкового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність функціонування податкової
системи держави, реалізація її фіскальної та регулюючої функції в повній мірі безумовно залежить від
оптимального податкового навантаження на суб'єктів підприємництва. Поняття «податкове
навантаження», «податковий тиск», або «податковий тягар» у фінансовій науці започатковані
А. Смітом, І. Юсті, П. Леруа-Бальє, Р. Стурмом, П. Біфельдом, Л. Гоком та іншими вченими, які ще у
ХVІІІ ст. зробили спробу визначити ту частину вільного доходу, яка могла бути спрямована на
задоволення державних витрат без шкоди для економіки.
Згрупувати результати їхніх досліджень можна за такими напрямами:
1. Емпіричний. Його прихильниками були І. Юсті, П. Леруа-Болье та ін. Вадою їхніх досліджень
була відірваність обґрунтованих ними оптимальних рівнів оподаткування від динамічності економіки,
обсягів видатків бюджетів, рівня розвитку економіки та інших чинників.
2. Статистичний. Представники цього напряму зробили істотний внесок у дослідження питань
оптимальності податкового навантаження. Їхні висновки мають важливе значення і сьогодні. Вони
встановили такі факти:
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- між рівнем податкового навантаження та рівнем економічного розвитку країни існує причиннонаслідковий зв'язок;
- загальний рівень оподаткування залежить від рівня добробуту населення;
- загальний рівень оподаткування та його порогові значення залежать від характеру та обсягів
видатків бюджету;
- загальний рівень оподаткування є неоднаковим для різних суб'єктів, відносно до яких він
обчислюється (підприємство, населення, економіка загалом, галузь господарювання тощо).
3. Аналітичний. Засновником цього напряму був професор Каліфорнійського університету
А. Лаффер. Він вперше дослідив зв'язок між рівнем податкового навантаження і надходженнями до
бюджету, а також обґрунтував положення про те, що збільшення податкового навантаження до певної
межі веде до зростання податкових надходжень, а за її межею призводить до протилежних
наслідків [7].
Ці дослідження зробили вагомий внесок у фіскальну науку, проте поняття «податкове
навантаження» до тепер залишається дискусійним (табл. 1).
Таблиця 1
Поняття «податкове навантаження»
П.І.Б. дослідника

Підхід

Кудріна О.Ю. [7]

Кількісний

Колісніченко П.Т. [9]

Кількісний

Кушнірчук Ю.М. [8]

Якісний

Соколовська А.М.
[14]

Якісний

Білостоцька В.О. [1]

Кількісний

Корнус В. [5]

Кількісний

Економічний зміст поняття
Комплексна характеристика, яка окрім співвідношення нарахованих
податків і доходів підприємства, характеризує кількість податків та
інших обов’язкових платежів, структуру податків та механізм їх
сплати.
Частина підприємницького доходу, яка безповоротно вилучається
державою через систему податків і зборів.
Податкове навантаження є важливим фіскальним показником, що
характеризує сукупний вплив податків на економіку країни загалом чи
на окремих суб'єктів господарювання, тобто фактично є показником
ефективності бюджетно-податкової політики.
Ефекти впливу податків на економіку в цілому та на окремих їх
платників, пов’язані з економічними обмеженнями, що виникають у
результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих
напрямів їх використання.
Частка створеного продукту, що вилучається на користь держави,
шляхом оподаткування.
Індикатори, що відображають рівень податкового навантаження на
окремого
суб'єкта
господарювання
(підприємство
чи
домогосподарство).

На думку автора, у вузькому розумінні під «податковим навантаженням» слід розуміти
співвідношення суми сплачених податків до всієї сукупності отриманих доходів суб’єктами
підприємницької діяльності.
Аналіз методичних і наукових джерел засвідчив, що для оцінки податкового навантаження
можуть бути використані різноманітні підходи. В окремих наукових працях вимірником податкового
навантаження виступають самі податкові ставки, частка чистих податків у валовому внутрішньому
продукті (що охоплює податки на продукти, виробництво та імпорт), рівень податків у розрахунку на
одного зайнятого та на душу населення, частка податків у виручці від реалізації продукції, обсяг
чистих податків, відображених у національних рахунках, де, окрім податків на продукти, виробництво
та імпорт, враховуються податки на дохід і майно, а також податки на заробітну плату [2, с. 109],
різниця між загальною сумою податкових надходжень і видатками й трансфертами з бюджету на
утримання приватного сектору економіки, відношення суми податкових надходжень у бюджет до
величини сукупних доходів приватного сектору [4, с. 163].
Однією з найбільш прогресивних методологій підрахунку податкового навантаження на
сьогоднішній день є методика, запропонована Світовим Банком спільно із всесвітньовідомою
аудиторською та консалтинговою компанією Price Waterhouse Coopers. За даною методикою
оцінювання податкового навантаження здійснюється за наступними показниками:
1) кількість податкових платежів;
2) час, необхідний для розрахунку та сплати податків;
3) загальна (сумарна) ставка оподаткування.
Методичними рекомендаціями щодо складання плану-графіка проведення документальних
перевірок суб’єктів господарювання, затвердженими Наказом ДПАУ від 11.10.2005 р. за №441
передбачено визначення податкового навантаження як відношення податку з прибутку, сплаченого
підприємством, до валового доходу:
Кпн = (ПнП/ВД)×100,
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де ПнП – податок на прибуток (гр. 12 декларації з прибутку);
ВД – валовий дохід (гр. 3 декларації) [12].
Дана методика частково підтримується науковцями. Зокрема, Лайко П. та Жарко Р.,
наголошують на тому, що метою будь-якої підприємницької діяльності в першу чергу є отримання
прибутку, який по суті є основним показником його функціонування, що характеризує успішність, а
також формує потенційну можливість до подальшого ведення підприємницької діяльності та
розширення її масштабів. В кінцевому підсумку саме величина прибутку підприємства відображає
сукупну дію всіх факторів, які впливають на його діяльність. В тому числі і вплив наявності системи
оподаткування [10, с. 23].
В даному випадку погодитись з твердженням Лайко П. та Жарко Р. можна лише частково, з тієї
причини, що по-перше, при розрахунку податкового навантаження до уваги береться лише один з
податків і тому визначений таким чином рівень податкового навантаження не відображає податкове
навантаження на підприємство в цілому як інтегральний показник, а отже і не дозволяє повноцінно
встановити реальний податковий тиск зі сторони держави на суб’єктів підприємницької діяльності
(СПД). По-друге, за такого високого рівня тінізації економіки України, адекватно оцінити рівень
податкового навантаження на основі даної методики достатньо складно. І, по-третє, якщо
підприємство спрацювало збитково, можливість визначення рівня податкового навантаження за
даною методикою практично відсутня.
А. Поддєрьогін, на відміну від попередньої методики, податкове навантаження пропонує
визначати як відношення всіх податків, сплачуваних підприємством, до виручки від реалізації,
включаючи виручку від іншої реалізації. В даному випадку до уваги дійсно беруться всі податки, що
сплачуються СПД, проте
взяти дану методику за основу було б також не вірно, оскільки
співвідношення всіх податків до виручки від продажу продукції підприємства характеризує лише
динаміку податкоємності продукції за різні періоди виробництва. Тобто, даний показник абсолютно не
враховує структуру податків (вагомість тих чи інших податків) у виручці, тому за його значенням не
можна судити про вплив податків на фінансовий стан підприємства [13, с. 45].
За методикою А. Медведєва показник податкового тягаря розраховується як відношення суми
всіх податків до прибутку підприємства [11, с. 34]. Дана методика на відміну від методики,
запропонованої Поддєрьогіним А., навпаки дозволяє проаналізувати вплив прямих податків на
фінансовий стан підприємства, проте має серйозний недолік – не враховується вплив на фінансовий
стан непрямих податків.
М. Литвин до складу податків, що сплачуються підприємством, включив всі податки без винятку:
ПДВ, акцизи, прибутковий податок з фізичних осіб, відрахування до позабюджетних соціальних фондів
[10, с. 19-21]. Автор пояснив свою позицію тим, що для підприємства не існує нейтральних податків,
джерелом сплати податків є дохід підприємства, «сплата всіх податків здійснюється за рахунок
поточних грошових надходжень, а ступінь їх перекладання непостійна». Абсолютно нейтральних для
підприємства податків просто не існує: вони реально сплачуються за рахунок поточних грошових
надходжень, а ступінь їх «перекладання» непостійна і здійснюється не в повному обсязі
Показник податкового навантаження М. Литвин розрахував як відношення суми податків до суми
коштів для сплати. Спільним знаменником для всіх податків автор використав додану вартість, що
обчислюється як валовий дохід за мінусом матеріальних витрат на виробництво і реалізацію. Цей
показник зіставимо з показником, на основі якого обчислюється макроекономічне податкове
навантаження. Застосування даного методу дає цінні відомості: видно, яка частина доданої вартості
йде на податки і скільки прибутку витрачається на податки, а також враховується частка матеріальних
витрат, амортизації, трудовитрат у доданій вартості конкретного підприємства. Проте в розрахунок
податкового навантаження включається прибутковий податок, що, на нашу думку, є некоректним.
В. Квасов, В. Корнус, та О. Пономарьов пропонують інші варіанти розрахунку податкового
навантаження [5, с. 17-19]:
а) коефіцієнт податкомісткості продукції, який показує частку податків у складі витрат:
Кпн = (ППВ/СВ)×100,
(2)
де ППВ - сума нарахованих податків та внесків до фондів соціального страхування, що
відносяться на витрати;
СВ – сума операційних витрат;
б) показник податкового навантаження, який показує суму податкових платежів у чистому
доході:
Кпн = (ПП/ЧД)×100,
(3)
де ПП – сума нарахованих податків та внесків до фондів соціального страхування;
ЧД – чистий дохід, розрахований за бухгалтерським обліком.
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На думку Е. Кірова та Л. Кізілової доцільно враховувати частку податків у доданій вартості:
Кпн = (ПП/ДВ)×100,
де ПП – сума нарахованих податків та внесків до фондів соціального страхування;
ДВ – додана вартість [6, с. 27-35].

(4)

В свою чергу Т. Юткіна, розрізняє відносне і абсолютне податкове навантаження: абсолютне
податкове навантаження – це податки і страхові внески, що підлягають перерахуванню до бюджету і
до позабюджетних фондів [16, с. 134]. У цьому випадку податкове навантаження не спотворюють такі
чинники, як матеріаломісткість виробництва, чисельність працівників, сума податків у ціні продукції.
Автор вважає, що непрямі податки повинні включатися до складу податкових платежів. Проте
показник абсолютного податкового навантаження не дозволяє порівняти величину податкових
платежів з джерелом їх сплати, не відображає напруженість податкових зобов'язань. Тому автор
використала поняття відносного податкового навантаження: відношення його абсолютної величини до
знову створеної вартості, тобто показник відносного податкового навантаження є часткою податків і
страхових внесків, включаючи недоїмку, у знову створеній вартості [16, с. 135]. Позитивними якостями
відносного і абсолютного податкового навантаження є зіставлення податкових платежів лише зі знову
створеною вартістю і визначення податкового тягаря за джерелами сплати податків.
О. Шайда [15, с. 8] пропонує визначати рівень податкового навантаження за допомогою
обчислення сукупної податкової ставки, яка розраховується за формулою:
n
Т = (∑Ві х (Аі + Nі)) / Ні
(5)
де п – кількість видів податків;
Ні – база для нарахування і-го виду податку;
Bі – частка і-го виду податку в сумарному обсязі податкових надходжень;
Аі – обсяг і-го податку;
Ni – недоїмка по і-му виду податку.
Проте даний показник має суттєвий недолік, а саме: він придатний для використання стосовно
тих податків, для яких базою нарахування є деякий фінансовий показник (податок на прибуток, ПДВ,
комунальний податок тощо). Можливість обчислення такого показника щодо інших податків (податок з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на землю тощо), які
не відповідають наведеній вимозі, є сумнівною.
Також рівень податкового навантаження пропонується визначати як відношення податкових
платежів підприємства до наступних величин: прибуток, виручка від реалізації продукції, витрати
підприємства, собівартість продукції, створена на підприємстві додана вартість. На основі цих
показників автор пропонує розраховувати інтегрований показник податкового навантаження, який
усереднює наведені вище:
n
Pint = √ Рі,

(6)

де Pint - інтегрований показник податкового навантаження;
Рі – показник податкового навантаження і-го виду;
n – кількість розрахованих показників податкового навантаження [9].
Розглянуті методики визначення показника податкового навантаження на підприємство
зводяться в основному до співвідношення суми податків, що сплачуються підприємством, до суми
доходів. Відмінності між цими методиками полягає лише в тому, які податки включаються в чисельник
показника і які форми доходів використовуються в знаменнику. Одні дослідники виходять з того, що
при визначенні податкового навантаження на підприємство не повинні враховуватися непрямі податки
(ПДВ, акциз та ін.) унаслідок їх перекладання на споживача. Інші – навпаки, включають у чисельник всі
податки, що сплачуються підприємством як за своїми зобов'язаннями, так і за зобов'язаннями
працівників (податки і платежі, що стягуються з сум на оплату праці). Треті дослідники визначають
податкове навантаження на підприємство виходячи лише з тих податків, які сплачує підприємство як
платник (податки, за якими підприємство є податковим агентом, в розрахунок не береться). Як
знаменник при розрахунках податкового навантаження на підприємство в різних методиках
використовується весь спектр найважливіших вартісних показників діяльності підприємства – від
виручки від реалізації продукції до прибутку. Це відбувається тому, що джерелом сплати може бути
лише дохід підприємства в його різних формах: виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) – для
ПДВ і акцизів; собівартості продукції з подальшим покриттям витрат з виручки від реалізації (для
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комунального і соціальних податків і зборів); прибутку підприємства у процесі його формування (для
різновидів податку на майно); прибутку підприємства у процесі його розподілу (для податку на
прибуток); чистого прибутку підприємства (для економічних санкцій, що вносяться до бюджету, деяких
місцевих податків і ліцензійних зборів) [7].
Систематизація існуючих методик розрахунку податкового навантаження на суб’єктів
підприємницької діяльності подано на рис. 1.
Методики розрахунку податкового навантаження на суб’єктів
підприємницької діяльності

Частка сплачених
податків від
прибутку СПД

Лайко П.,
Жарко Р.,
Медведєв А.

Частка сплачених податків від
витрат
Квасов В., Корнус В.,
Пономарьов О.

Частка сплачених
податків від
валового доходу

Поддєрьогін А.

Частка сплачених
податків від
доданої вартості

Частка сплачених
податків від поточних
грошових надходжень

Кірова Е.,
Кізілова Л.,
Юткіна Т.

Литвин М.

За сукупною податковою
ставкою

За інтегральним показником

Шайда О.

Кудріна О.Ю.

Рис.1. Систематизація підходів до методики розрахунку податкового навантаження на
суб’єктів підприємницької діяльності
Наведена на рис.1. сукупність методик оцінки податкового навантаження на суб’єктів
господарювання з повною впевненістю свідчить не тільки про вже відоме економічне значення
податкового навантаження, але і його самостійну економічну значимість.
Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз сукупності методик дозволяє
сформувати розширене визначення податкового навантаження як економічної категорії, що
представляє собою сукупність обчислених в грошовому виразі податків, зборів та інших володіють
ознаками податку або збору платежів, обов'язок сплати яких покладено чинним законодавством на
платника податків у зв'язку з вчиненням ним конкретних фінансово-господарських операцій та (або)
інших юридично значимих дій, у своїй єдності та взаємозв'язку визначальних загальну суму коштів, що
підлягають безумовному, безоплатного та безповоротного вилучення до бюджету протягом
податкового періоду.
Визначення показників податкового навантаження повинно базуватись на єдиному методичному
підході, що полягає у співставленні витрат, пов’язаних із дією податкового законодавства із
отриманим суб’єктом господарювання фінансовим результатом.
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Анотація
Проаналізовано нормативно-правові акти та результати досліджень зарубіжних та
вітчизняних науковців з питань розробки методики оцінки податкового навантаження на суб’єктів
підприємницької діяльності. Систематизовано підходи до методики розрахунку податкового
навантаження на суб’єктів господарювання.
Ключові слова: податковий тиск, податкове навантаження, оцінка податкового
навантаження на суб’єктів господарювання.
Аннотация
Проанализировано нормативно-правовые акты и результаты исследований зарубежных и
отечественных ученых по вопросам разработки методики оценки налогового давления на
субъектов предпринимательской деятельности. Систематизированы подходы к методике
расчета налогового давления на хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: налоговое давление, налоговая нагрузка, оценка налоговой нагрузки на
хозяйствующих субъектов.
Annotation
It is analysed regulatory legal acts and results of researches of foreign and domestic scientists
concerning working out of a technique of an estimation of tax pressure upon subjects of enterprise activity.
Approaches to a design procedure of tax pressure upon managing subjects are systematised.
Key words: tax pressure, tax loading, an estimation of tax loading upon managing subjects.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЮ БАНКУ
Постановка проблеми. Сучасний банк спроможний запропонувати клієнту близько 200 видів
різноманітних банківських продуктів і послуг, але кредитування залишається однією з основних його
функцій. Проте гострою залишається проблема якості кредитного портфеля. Перед службою
банківського менеджменту постає проблема врахування низки можливих ризиків у кредитній
діяльності, зокрема, ризику неповернення кредиту. За такої ситуації важливо уміло управляти
кредитним портфелем і кредитним ризиком, а це стає можливим використовуючи інструментарій
економіко математичного моделювання [1, с. 3].
Проте гострою залишається проблема якості кредитного портфеля. Перед службою
банківського менеджменту постає проблема врахування низки можливих ризиків у кредитній
діяльності, зокрема, ризику неповернення кредиту. За такої ситуації важливо уміло управляти
кредитним портфелем і кредитним ризиком, а це стає можливим використовуючи інструментарій
економіко математичного моделювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами управління ліквідністю комерційних
банків приділяється багато уваги як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Вагомий внесок у
дослідження проблем оцінки ліквідності кредитного портфелю банку зробили вітчизняні науковці:
Васюренко О. В., Вітлінський В. В., Капустян В. О., Кишакевич Б. Ю., Міщенко В. Г., Реверчук С. К.,
Фукачик І. І., Янгуль І. Є. [2-7].
Саме використання економіко-математичних методів і моделей може дати відповідь на багато
важливих питань пов'язаних з підвищенням ефективності банківських установ [2, с. 14].
Але використання економіко-математичного моделювання оцінки ліквідності кредитного
портфелю комерційних банків досліджені ще недостатньо і вимагають подальших наукових розробок,
що обумовило вибір теми статті і підтверджує її актуальність.
Постановка завдання. Метою дослідження є застосування економіко-математичних моделей
для вивчення процесів формування ліквідного кредитного портфелю банку та розробка ефективних
рішень щодо управління ними.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ризик ліквідності є одним з основних видів
фінансового ризику комерційних банків. Важливість оцінки та управління ризиком ліквідності останнім
часом зросла. Як свідчить аналіз впливу світової фінансової кризи, достатня ліквідність комерційних
банків займає першочергове місце у гарантуванні стабільності банківської системи в цілому [7, с. 101].
У сучасній портфельній теорії відомі моделі формування портфеля цінних паперів, які
враховують певні особливості портфеля. Більшість із них заснована на методиці Марковіца.
Г. Марковіц у моделі портфелів ввів очікувану норму прибутку і очікуваний ризик [4, с. 303].
Головною метою при формуванні кредитного портфеля банку є досягнення оптимального
сполучення між ризиком і доходом для інвестора, тобто відповідний набір інвестиційних інструментів
покликаний знизити до мінімуму ризик його втрат й одночасно максимізувати його доход. Цільову
функцію менеджера банку можна виразити таким чином:
mах (P) = f(I, F, D)
де I -рішення про інвестування;
F -рішення про джерела фінансування;
D- рішення щодо підвищення дохідності активів банку;
P- рішення щодо оптимального прибутку банку.

(1)

Щоб мати успіх у сучасному багаторівневому середовищі банківських послуг, менеджерам
необхідно вдаватися до побудови таких моделей, які дають змогу здійснювати миттєве коригування
кредитних портфелів. Проблема зниження кредитного ризику значною мірою розв’язується
створенням адекватної методики його оцінювання.
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Бажання отримати найбільш прибутковий портфель завжди вступає в суперечність з бажанням
забезпечити вкладення з найменшим ризиком. Очевидно, що ризик портфеля зростає із збільшенням
запланованої доходності або ефективності. Банк повинен турбуватись про характеристики портфеля
загалом, а не про деякі окремі його компоненти чи окремі активи [4, с. 305].
Важливість оцінки кредитного ризику підкреслюється багатьма нормативними документами,
зокрема Базелем ІІ, в якому запропоновано внутрішні моделі вимірювання кредитного ризику:
CreditMetrics, KMV PortfolioManager, CreditRisk+, які базуються на методології VaR. Базель ІІІ також
приділяє значну увагу цьому питанню [8, с. 12]. Реалізація підходів управління портфелями
представлена моделями Фішера, портфельною теорією Марковіца, моделями Шарпа, Кейна –
Молкіна. Другий підхід – моделювання управління пасивами – базується на гіпотезі, що ринок кредитів
знаходиться в незначній залежності від діяльності банку і підпорядковується загальноекономічній
ситуації, яка проявляється інвестиційною активністю. У рамках цього підходу в окрему підгрупу можна
виділити моделі, які стосуються оцінювання банку, його надійності вкладниками, регулятором або
аудиторами [3, с. 238].
Загалом визначення оптимального співвідношення та ліквідності кредитного портфеля банку є
завданням, яке має розв'язувати менеджмент кожного банку залежно від обраної стратегії,
можливостей та конкретної економічної ситуації. Для побудови багатофакторної моделі нами було
проведено дослідження структури кредитного портфеля ПАТ Альфа банк за 2008-2010рр., з
використанням програми Statistica. Дослідження здійснювалося за основними етапами: математикостатистичний аналіз, побудова багатофакторної регресійної моделі, перевірка побудованої моделі на
адекватність, аналіз отриманих результатів.
Вибір найбільш суттєвих факторів здійснювалось на підставі кореляційної матриці. В результаті
розрахунків визначено, що коли виходити з лінійного зв’язку, то значний вплив на індикатор розвитку
здійснюють: співвідношення прибутку банку й цінні папери ( R = 0,895 ), рухоме майно юридичних осіб

= −0,837 ), кредити в інвестиційну діяльність ( R = −0,822 ), резерви під заборгованість
( R = −0,734 ). Проте візуальний аналіз кореляційного поля показав, що між співвідношенням прибуток
(R

банку і кредитним портфелем та індикатором розвитку зв’язок нелінійний. Щоб не проігнорувати
фактори, які за кореляційною матрицею мають не дуже високий коефіцієнт кореляції, але можуть
виявитись значними при здійсненні сукупного впливу, в дослідженні використано метод «виключень»,
який полягає в послідовному виключенні найменш суттєвих факторів з базового економетричного
рівняння.
Результатом етапу математико-статистичного аналізу стала модель впливу співвідношення
прибутку і кредитного портфелю за його складовими коефіцієнт кореляції складає 0,97
(R=0,97284820). Високий коефіцієнт детермінації (0,95) свідчить про те, що ступінь взаємного впливу
незалежних факторів на індикатор розвитку банку досить значний (табл. 1).
Таблиця 1
Зведені коефіцієнти регресії
R= ,97284820 R2= ,94643362 Скорегов . R2= ,89733110 F(11,12)=19,275 p

Св.член
Х 1 дата
Кредити юр.ос.
Кредити ФОП
Іпотечні кредити ф.о.
Споживчі кредити ф.о.
Овердрафт
Кредити в поточну діяльність
Кредити в інвестиційну діяльність
Резерви під заборгованість за
кредитами
Рухоме майно юр.ос
Цінні папери юр ос

БЕТА

Стд.пох.

B

Стд.пох

t(12)

p-рів.

-0,062940
-0,058167
-0,271347
-0,144139
-0,167665
0,039030
0,006902
-0,504395

0,169266
0,101484
0,130324
0,145410
0,120527
0,149482
0,165910
0,160155

46753,98
-51,06
-0,00
-38,13
-0,09
-0,02
0,08
0,00
-0,67

23919,66
137,32
0,00
18,31
0,09
0,01
0,31
0,01
0,21

1,95463
-0,37184
-0,57317
-2,08209
-0,99126
-1,39110
0,26110
0,04160
-3,14942

0,074326
0,716494
0,577115
0,059403
0,341125
0,189450
0,798443
0,967503
0,008384

0,002225

0,168214

0,00

0,09

0,01323

0,989663

0,344478
-0,798271

0,581965
0,634900

0,04
-0,03

0,07
0,02

0,59192
-1,25732

0,564888
0,232559

Дані табл. 1 дозволяють зробити висновок, що з матриці кореляції, мультиколінеарності між
розглянутими чинниками немає, оскільки коефіцієнти парної кореляції незалежних факторів незначні.
Таким чином, виходячи із статистичних характеристик моделі, можна стверджувати, що індикатор
розвитку в досліджуваному періоді залежав від чотирьох факторів: співвідношення прибутку банку й
складовими кредитного портфеля: цінні папери, рухоме майно юридичних осіб, кредити в інвестиційну
діяльність, резерви під заборгованість (рис.1).
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Гістограма
прибуток банку = 24*2000*normal(x; 8836,125; 6498,6736)
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Рис. 1. Гістограма прогнозованого сподівання: прибуток банку
Дані дослідження дозволили зробити висновки, що статистичні характеристики перевірки
адекватності моделі:
1. Фактичні значення t-розподілу Стьюдента перевищують їх критичні значення при рівні
значущості помилки 5%. Таким чином, нульова гіпотеза відкидається, а оцінені параметри вважаються
статистично значущими.
2. Фактичне значення F-критерію Фішера перевищує критичне значення: Fф = 19,275 > F0,05;22
=11,12. Значення критерію Дарбіна - Уотсона свідчить про відсутність автокореляції залишків: 1,75 <
dф = 1,99 < 2,25.
Невелике значення критерію Спірмена (rs = 0,0966) дає змогу зробити висновок про
гомоскедастичність, а отримане значення t-розподілу Стьюдента підтверджує адекватність цього
критерію: tф = 0,495 < tкр = 1,706. Розрахунок в системі пакету програм Statistica цього критерію
представлено графічно (рис.2).
Гістограма
прибуток банку = 24*5000*normal(x; 8836,125; 6498,6736)
Овердрафт = 24*5000*normal(x; 15676,0417; 3127,4529)
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Рис. 2. Гістограма розподілу між прибутком банку та овердрафтом
У результаті аналізу встановлено, що кредитний портфель банку складається із різних за
доходністю активів. Причому кредити на інвестиційну діяльність, в цінні папери для юридичних осіб,
кредити ФОП за прогнозами повинні принести великі прибутки в майбутньому. Разом з тим, слід
звернути увагу, що тенденції до зменшення кредитів для юридичних осіб, овердрафту, іпотечного
кредитуванню може навпаки, знизити ліквідність кредитного портфелю ПАТ Альфа Банк з кожним
наступним періодом.
Розраховане значення d-статистики знаходиться в проміжку від 0 до dL (0< d < dL), то це свідчить
про наявність позитивної автокореляції. В результаті побудови даної моделі, нами визначено, що на
рівень прибутку підприємства найбільше впливають Х2 «кредити ФОП» і Х4 «споживчі кредити», але
більший вплив має третій фактор Х5 «овердрафт». У побудованій моделі значення коефіцієнтів
детермінації та множинної кореляції досить великі R=0,759 і R2=0,577 математично наша модель має
вигляд:
Y(f2,f5)=4139.8+0.57×У
(2)
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Отже, побудована факторна модель допомогла зменшити інформаційний простір та підтвердити
гіпотезу про вплив ліквідності кредитного портфелю на прибуток банку, що дозволить враховувати їх
при формуванні кредитної стратегії банку на майбутній період.
Висновки з проведеного дослідження. Методика аналізу має максимально враховувати усі
особливості і втілювати диференційований підхід до оцінки ліквідності кредитного портфелю банку.
Отримані результати мають практичне значення для менеджерів банку та дають можливість
розрахувати прогнозі показники ліквідності кредитного портфелю, що дозволяють оцінити реальну
ситуацію в діяльності банку та отримати прогнозне значення прибутку в умовах кризи.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню інструментарію оцінки ліквідності кредитного портфеля
банку. Запропоновано механізм використання економіко-математичних моделей, які набувають
значного поширення і є одним із головних інструментів фінансових менеджерів банку.
Ключові слова: економіко-математична модель, кредитний ризик, кредитний портфель
банку, ліквідність кредитного портфелю банку, доходність активів.
Аннотация
Статья посвящена исследованию инструментарию оценки ликвидности кредитного
портфеля банка. Предложен механизм использования экономико-математических моделей,
которые приобретают значительного распространения и являются одним из главных
инструментов финансовых менеджеров банка.
Ключевые слова: экономико-математическая модель, кредитный риск, кредитный
портфель банка, ликвидность кредитного портфеля банка, доходность активов.
Annotation
Article is devoted research to toolkit of an estimation of liquidity of a credit portfolio of bank. Proposed
a mechanism for using economic and mathematical models that are acquire a significant distribution and is
one of the main tools of the financial managers of the bank.
Key words: economic - mathematical model, credit risk, a credit portfolio of bank, liquidity of a credit
portfolio of bank, profitableness of actives.
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БАНКІВСЬКИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ
БАЗЕЛЬСЬКИХ УГОД
Постановка проблеми. Протягом останніх 25 років світовий фінансовий ринок зазнав значних
змін. Значна частка таких змін була пов’язана з розвитком та функціонуванням світового банківського
сектору. Оскільки банки є безпосередніми учасниками даного ринку, то, відповідно, вони стають тими
фінансовими інститутами, від яких залежить стабільність не лише світового банківського сектора, але
й світової фінансової системи в цілому. Фінансові ринки є складним, нестабільним та
високотехнологічним середовищем. Так, згідно з даними Світового банку, з кінця 1970 року сталося
117 системних банківських криз у 93 країнах світу. Саме тому банківська діяльність тісно пов’язана з
найрізноманітнішими фінансовими ризиками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми функціонування системи
ризик-менеджменту в банках висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема
А. О. Старостіної [1], Л. О. Примостки [2], В. Т. Севрук [3] та ін. Згадані вчені внесли великий вклад у
розробку теоретичних та практичних аспектів дослідження банківських ризиків. Але, оскільки
ефективний ризик-менеджмент в банку є найважливішою умовою його конкурентноздатності та
надійності на сучасному етапі, то існує потреба у детальному розгляді зазначеного питання.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування необхідності та визначення шляхів для
встановлення загальновизнаних інституційних рамок для регулювання міжнародної банківської
діяльності і підтримання стійкості фінансово-банківських систем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Першою успішною спробою такого регулювання
стала Базельська угода 1988 року (Базель І), яка визначила для банків стандарти достатності
капіталу. Цей документ передбачає, що кредитні інститути, які активно беруть участь в операціях на
міжнародних ринках мають визначити мінімально достатній обсяг власного капіталу на рівні 8% від
суми зважених за ризиком активів. Укладення цієї угоди дало змогу на певний час зняти гостроту
проблеми міжнародної фінансової нестійкості та підвищення ризиків у зв’язку з розвитком
позабалансових зобов’язань та загальною тенденцією до зниження їхнього власного капіталу [4].
Однак, до кінця 90-х років Базельська угода, що базувалася на розширеному тлумаченні
природи різних категорій ризиків, багато в чому перестала відповідати значним змінам, що відбулися у
структурі банківського капіталу та характері міжнародних економічних відносин. Банки почали активно
практикувати складні фінансові технології управління активами. Не менш важлива проблема
уразливості першої Базельської угоди полягала в тому, що вона не приділяла належної уваги
заставному забезпеченню та деривативним інструментам в обмеженні банківських ризиків,
стримуванні схильності банків широко використовували складні схеми сек’юритизації.
Такі очевидні невідповідності Базельської угоди новим реаліям розвитку світового фінансового
ринку спонукали Базельський комітет удосконалити вимоги до регулятивного капіталу банків з метою
зменшення ризиків. Результатом роботи стало прийняття нової Базельської угоди, відомої як
Базель ІІ. Відповідно до Базеля ІІ, основою стратегії діяльності банків повинно стати забезпечення
оптимальної структури та розміру капіталу, які, з економічної точки зору, необхідні для його захисту від
ризиків. При цьому оцінка ризиків банківської діяльності відіграє найважливішу роль в наглядових
процедурах.
Структура нової угоди складається з трьох компонентів: вимоги до розміру банківського
капіталу; банківський нагляд та ринкова дисципліна. У першій компоненті розрахунок кредитного
ризику визначається за допомогою стандартизованого методу та методу, що базується на внутрішніх
рейтингах, що видно з рис. 1.
Стандартизованим методом передбачається, що зважування кредитного ризику залежить від
оцінок рейтингових агентств. Оцінювання кредитного ризику за допомогою внутрішніх рейтингів
передбачає поділ активів на 5 класів, виділення очікуваних та неочікуваних збитків та складових
ризику. Ринковий ризик складається з таких складових: процентний ризик, пайовий ризик, валютний
ризик, товарний ризик [5, с. 107]. Операційний ризик пов'язаний зі збоями внутрішніх систем банку,
недосконалістю внутрішнього контролю, людським фактором та зовнішніми чинниками. Базельською
угодою запропоновано такі методи до оцінювання операційного ризику. Перший метод базового
індикатора, який є найпростішим та його можуть застосовувати будь-які банки. Вимогу до капіталу
розраховують як добуток середнього валового доходу за три роки на альфа-коефіцієнт, встановлений
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на рівні 15%. Останнім є метод поглибленого оцінювання, який відрізняється від стандартизованого
підходу можливістю банку самостійно встановлювати значення коефіцієнтів для відповідних бізнесліній [5, с. 107].

Методи оцінки ризиків

Процентний ризик

Спеціальний
Прогресивний

Фундаментальни
й

Загальний

Спрощений

Пайовий ризик

Метод поглибленого
оцінювання

Валютний ризик

Стандартизований метод

Товарний ризик

Оцінювання
операційного ризику

Метод базового індикатора

Оцінювання ринкового
ризику

Метод внутрішніх
рейтингів

Стандартизований
метод

Оцінювання кредитного
ризику

Загальний

Рис. 1. Методи оцінювання ризиків згідно Базеля ІІ
Друга компонента передбачає здійснення нагляду за процесом оцінювання ризиків, а також
втручання наглядових органів з метою усунення проблем. Контроль з боку нагляду має за мету не
лише забезпечити необхідний рівень достатності капіталу банку, а й сприяти банкам у розробці і
використанні найефективніших методів управління ризиками [6].
Третя складова направлена на забезпечення доступності широкому колу користувачів
інформації про адекватність капіталу з метою забезпечення довіри до банківської установи. При цьому
основними складовими в розкритті інформації є: обсяг та рівень адекватності власного капіталу,
вимоги до капіталу за видами ризиків, діяльність банку щодо управління ризиками, деталізована
інформація про структуру портфелів банку та опис систем внутрішніх рейтингів. Варіанти введення
Базеля ІІ та терміни встановлюються національними контролюючими органами у відповідності з
оцінкою готовності банківської системи в цілому та окремо взятого банку. Тобто Базельським
комітетом надана повна самостійність національним контролюючим органам для визначення
необхідності введення Базеля ІІ та встановлення термінів, що було підтримано Міжнародним
валютним фондом.
Уперше комітет опублікував проект нового документу у червні 1999 року і зібрав до кінця
березня 2000 року понад 200 коментарів і зауважень. 16 січня 2001 року комітет знову обнародував
для додаткового обговорення доопрацьований варіант документа, щоб до 31 травня завершити
період консультацій. У ході обговорення представниками міжнародного банківського співтовариства
було знову висловлено понад 250 критичних зауважень та пропозицій, що змусило Базельський
комітет дещо поміняти графік набрання чинності угодою [4, с. 123]. У 2004 році було опубліковано 4-ту
редакцію угоди Базель ІІ, яку було прийнято як остаточну у червні цього року. Закінчення терміну
впровадження угоди спочатку намічалося на 2006 рік, але було відкладено до кінця 2007 року. Дану
Базельську угоду підтримали понад 130 країн світу.
Визначено, що впроваджуватимуть Базель ІІ в Україні будуть лише з 2016 року. У свою чергу
експерти стверджують, що не очікували такого довгого впровадження системи Базель II, на їхню
думку, відстрочка до 2016 року негативно відіб'ється на роботі українських кредитних установ на
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міжнародних ринках. Успіх впровадження Базеля ІІ в Україні, на нашу думку, залежить перш за все від
ступеня готовності банківської системи країни.
Хоча можна стверджувати, що в Україні на сьогодні не створено відповідних умов для
впровадження угоди, навіть спрощеного варіанту. Так, в першу чергу, відсутня матеріальна база, адже
перехід до Базельських стандартів, навіть до самих простих функцій, пов'язаний з значними
затратами як для країни, так і для кожного окремо взятого банку. Наприклад у Великобританії
введення лише першої компоненти Угоди витрачено було біля 876,7 млн. євро [7, с. 57; 8, с. 55-63].
Крім проблеми з фінансовими ресурсами, в українських банків також відсутня організаційна
готовність, адже більшість українських банків не має адекватної системи управління ризиками, а
функція ризик-менеджменту не виділена у вигляді окремого підрозділу. Також досить низьким є рівень
теоретичних розробок питань управління ризиками банківської діяльності. В переважній більшості
комерційні банки лише переписують нормативні документи Національного банку України без
врахування специфіки своєї діяльності. Лише окремі великі банки, які приділяють належну увагу
питанням управління ризиками у доповнення до нормативних документів НБУ використовуються
зарубіжні методологічні розробки по управлінню ризиками.
Інші банки, особливо середні та малі не вважають за потрібне витрачати ресурси та сили на
розробку внутрішніх документів, щодо управління банківськими ризиками. Окрім того, для
забезпечення ефективного оцінювання ризиків за допомогою математичних моделей банки повинні
мати відповідне програмно-технічне забезпечення, яке потребує додаткових затрат. Актуальною
проблемою залишається також якість корпоративного управління комерційних банків. Не дивлячись
на наявність законодавчої бази та досліджень вітчизняних науковців, реалізація практики
корпоративного управління все ще знаходиться на стадії формування. Але всі організаційні проблеми
та потреба у фінансових ресурсах для впровадження Базеля ІІ затьмарюються перед самою
основною проблемою, низькою капіталізацією вітчизняних банківських установ. Не зважаючи на те, що
спрощений стандартизований підхід до оцінки кредитних ризиків не передбачає досить значних
нововведень, його застосування призведе до підвищення вимог до банківського капіталу.
Саме тому в Україні на сьогодні ще не створене необхідне підґрунтя для впровадження Базеля
ІІ. А проблема управління ризиками сьогодні перед українськими банками стоїть дуже гостро і
потребує істотної модифікації та подальшого вдосконалення.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, в першу чергу, необхідно реформувати
законодавчу та нормативну базу у відповідності до вимог Базеля ІІ, а саме, в першу чергу, ввести нові
вимоги до капіталу банківських установ, з встановленням конкретних термінів, цілей, проведенням
прогнозної оцінки ходу реалізації цих заходів; по-друге, привести у відповідність функції банківського
нагляду; по-третє, на законодавчому рівні зобов’язати всі банківські установи виконувати вимоги щодо
організації ризик-менеджменту; по-четверте, забезпечити досягнення доступності інформації.
Наступним кроком повинно стати створення на державному рівні при Національному банку
України координаційного центру з впровадження Базеля ІІ. Розробка плану заходів та практичних
шляхів впровадження повинна відбуватися не в односторонньому порядку з боку держави, а із
залученням до обговорення керівників і фахівців банківських установ та науковців. Обов’язково всі
заходи та шляхи впровадження повинні супроводжуватися оцінкою ефективності як для банківської
системи, так і для економіки в цілому. В результаті обговорення повинні бути встановлені конкретні
терміни виконання конкретних шляхів. Це, на нашу думку, сприятиме активізації та швидшому
переходу до Базеля ІІ.
Отже, можна сказати, що Базель ІІ, в першу чергу, необхідний самим банкам, оскільки головною
ціллю його є підвищення якості управління ризиками в банківській справі. Саме тому відмовитися від
участі в процесі введення Базеля ІІ неможливо, а з його вимогами рахуватися прийдеться рано чи
пізно. Банкам необхідно почати роботу по впровадженню методів управління ризиками, які
використовуються в міжнародній банківській практиці. Так, стає очевидним, що якщо українські банки
не зможуть здійснювати свою діяльність у відповідності з міжнародною практикою, то вони втратять
свої конкурентні позиції та будуть витіснені з ринку великими іноземними банками.
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Анотація
У статті досліджено сутність Базельських угод та місце банківського ризик-менеджменту.
Досліджено етапи розвитку Базельських угод та проблеми вітчизняної банківської системи при
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Аннотация
В статье исследована сущность Базельских соглашений и место банковского рискменеджмента. Исследованы этапы развития Базельских соглашений и проблемы отечественной
банковской системы при внедрении Базеля II. Предложено необходимые пути внедрения Базеля II в
Украину.
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This article explores the essence of Basel and location of bank risk management. Investigated stages
of Basel and the problems of the domestic banking system when implementing Basel II. And suggests ways
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ФІСКАЛЬНІ ТА РЕГУЛЮЮЧІ ЕФЕКТИ СПРАВЛЯННЯ
ПОДАТКІВ ТА ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Ефективне поєднання складових податкової політики є запорукою
фінансової стабільності держави. Дієвість суб’єктів оподаткування щодо об’єктів оподаткування
створює передумови для швидкого економічного розвитку країни. Важливими складовими такої
стабільності є якісна стратегія і тактика. Останні передбачають використання визначених і
законодавчо закріплених податкових платежів, справляння й надходження яких регулюють та
контролюють уповноважені органи, наділені правами й обов’язками у сфері правового
регламентування, встановлення і сплати податків.
Залежно від законодавчо закріплених податкових платежів і податків, а також механізмів їхнього
справляння і податкових ставок можна оцінити вплив фіскальної політики на економіку країни.
Розрахунок впливу податків на макроекономічні процеси відображають за допомогою показника
податкового навантаження.
При проведенні податкової політики важливо дотримуватися того рівня податкового
навантаження, який дасть змогу задовольнити потреби соціально-економічного розвитку. Поєднання
інструментів податкової політики, а також раціональне управління у сфері податків є основою
ефективного розвитку державних фінансів. Зазначимо, що податкове навантаження не є однотипним
показником, він формується шляхом поєднання показників податкового навантаження окремих
податків. Дослідження цього процесу є умовою для податкових реформ, розвитку векторів впливу
податків, виявлення сфер, де цей вплив надлишковий, а де недостатній. З огляду на вищезазначене
необхідно з’ясувати, які податки створюють більше навантаження на економіку, а де рівень
оподаткування податкової бази є недостатнім.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед науковців що розглядали проблеми
податкового навантаження варто виділити праці В. Андрущенка, Е. Балацького, М. Білика,
В. Буряковського, 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. Згаданими науковцями зроблено значний внесок у розвиток науки про оптимальне
оподаткування, встановлення оптимальних податків в країні, однак на сьогодні є необхідність
комплексного дослідження проблем надмірного оподаткування та шляхів оптимізації податкової
системи в Україні.
Постановка завдання. Метою даної статті є проведення аналізу фіскальних та регулюючих
аспектів справляння податків в Україні, зокрема, визначення частки основних бюджетоутворюючих
податків у доходах Зведеного бюджету України, податкового навантаження за окремими податками в
Україні, а також показників податкомісткості. Обраний вектор аналізу дасть змогу оцінити пріоритети
оподаткування в Україні та доцільність зміни впливу податків на виробників, працівників і споживачів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податкова система в Україні до 2011 р.
передбачала справляння 12 податків і 28 податкових платежів, визначених ЗУ «Про систему
оподаткування» № 1251-XII вiд 25. 06. 1991 [1], серед яких лише 4 податки становили близько 80%
усіх податкових надходжень Зведеного бюджету України. Отже, доцільно дослідити вплив цих
податків на економіку.
Значною в доходах Зведеного бюджету України є частка таких видів податку: на прибуток
підприємств, з доходів фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб), на додану вартість. Серед
ресурсних платежів варто виокремити плату за землю. Так, за 2003 – 2009 рр. зазначені податки
становили 80,6% від податкових надходжень Зведеного бюджету України, або – в середньому 61,1%
від усіх доходів бюджету (табл. 1).
Таблиця 1
Частка окремих податків у доходах і податкових надходженнях Зведеного бюджету
України за 2003 – 2009 рр., %
Рік
Показник
Частка
податку
з
доходів
фізичних
осіб
у
доходах
Зведеного бюджету України
Частка податку на прибуток
підприємств у доходах Зведеного
бюджету України
Частка ПДВ у доходах Зведеного
бюджету України
Частка плати за землю у доходах
Зведеного бюджету України
Загалом
Частка
податку
з
доходів
фізичних осіб у податкових
надходженнях
Зведеного
бюджету України
Частка податку на прибуток
підприємств
у
податкових
надходженнях
Зведеного
бюджету України
Частка
ПДВ
у
податкових
надходженнях
Зведеного
бюджету України
Частка плати за землю у
податкових
надходженнях
Зведеного бюджету України
Загалом

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Середнє
значення

17,9

14,4

12,9

13,3

15,8

15,4

21,33

15,8

17,6

17,6

17,5

15,2

15,6

16,0

14,81

16,33

16,7

18,3

25,2

29,3

26,9

30,9

38,30

26,5

2, 7

2,5

2,02

1,8

1,8

1,7

4,01

2,3

54,9

52,9

57,6

59,6

60,2

64,07

78,45

61,1

24,9

20,9

17,6

18,1

21,6

20,2

23,24

20,9

24,4

25,6

23,9

20,8

21,3

21,06

16,15

21,8

23,2

26,5

34,5

40,08

36,8

40,5

41,75

34,7

3,7

3,6

2,8

2,5

2,4

2,2

4,37

3,08

76,1

76,6

78,8

81,5

82,1

84,0

85,5

80,6

Джерело: складено автором за: [2 - 10]

Зазначимо, що структура податку на додану вартість не була однорідною, про що свідчать
коливання цього податку як у доходах бюджету, так і в податкових надходженнях. Найбільшим у
доходах згаданий показник був у 2009 р. – 38,3%, найменшим – у 2003 р. – 16,7%; у податкових
надходженнях максимального показника досягнуто в 2008 р. – 41,75%, найменшого – в 2003 р. –
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23,2%. Водночас зауважимо, що фіскальна роль податків на споживання за проаналізований період
значно зросла: в 2,3 рази – у доходах і у 1,79 рази – в податкових платежах, мобілізованих до
Зведеного бюджету України.
У ході дослідження також з’ясовано, що податок на прибуток підприємств є другим за значенням
у Зведеному бюджеті України [11]. Частка платежу в дохідній частині бюджету коливалася від 17,6% у
2003 і 2004 рр. до 14,81% у 2009 р., і від 25,6% у 2004 р. до 16,15% у 2009 р. у податкових
надходженнях Зведеного бюджету України.
Податок з доходів фізичних осіб (з 2011 р. податок на доходи фізичних осіб), який в Україні
адмініструють з 2004 р., нині є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів [12]. Його частка
щодо доходів і мобілізованих платежів коливалася від 12,9% у 2005 р. до 21,33% у 2009 р. [13].
Зазначимо, що протягом проаналізованого періоду надходження цього податку мали різну вагову
структуру в доходах Зведеного бюджету України, але за 2005 – 2008 рр. його частка значно зросла й
була стабільно високою. Таку саму динаміку можна простежити порівняно з мобілізованою сумою всіх
податкових платежів, серед яких податок з доходів фізичних осіб посідає третє місце: найбільшим
ваговий коефіцієнт податку був у 2003 р. – 24,9%, найменшим – у 2005р. – 17,6%.
За досліджуваний період податкова політика зазнала значних змін, це стосується, зокрема,
векторів оподаткування. Якщо у 2003 р. найбільш фіскальним серед проаналізованих був прибутковий
податок з громадян – 17,9%, найменш значущим – податок на додану вартість – 16,7%, то в 2008 –
2009 рр. ситуація змінилася – найбільшу вагу серед платежів, мобілізованих до бюджету України,
становив податок на додану вартість – відповідно 30,9% та 38,3%, а найменшу – податок з доходів
фізичних осіб –15,4% і 21,33%. Перевага непрямого оподаткування свідчить про зростання ролі
оподаткування процесів споживання поряд із оподаткуванням доходів. У період економічного розвитку
такий сценарій формування податкової політики, на наш погляд, не може бути прийнятним, оскільки
підвищення реальних доходів громадян (за рахунок отримання наддоходів) має супроводжуватися
додатковими надходженнями до бюджету. Значний розрив доходів громадян між заможними та
бідними верствами населення створює ситуацію, за якої найбільша частка податку надходить саме від
оподаткування менших доходів, а доходи податку від надприбутків є незначними. Недонадходження
податку з доходів фізичних осіб можливо компенсувати оподаткуванням процесів споживання. Це
частково спричинює перекладання податків на носіїв податку (споживачів); бідні верстви населення
зазнають набагато більшого податкового тягаря, ніж багаті громадяни, оскільки перші є найбільшими
споживачами продовольчої продукції, тобто створюють найбільшу в Україні додану вартість.
Зазначимо, що оподаткування прибутку підприємств у нашій країні є стабільним. Так, за
проаналізований період коливання цього податку в доходах Зведеного бюджету України було
найменшим, що свідчить про стабільний рівень оподаткування фінансових результатів підприємств.
Середнє значення частки податку на прибуток у доходах Зведеного бюджету України становить
16,6%, показник коливався від 17,6% у 2003 – 2004 рр. до 15,2% у 2006 р.
Водночас варто вказати на негативну тенденцію в 2009 р. Так, у кризовий період спостерігаємо
дедалі більше зростання податкової складової у процесах споживання поряд зі значним зниженням
частки податку на прибуток підприємств. Це означає, що в період фінансової нестабільності
економічні вектори в Україні переважно були спрямовані на громадян, що є на наш погляд негативним
явищем в добу економічної нестійкості та незначних доходів населення (табл. 1).
Найбільш значущим ресурсним платежем у доходах Зведеного бюджету України традиційно є
плата за землю [14]. Його частка в дохідній частині в 2003 р. становила 2,7%, у 2003 – 2008 рр. таке
співвідношення дорівнювало тільки 1,7%, тобто фіскальна значимість платежу знизилася на 1%, що
було доволі вагомим показником. Зменшення пояснюється заміщенням плати за землю фіксованим
сільськогосподарським податком. Зниження фіскальності свідчить про зростання кількості пільговиків,
якими є пенсіонери – власники сільськогосподарських паїв, котрих із кожним роком в Україні стає
доволі більше.
Аналіз надходжень вибраних податкових платежів дав змогу зробити висновок про значні зміни
у податковій політиці в Україні. Встановлено, що вектори оподаткування змістилися в напрямку
непрямого оподаткування, хоча важливість того чи іншого податку є суперечливим питанням, що
потребує обґрунтування. Одним із напрямків доведення ефективності податкової політики є
розрахунок показника податкового навантаження та визначення оптимального оподаткування.
Дослідження податкового навантаження не має передбачати лише обчислення загального
макроекономічного показника, що свідчить про вплив податкової системи на економіку.
Дослідження впливу податків на економіку – важливий чинник вивчення доцільності їхнього
використання у фінансовій політиці країни. Аналіз впливу податкових платежів на валовий внутрішній
продукт, валову додану вартість, базу оподаткування дасть змогу оцінити сферу дії податку, що досі є
мало дослідженим питанням. Зауважимо, що в Україні структура податкової системи є подібною до
податкових систем європейських країн. Відмінність в оподаткуванні полягає у нераціональності
розподілу податкового навантаження, необґрунтованості податкових ставок і сфер податкового
впливу. Найбільший рівень податкового навантаження створюють податком на додану вартість, яким
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оподатковують сферу споживання. Цей податок перекладають на кінцевого споживача, що не
відповідає економіці розвитку. Менше перекладаються податки на доходи, і зовсім неперекладними є
податки на ресурси і майно.
Таким чином, охарактеризуємо зміни впливу окремих податків на макроекономічні показники
протягом 2003 – 2009 рр. (табл. 2).
Таблиця 2
Податкові коефіцієнти окремих податків у 2003 – 2009 рр., %
Показник

2003

2004

2005

Частка
податку
з
доходів
5,05
3,8
3,9
фізичних осіб у ВВП
Частка
податку
з
доходів
фізичних осіб у валовій доданій
5,6
4,2
4,4
вартості
Частка податку на прибуток
4,9
4,7
5,3
підприємств у ВВП
Частка податку на прибуток
підприємств у валовій доданій
5,5
5,1
6,03
вартості
Частка ПДВ у ВВП
4,7
4,8
7,6
Частка ПДВ у валовій доданій
5,2
5,34
8,7
вартості
Частка плати за землю
0,76
0,6
0,61
у ВВП
Частка плати за землю
0,84
0,7
0,69
у валовій доданій вартості
Джерело: складено автором за: [15 - 19; 2 - 4; 20]

Рік
2006

2007

2008

2009

Середнє
значення

4,2

4,8

4,8

4,86

4,48

4,8

5,5

5,5

5,94

5,13

4,8

4,7

5,03

3,38

4,68

5,5

5,4

5,8

4,12

5,35

9,3

8,2

9,7

8,73

7,57

10,6

9,3

11,1

10,66

8,7

0,57

0,54

0,52

0,91

0,64

0,65

0,61

0,6

1,12

0,74

Наголосимо на симетричності зростання податкового навантаження та податкових надходжень
загалом. Зміна податкового навантаження супроводжувалася зміною напрямків оподаткування: від
переважання прямих податків у 2003 р. до домінування оподаткування процесів споживання (ПДВ).
Частка податку на доходи фізичних осіб була різною: у 2003 р. прибутковий податок громадян
становив 5,5% від валового внутрішнього продукту та 5,6% від валової доданої вартості. Після
ухвалення в 2004 р. Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» податкове навантаження
податку зменшилося до 3,8% у ВВП та 4,2% у валовій доданій вартості. Причиною такого низького
значення стало зниження ставки податку до 13% і впровадження соціальної пільги щодо податку з
доходів фізичних осіб. Проте з наступного року ці показники почали зростати й у 2009 р. досягнули
значення 4,86% у ВВП і 5,94% у валовій доданій вартості. Отже, спостерігаємо щорічний приріст
показника. Разом із цим, аналізуючи вектори оподаткування в Україні, зазначимо, що за
досліджуваний період частка непрямого оподаткування характеризується найвищим рівнем
зростання. Зокрема, частка ПДВ у макроекономічних показниках коливалася: у ВВП – від 4,7% у 2003
р. до 9,7% у 2008 р., у валовій доданій вартості – від 5,2% у 2003 р. до 11,1% у 2008 р. Приріст
показників становив більше 100%, що свідчить про значне посилення непрямого оподаткування в
Україні. Причиною зростання є зміни у законодавстві щодо порядку відшкодування податку на додану
вартість, вексельних розрахунків із ПДВ, зростання імпорту продукції, тощо. Відповідно це зумовило
зменшення махінацій у сфері оподаткування доданої вартості та приросту надходжень до Зведеного
бюджету України. Проте в 2009 р. частка податку на додану вартість у макропоказниках дещо
знизилася – до 8,73% у ВВП та 10,66% у валовій доданій вартості.
Найбільш неоднозначними є показники податкового навантаження на суб’єктів сплати податку
на прибуток підприємств. Коливання часток податку на прибуток підприємств є різним і не відповідає
певним закономірним тенденціям. Зокрема, найменшим цей показник був у 2004 – 2007 рр. – 4,7% у
ВВП, у 2009 р. – 3,38%, найбільшим – у 2005 р. – 5,3% (порівняно незначне коливання). Різниця
максимального та мінімального значень становить 1,92%. Незважаючи на зниження ставки податку на
прибуток підприємств у 2004 р. з 30% до 25%, співвідношення сплаченого податку на прибуток
підприємств до валового внутрішнього продукту і валової доданої вартості зменшилося в 2004 р. лише
на 0,2%, а в наступному податкове навантаження зросло на 0,6% порівняно з 2004 р. і становило
5,3%, що за проаналізований період було найвищим показником. Водночас слід вказати на зниження
фіскальної ролі податку на прибуток підприємств у 2009 р., що можна пояснити значним зниженням
дохідності підприємств, негативною кон’юнктурою ринку.
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12,71
14,58

12,33
14,19

16
14
12
10
8
6
4
2
0

13,2467
15,04

% 18

11,9116
13,257
13,4825
14,8636
14,6893
16,687
13,9378
15,9965

Із наведеного зробимо висновок, що зменшення ставки податку не є вирішальним чинником
зниження показника податкового навантаження. Це явище було миттєвим і короткотерміновим,
зокрема, у нашому разі зниження відбулось лише в 2004 р., а в подальших періодах частка
надходжень податку на прибутку підприємств у ВВП і валовій доданій вартості зросла.
Зазначимо, що за допомогою справляння плати за землю перерозподіляють незначну частку
валового внутрішнього продукту і вилучають незначну кількість валової доданої вартості. Так,
найвищим податкове навантаження щодо ВВП було в 2009 р. – 0,91%; в інших періодах показник був
незначним, зокрема у 2008 р. він становив 0,52%; щодо показника податкомісткості - середнє
значення частки плати за землю у валовій доданій вартості за досліджений період дорівнювало 0,74%
і коливалося від 1,12% у 2009 р. до 0,6% у 2008 р.
Оскільки податкова політика України орієнтована на справляння податків на споживання та
податків на доходи, менше уваги приділено оподаткуванню майна і ресурсної бази країни, що
засвідчують здійснені розрахунки. Отже, вітчизняна практика оподаткування потребує змін, зокрема у
сфері впливу податку. Податкова політика має бути спрямована насамперед на зменшення
податкового навантаження на процеси споживання і переміщення в напрямку оподаткування майна.
Строкатість показників податкового навантаження свідчить про нестабільність процесів
оподаткування в Україні. Через відсутність єдиного нормативного документа та неузгодженість
стратегії розвитку податкової політики процеси оподаткування у нашій країні регулюють здебільшого
ручним способом, про що зазначено вище.
Іншим важливим чинником впливу на суб’єкти господарювання є відрахування до фондів
державного соціального страхування [21; 22; 23]. Нарівні з податками ці платежі дають змогу
перерозподілити значну частину валового внутрішнього продукту і валової доданої вартості (рис. 1).

Частка внесків до
державних цільових фондів
у ВВП
Частка внесків до
державних цільових фондів
у валовій доданій вартості

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

роки
Рис. 1. Частка внесків до державних цільових фондів (Єдиного соціального внеску) у
валовому внутрішньому продукті та валовій доданій вартості
Джерело: складено автором за: [15 - 19; 2 - 4; 20].

Охарактеризуємо показники податкового навантаження внесків до державних цільових фондів
(Єдиного соціального внеску). У 2005 р. податкове навантаження становило 14,68%, що є найбільшим
його показником порівняно з іншими податковими платежами; найменшим цей показник був у 2003 р.
– 11,9%. Високі показники свідчать про надмірне навантаження економіки внесками у державні цільові
фонди поряд з іншими платежами.
Різні значення податкового навантаження підтверджують гіпотезу про відсутність однакових
умов для певних груп платників податків. Податкове навантаження в Україні розподіляється
нерівномірно, що створює соціально-економічні деформації між різними групами платників. Високий
рівень соціальних видатків із бюджету країни важко компенсувати перекладанням на бідні верстви
населення податків на споживання, що, як було зазначено, найбільше спричиняють тиск на
виробництво та споживання.
Проте показник податкового навантаження дає змогу лише визначити вектори оподаткування в
Україні, а ефективність справляння будь-якого податку залежить від частки сплаченого податку в його
базі оподаткування.
Визначення рівня оподаткування податкової бази є передумовою оцінювання ефективності
справляння того чи іншого платежу. Найбільшої уваги заслуговують податкові платежі, частка яких у
доходах бюджету найвища. Актуальним нині є дослідження податкових платежів, які відрізняються за
сферою дії і мають різні об’єкти оподаткування. Це, зокрема, податок з доходів фізичних осіб, податок
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на прибуток підприємств, податок на додану вартість, плата за землю, внески до державних цільових
фондів із визначеними об’єктами оподаткування – доходами громадян, що підлягають оподаткуванню;
прибутком до оподаткування; доданою вартістю, створеною в країні; грошовою оцінкою землі, або ж
площі землі, місця її розташування та призначення; базою сплати внесків до фондів державного
страхування є фонд оплати праці та заробітна плата.
Рівень місткості податкових платежів у базі оподаткування вказує на ефективність чи
неефективність використання податкового інструментарію державою; ці розрахунки водночас свідчать
про рівень оподаткування тієї чи іншої сфери господарювання суб’єкта оподаткування, дають змогу
оцінити сферу дії податків (табл. 3).
Таблиця 3
Відношення податкових платежів до їх бази оподаткування в Україні у 2003 – 2009 рр., %
№

Показник

2003
10,4

2005
8,16

Рік
2006
7,8

2007
2008
Податкомісткість ПДФО
8,96
8,84
Податкомісткість податку
28,8
21,9
26,3
23,6
18,8
24,71
на прибуток підприємств
3
Податкомісткість ПДВ
5,24
5,34
8,69
10,6
9,35
11,13
4
Податкомісткість внесків
35,1
41,04
43,7
36,9
35,7
32,5
до ФСС
Джерело: складено автором за: [15; 16; 17; 18; 19; 2; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32].
1
2

2004
8,03

2009
8,2
21,45
10,66
30,9

%

Зазначимо, що податкомісткість за окремими податками відрізняється залежно від того, в якому
періоді вона була розрахована. Найвищий рівень оподаткування податкової бази належить внескам
до державних цільових фондів. Аналізуючи рівень навантаження на заробітну плату, зауважимо, що в
2004 р. значення податкомісткості внесків до державних цільових фондів становило 41,04% і
коливалося в проміжку від 30,9% у 2009 р. до 43,7% у 2005 р.; у 2007 р. цей показник дорівнював
35,7%. Отже, дані свідчать про високі нормативи вказаних відрахувань.

50
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5
0

41,04
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35,1
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35,7

2007

32,5

2008

30,9

2009
роки

Рис. 2. Частка внесків до державних цільових фондів до бази справляння платежів
(коефіцієнт податкомісткості)
Джерело: складено автором за: [15 - 19; 2; 24 - 32].

Водночас високі значення показника відрахувань можна пояснити особливостями соціальної
політики України. Основою пенсійної системи України є солідарна система пенсійного забезпечення,
що потребує великого обсягу надходжень до пенсійного фонду, значну частку яких становлять
утримання і нарахування з нарахованих сум заробітної плати. Велика кількість громадян пенсійного
віку, інвалідів і пільговиків інших категорій потребують від держави значного фінансування, основним
джерелом якого є доходи від внесків до державних цільових фондів. Знизити рівень утримань можна,
запровадивши другий етап пенсійної реформи (накопичувальну систему), або розвинувши
недержавне пенсійне страхування. Оскільки проблема пенсійного та соціального забезпечення
безпосередньо не залежить від рівня прибутковості суб’єктів господарювання, а більшою мірою від
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добробуту населення, підвищення рівня його забезпеченості зумовить зростання надходжень до
пенсійного та інших державних цільових фондів.
Нині в Україні високим є рівень оподаткування прибутку підприємств (фінансових результатів).
Особливістю оподаткування вважаємо те, що базою сплати податку на прибуток підприємств є саме
прибуток, отриманий за звітній період, а валові збитки за підсумками року переносять на валові
витрати майбутніх періодів [11]. Так, взявши до уваги статистичну інформацію, як базу оподаткування
використано прибуток підприємств до оподаткування без урахування збитків, що ці суб’єкти
господарювання отримали в поточному році.
Зазначимо, що рівень оподаткування прибутку в Україні має доволі строкату структуру, оскільки
протягом аналізованого періоду показник податкомісткості коливався від 28,8% у 2003 р. до 18,8% у
2007 р., а в кризовий 2008 р. рівень оподаткування прибутку становив 24,71% (рис. 3). Нерівномірна
фіскальна значимість податку на прибуток підприємств, значні коливання показників свідчать про
нестабільну податкову політику в сфері оподаткування прибутку суб’єктів господарювання. Сьогодні в
Україні використовують характерний для європейських країн механізм оподаткування прибутку
підприємств. Якщо визначати рівень оподаткування лише за ставкою податку, то вона в Україні є
невисокою порівняно з іншими країнами [33, с. 246]. Проблема нерівномірного оподаткування
зумовлена відсутністю стимулювання господарської діяльності, погіршенням інвестиційного клімату. У
вітчизняній практиці нема єдиних підходів до адміністрування податків. Пільги в Україні доволі
непрозорі, їх надають не за потребою, а за домовленістю між зацікавленими структурами. Через це
надходження податку залежать не від рівня прибутку, а від потреби у наповненні бюджету. Саме тому
рівень податкомісткості податку на прибуток підприємств є нестабільним.
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Рис. 3. Частка податку на прибуток підприємств у податковій базі
(коефіцієнт податкомісткості)
Джерело: складено автором за: [15 - 19; 2; 24 - 32].

Враховуючи те, що прибутковий податок ( з доходів фізичних осіб) – один із головних елементів
будь-якої податкової системи, оскільки за допомогою цього інструменту управляють добробутом
громадян, вивчення його впливу на економіку та об’єкт справляння є важливою складовою
дослідження податкової політики.
Зазначимо, що податкомісткість податку з доходів фізичних осіб в Україні є незначною (рис. 4).
Так, 2003 р. рівень оподаткування доходів громадян становив 10,4%, а починаючи з 2004 р.
навантаження на об’єкт оподаткування дорівнювало не більш, ніж 8,94% у 2007 р. і 8,84% у 2008 р. Це
порівняно з іншими показниками податкомісткості є досить незначним значенням і не відповідає
базовій ставці цього податку, що становить 15%. Таке недооподаткування спричинене
маніпулюванням застосування соціальної пільги, що призводить до неповного оподаткування бази
податку. Пропорційна ставка податку за значного розшарування доходів між бідними і багатими
громадянами не відповідає принципові соціальної справедливості, оскільки бюджет недоотримує
значної суми податку з доходів фізичних осіб при оподаткуванні високих доходів.
Аналізуючи процес справляння податку на додану вартість, зауважимо, що рівень навантаження
доданої вартості податком на додану вартість в Україні є різним. Частка податку на додану вартість у
доданій вартості за проаналізований період зростала швидкими темпами. В 2003 р. податкомісткість
становила 5,24%, а в 2008 р. підвищилася до 11,13%, тобто приріст дорівнював 112%. У кризовий
період податкомісткість податку на додану вартість дещо знизилася порівняно з 2008 р. і становила
10,66%. Це пояснюється зменшенням обсягів доданої вартості та фіскального потенціалу ПДВ. Проте
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%

навіть у 2009 р. показник співвідношення ПДВ до бази оподаткування є доволі високим. З огляду на це
вважаємо, що вектори податкової політики змінилися в напрямку оподаткування процесів споживання.
Одним із чинників стрімкого зростання були зміни в законодавстві щодо сплати ПДВ, що певним
чином унеможливило нелегальне відшкодування податку та дало змогу зменшити ризики вексельних
розрахунків із податку на додану вартість.

12

10,4

10
8,03

8,16

7,8

2004

2005

2006

8

8,96

8,84

2007

2008

8,2

6
4
2
0
2003

2009

роки
Рис. 4. Частка податку з доходів фізичних осіб у податковій базі
(коефіцієнт податкомісткості)
Джерело: складено автором за: [16 - 19; 2; 24 - 26].

Додана вартість є джерелом сплати всіх податкових платежів, джерелом прибутку і
забезпечення соціальної політики країни. Враховуючи вищеподане, зазначимо, що в середньому 8,4%
валової доданої вартості перерозподіляють через бюджети України; у 2008 р. процент перерозподілу
становив 11,13%, у 2009 р. – 10,66%, а базова ставка податку на додану вартість у нашій країні
дорівнювала 20%. Отже, у цьому разі спостерігаємо неефективне оподаткування. Проблеми
полягають насамперед у неврегульованому механізмі відшкодування податку, оскільки найбільше
схем ухилення від сплати саме ПДВ і значна кількість податкових пільг дає змогу маніпулювати
сплатою ПДВ. Саме тому бюджети України недоотримують значні суми податкових надходжень,
експортоорієнтовані галузі економіки через механізми відшкодування податку знижують реальний
рівень податкомісткості ПДВ, що фактично є набагато вищим.
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши податкову систему за основними
бюджетоутворюючими податками, доходимо висновку, що рівень податкового навантаження в Україні
є невисоким, а порівняно з іншими країнами – навіть нижчим. Проблема податкової політики в Україні
полягає в недостатньому рівні оподаткування податкової бази, що є набагато меншою, ніж у держав із
розвинутою економікою. З огляду на це фінансування соціальних програм вважаємо недостатнім в
абсолютному вимірі. Проблема також полягає у нерівномірному розподілі податкового навантаження
між суб’єктами країни. Через механізм перекладання податків податковий тягар більшою мірою
перекладається на простого споживача, котрий неспроможний компенсувати власні витрати, в
структурі яких значну частку становлять податкові платежі.
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Анотація
Проаналізовано фіскальні та регулюючі аспекти справляння податків в Україні. Розраховано
частки основних бюджетоутворюючих податків у доходах Зведеного бюджету України. Визначено
податкове навантаження за окремими податками в Україні, а також розраховано показники
податкомісткості. Встановлено необхідність зниження рівня оподаткування процесів споживання.
Ключові слова: податок, податкове навантаження, валовий внутрішній продукт, валова
додана вартість, податкомісткість.
Аннотация
Проанализированы фискальные и регулирующие аспекты взимания налогов в Украине.
Рассчитано доли основных бюджетообразующих налогов в доходах сводного бюджета Украины.
Определено налоговую нагрузку по отдельным налогам в Украине, а также рассчитаны
показатели налогоемкости. Установлена необходимость снижения уровня налогообложения
процессов потребления.
Ключевые слова: налог, налоговая нагрузка, валовой внутренний продукт, валовая
добавленная стоимость, налогоемкость..
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Analysis of fiscal and regulatory aspects of collecting taxes in Ukraine. Calculated share of the budgettax income in the Consolidated Budget of Ukraine. Determined the tax burden on individual taxes in Ukraine,
as well as designed indicators podatkomistkosti. Established the need to reduce consumption taxation
processes.
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕГРАДАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК
Постановка проблеми. В Україні оподаткування встановлюється і регулюється відповідно до
Закону України «Про систему оподаткування». Земельний податок є складовою загальної системи
оподаткування. У статті 1 Закону України «Про плату за землю» наведено таке визначення: «Податок
– обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними
ділянками». Для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що
встановлюється статтею 6 Закону України «Про плату за землю». Так ставка земельного податку з 1
га сільгоспугідь встановлюється у відсотках від їхньої грошової оцінки величиною: для ріллі, сіножатей
та пасовищ – 0,1; для багаторічних насаджень – 0,03 [4; 7]. Використання землі в Україні є платним.
Справляється плата за землю у вигляді земельного податку та орендної плати [3].
Розглядаючи питання рентного доходу, грошової оцінки земель та оподаткування власників
земельних ділянок, не складно усвідомити, що всі згадані фінансові операції у кінцевому підсумку
реалізуються в грошовому виразі чи у вигляді прибутку землевласників і землекористувачів, або у
вигляді стягнення податку до бюджету країни [2]. Ми знаємо, що земля є основною базою
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виробництва для багатьох галузей виробництва, а особливо для сільського господарства.
Землевласники, маючи у власності земельні ділянки, безумовно, повинні сплачувати земельний
податок. Так, оскільки за сучасних умов ведення землеробства значно знизилась продуктивність
земель у зв’язку із розвитком різноманітних видів деградації, важливо знати обсяги втрат в грошовому
еквіваленті, які завдаються державі у цілому. Загальновідомо, що ведення сільського господарства
інтенсивним шляхом без дотримання грунтовідтворних та грунтозберігаючих технологій неминуче
призводить до зниження продуктивності як ріллі, так і всіх сільськогосподарських угідь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам еколого-економічної оцінки земель в
Україні присвятили свої роботи такі економісти-аграрники, як Д.І. Бабміндра, А.С. Даниленко,
Д.С. Добряк, О.П. Канаш, В.М. Кривов, А.Г. Мартин, І.А. Розумний, А.М. Третяк та інші. В той же час,
наукова проблематика грошової оцінки суспільно-економічних втрат, спричинених деградацією
земель, залишається малодослідженою.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування підходів до оцінки впливу деградації
земель сільськогосподарського призначення на їх грошову оцінку, а також визначення втрат
земельного податку, спричинених погіршенням якості земельних ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальновідомо, що процеси деградації
земельних ресурсів широко розповсюджені і суттєво знижують родючість ґрунтів. Втрати
продуктивності земель у залежності від різних форм деградації можна встановити на основі
поправочних коефіцієнтів на зниження продуктивності земель внаслідок деградації, що запропоновані
В.П. Патикою та О.Г. Тараріко [5]. Оцінивши рівень деградованості земель із застосуванням
коефіцієнтів зниження продуктивності земель унаслідок деградації визначено, що в цілому по Україні
він становить 0,83 [8]. А це означає, що через проявлення деградації продуктивність
сільськогосподарських земель у середньому в державі знизилася на 17%.
Це досить вагомий аргумент для підтвердження того, що деградаційні процеси, особливо
ерозійні, прогресують, оскільки питома вага еродованих земель найбільша. Важливим є відображення
такого зниження продуктивності земель в одержанні прибутку землевласниками та
землекористувачами. Постає питання, наскільки зміняться валовий дохід працівників сільського
господарства і як наслідок – нормативна грошова оцінка за умови зменшення кількості площ
деградованих земель чи їхньої повної відсутності. Так, головним є визначення коефіцієнта зміни
рентного доходу при зміні продуктивності земель. Цей коефіцієнт показує, як змінюється величина
диференціального рентного доходу, одержаного на різних землях при зміні їхньої деградованості. Для
його вирішення доцільно взяти за основу розрахунок нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення по всій території України за станом на 1995 рік, за даними якого
середній диференціальний рентний дохід на ріллі (у натуральних одиницях) становив 7,4 ц/га.
Виникає питання, наскільки більшою була б земельна рента (а отже й вищою нормативна грошова
оцінка земель) за відсутності деградованих земель. Для його розв’язання доцільно взяти за основу
розрахунок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення по всій території
України станом на 1995 рік, за даними якого середній диференціальний рентний дохід на ріллі (у
натуральних одиницях) становив 7,4 ц/га [1; 6].
Величина оцінюваного рентного доходу тісно пов’язана з урожайністю зернових культур і
відображає продуктивність сільськогосподарських земель з урахуванням сучасного розвитку
деградаційних процесів. Оцінити врожайність зернових за відсутності деградації можна, поділивши
базову врожайність на коефіцієнт зниження продуктивності земель. При його врахуванні випливає, що
при незмінних витратах на виробництво врожайність на недеградованих землях мала б становити
37,95 ц/га (тобто на 6,45 ц/га, або 20% бути вищою від базової врожайності).
Зростання середньої врожайності зумовлює й збільшення рентного доходу, який повинен був би
зрости із 7,4 до 13,9 ц/га. Таким чином, диференціальний рентний дохід на умовно недеградованих
сільськогосподарських землях порівняно з їхнім сучасним станом мав би бути більшим в 1,87 раза. На
основі розрахунків, щодо грошової оцінки сільськогосподарських угідь по всій Україні зроблений
перерахунок диференціального рентного доходу, тобто його величина збільшена на коефіцієнт 1,87 і
отримали рентний дохід без впливу деградаційних процесів на урожайність основних
сільськогосподарських культур. Як видно величина рентного доходу збільшилась, а отже і зросла
нормативна грошова оцінка усіх сільськогосподарських угідь.
Із розрахунків випливає, що нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь при
відсутності деградаційних процесів (табл. 1) мала б зрости до таких значень: ріллі – 250,5 млрд. грн.;
багаторічних насаджень – 20,6 млрд. грн.; сіножатей – 6,3 млрд. грн.; пасовищ – 7,6 млрд. грн.
Загальна величина нормативної грошової оцінки мала б становити 285,0 млрд. грн.
Фактично, зменшення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення, зумовлене деградацією земель, становить 162,3 млрд. грн.
Втрати в грошовій оцінці земель України, з якою нерозривно пов’язані бюджетні надходження у
вигляді податку, що сплачують землевласники, тягнуть за собою зменшення величини земельного
податку.
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Таблиця 1
Оцінка впливу деградації сільськогосподарських угідь на їх нормативну грошову оцінку
та земельних податок

№

Назва регіону

1
2
3
4
5
6
7
8

АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
Разом по
Україні:

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Площа
сільгоспугідь, га

Нормативна
грошова
оцінка (1995
р.), млрд.
грн.

1631,0
1621,5
852,4
2189,4
1762,6
1278,1
233,7
1984,8

7,90
6,71
2,76
7,69
6,78
3,24
0,66
7,35

Нормативна
грошова
оцінка при
відсутності
деградаційних
процесів,
млрд. грн.
18,83
15,81
6,35
17,85
15,87
7,23
1,50
17,14

6,40
6,12
2,75
7,57
6,54
3,05
0,56
7,17

Розмір
земельного
податку при
відсутності
деградаційних
процесів, млн.
грн.
15,07
14,32
6,32
17,55
15,27
6,76
1,25
16,69

288,9

0,90

2,07

0,89

2,05

1,15

1327,9
1766,3
1637,1
762,0
1755,5
2271,8
1830,5
694,8
1477,6
821,9
2096,8
1745,3
1280,5
1237,7
302,8
1765,1
2,8
19,3

4,99
6,22
4,50
2,12
5,23
7,49
7,07
2,35
4,62
2,91
7,28
6,97
5,10
5,67
1,21
4,71
0,01
0,26

11,66
14,43
10,16
4,80
11,94
17,27
16,56
5,42
10,59
6,77
16,88
16,37
11,96
13,46
2,85
10,59
0,03
0,64

4,77
6,16
4,36
2,11
5,00
6,77
6,95
2,33
4,56
2,89
7,08
6,69
4,82
5,51
1,09
4,66
0,01
0,11

11,11
14,31
9,80
4,77
11,37
15,48
16,26
5,39
10,46
6,72
16,38
15,67
11,28
13,06
2,53
10,47
0,02
0,26

6,34
8,14
5,44
2,66
6,37
8,71
9,31
3,06
5,90
3,82
9,30
8,98
6,46
7,55
1,45
5,82
0,01
0,15

34638,0

122,72

285,03

116,92

270,62

153,70

Розмір
земельного
податку на
базі оцінки
1995 р.,
млн. грн.

Втрати
податкових
надходжень,
млн. грн.
8,67
8,20
3,58
9,98
8,73
3,71
0,69
9,53

Діюча нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь 1995 року є базою оподаткування
для справляння 116,9 млн. грн. плати за землю. Але виходячи з умовної нормативної грошової оцінки
недеградованих угідь, що становить 285 млрд. грн., земельний податок із сільськогосподарських угідь
мав становити 270,6 млн. грн. Тобто величина недоотриманого податку в бюджет країни сягає 153,7
млн. грн. або, з урахуванням коефіцієнта індексації – 464,5 млн. грн. щорічно. Важливим є те, що
подібні втрати змінюються у часі й за сучасних темпів розвитку сільського господарства не слід
очікувати зниження аналогічних показників.
Висновок з проведеного дослідження. Проведене дослідження показало, що деградація
земель сільськогосподарського призначення завдає значної суспільно–економічної шкоди – знижує їх
нормативну грошову оцінку у 2,3 раза, а також щорічних втрат земельного податку в сумі 464,5 млрд.
грн. Наведені показники зумовлюють значну актуальність широкого впровадження заходів щодо
боротьби з деградацією земель і, передусім, ерозією ґрунтів.
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РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
Постановка проблеми. Світова економічна криза, най масштабніша за наслідками, ще й досі
має значний вплив на економічний розвиток країн, обмежуючи залучення до економічних процесів як
внутрішніх, так і зовнішніх фінансових ресурсів. Не оминула ця глобальна проблема і банківську
систему, яка цілком вірно вважається однією із центральних ланок економіки та виступає значним
фактором економічного розвитку країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з означеної проблематики показав, що питання
функціонування банківської системи не є новим явищем у наукових дискусіях. Так, вагомий внесок у
розробку питань теорії функціонування банківської системи зробили такі зарубіжні вчені: Дж. М. Кейнс,
Й. Шумпетер, А.Пігу, М. Фрідмен, П. Роуз, Дж. Сінкі. Серед наукового доробку російських вчених
заслуговують уваги праці Е. Жукова, В. Колеснікова, Л. Красавіної, О. Лаврушина, Ю.А. Львова.
Означена тематика не залишилася поза увагою вітчизняних вчених-економістів, зокрема:
О. Барановського, О. Васюренка, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, Б. Івасіва, І. Лютого, Б. Луціва,
В. Міщенка, А.Мороза, Л. Примостки, М. Пуховкіної, М. Савлука, В. Суторміної. Разом з тим, глобальні
дисбаланси у світовій економіці змушують по іншому інтерпретувати роль та місце банківської
системи в економіці країни.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження процесів розвитку банківської системи,
визначення чинників впливу на стійкість банківських установ та на економіку країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічний розвиток країни в умовах
трансформації фінансово-економічних відносин потребує налагодженої системи інституційного
забезпечення. В умовах, коли певна частина суб’єктів фінансово-економічних відносин володіє
фінансовими ресурсами, а інша має в них потребу, постає питання про активізацію діяльності
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посередницьких структур, діяльність яких відбувається у середовищі економічної нестійкості та
зростаючої конкуренції.
Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить провідне місце у механізмі
організації та регулювання господарського життя суспільства. За роки економічної незалежності в
Україні побудована власна банківська система, проте тенденції розвитку світових ринків висувають
нові вимоги до функціонування банківських структур, підвищення якості наданих ними послуг,
забезпечення стійкості та ліквідності.
Банки на сьогодні є одним із основних суб’єктів фінансового ринку, зокрема, та економіки
загалом. На відміну від більшості фінансових інститутів, вони мають у розпорядженні залучені кошти
фізичних та юридичних осіб, тому, виконуючи функцію управління фінансовими ресурсами, банківські
структури значну увагу змушені приділяти забезпеченню можливості в майбутньому повернути кошти
вкладникам, дотриманню окремих нормативів та обмежень, які забезпечують стабільність
функціонування банківської системи.
Становлення банківської системи формувалося еволюційним шляхом, починаючи з періоду
розвитку товарного виробництва та поширення грошових відносин, з наукової точки зору представляє
інтерес процедура кількісної та якісної оцінки місця банківських структур у системі грошово-кредитних
відносин.
Грошові відносини характерні для різних секторів економіки та у кожному з них проявляють свої
специфічні риси:
а) сфери обслуговування товарного виробництва та обігу: властивий зустрічний рух товарних і
грошових потоків. Товарно-грошові відносини існують при різних способах виробництва, зберігаючи
при цьому характерні ознаки, про що зазначали ще К. Маркс і Ф. Енгельс у наукових працях [1, с.124];
б) фінансової системи: грошові відносини пов’язані з формуванням та використанням
централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів;
в) кредитної сфери: грошові відносини опосередковують рух позикового капіталу без зустрічного
товарного потоку, однак у зворотньому напрямку забезпечують безперервність процесів відтворення.
В економічній літературі банківська система здебільшого ототожнюється або з кредитною
системою, або з системою комерційних банків. Так, Б. А. Райзберг визначає банківську систему як
“сукупність банків та банківських установ, що виконують належні їм функції” [2, с. 300]. Аналогічної
точки зору дотримується В. С. Сухарський, зазначаючи, що “банківська система – це сукупність різних
видів банків і банківських інститутів у їх взаємозв’язку, що існує в тій чи іншій країні в певний
період” [3, с. 20].
О.В. Дзюблюк визначає банківську систему як “сукупність усіх банків країни, які взаємодіють між
собою, підпорядковуючись встановленим нормам і правилам ведення банківської справи, з метою
забезпечення можливості ефективного грошово-кредитного регулювання економіки, кредитнорозрахункового обслуговування господарського обороту, а також стабільної діяльності банківських
установ” [4, с. 71]. У фінансово-економічному словнику подано спрощене визначення банківської
системи України як сукупності банківських установ, що функціонують на території України [5, с. 41].
Поширена думка, що не лише банками повинна обмежуватися банківська система. Зокрема, О.
І. Лаврушин до складу банківської системи відносить кредитно-фінансові установи, які не лише за
визначенням, а й за своєю суттю не є банками – фонди спеціального призначення, товариства
взаємного кредитування, ломбарди [6, с. 22]. Деякі автори банківську систему розуміють як сукупність
кредитних інститутів у середині країни з внутрішніми взаємозв’язками між ними [7, с. 29].
Враховуючи наведені вище думки щодо суті та структури банківської системи, пропонуємо
визначити її як ланку фінансово-кредитної системи, що представлена сукупністю банківських
інститутів, які перебувають у тісному взаємозв’язку і структурній взаємозалежності та функціонують
відповідно до встановленої нормативно-правової бази.
Банківська система, як і кожний її елемент, мають відповідати вимогам кожного конкретного
етапу суспільного розвитку. Тобто характер, цілі, напрямки діяльності банків, перелік та умови
надання ними тих чи інших послуг повинні бути адаптовані до реальних потреб економіки і
суспільства.
На наш погляд, розвиток банківської системи в сучасних умовах потребує кардинальних змін
щодо самої структури, умов і методів її функціонування, відповідаючи таким чином потребам суб’єктів
ринку, яких вона обслуговує. Однак, якщо темпи трансформації у банківській системі починають
суттєво випереджати реформування інших сфер економіки, це негативно відображається на самих
банках, результати діяльності яких можуть істотно нівелюватися через відставання від рівня
ефективності функціонування їхніх клієнтів – суб’єктів господарювання всієї економіки з наданням їй,
як і банківській системі, вищого рівня розвитку.
Формування банківської системи України в умовах становлення нового економічного порядку та
розширення міжнародної співпраці неоднозначно оцінюють фахівці та аналітики. Світові глобалізаційні
процеси зумовлюють необхідність активізації банківського сектора як регулятора соціально-
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економічного розвитку суспільства. Саме банки в своєму арсеналі мають важелі впливу на фінансову,
інвестиційну, виробничу та багато інших сфер економіки.
Події останніх років у світовій економіці підтвердили – будь-які зміни у сфері фінансових та грошовокредитних відносин неминуче позначаються на економічному розвитку країн, тим більше в умовах все
зростаючої залежності країн одна від одної. Після кризи іпотечного кредитування в США у серпні 2007 р.
світова економіка продемонструвала зниження основних показників активності, разом із тим, країни, що
розвиваються, продовжували утримувати позитивні тенденції в економічному розвитку. Лише у вересні
2008 р. після дефолту американського банку Lehman Brothers, невиправданої державної фінансової
підтримки з боку урядів США і країн Європи банківських установ відбувся черговий сплеск кризових явищ.
Обсяги промислового виробництва і торгівлі товарами наприкінці 2008 р. суттєво зменшились як у
розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються. За оцінками фахівців МВФ, світовий ВВП у цей період
зменшився на 6,2% у річному вимірі порівняно зі зростанням в аналогічний період 2007 р. на 4%.
Занепокоєння викликає і той факт, що негативна тенденція, незважаючи на прогнози, зберігалась і на
початку 2009 р. Найвразливішими до економічної кризи виявилися розвинені країни, в яких зниження ВВП
досягло 7,5%, і хоча США найбільше відчули її прояв через нестабільність фінансового ринку, в
розвинених країнах Європи й Азії дошкуляли значні труднощі через спад обсягів торгівлі та зростання
фінансових проблем унаслідок погіршення ситуації на ринку житла. У країнах, в яких формується ринок,
відбувся спад ВВП, однак менш різкий, аніж у розвинених країнах, проте кризові явища охопили як
фінансові, так і торгові потоки. У дослідженні МВФ зазначено, що спад активності через велику частку
експорту товарів обробної промисловості в структурі зовнішньої торгівлі, проте для Індії та Китаю вона
значно менша, що й обумовило меншу вразливість [9].
Серйозні наслідки криза спричинила і для країн Східної Європи та СНД, адже для них була
властива суттєва залежність економіки від зовнішнього фінансування та експорту промислової
продукції, зокрема експорту біржових товарів. Водночас через спад цін на біржові товари і слабкий
попит на експорт товарів найбільше постраждали країни Африки, Латинської Америки та Близького
Сходу. Тобто, за умови рецесії країнам слід, безперечно, реорганізувати фінансовий сектор, але не
менш важливо виробити узгоджену політику стимулювання глобального попиту та відмови від
протекціоністських заходів у міжнародній торгівлі. Якщо аналізувати тенденції та наслідки світової
фінансової кризи, то поточна рецесія є синхронною і найважчою за останніх 50 років. Загалом, у
розвитку світової економіки фахівці виділили чотири найнижчі точки глобальної економічної активності
– 1975, 1982, 1991, 2009 рр. До кризових точок іноді відносять і 1998-й та 2001-й, проте в ці роки
світовий реальний ВВП на душу населення не знижувався, а у зазначені чотири періоди зменшилися
всі показники глобальної активності: темпи світового промислового виробництва, рівень безробіття,
сукупний обсяг торгівлі, темпи споживання нафти та зростання потоку капіталу [9].
Світова економічна криза внесла свої корективи у прогнози економічного розвитку як країн
зокрема, так і світу в цілому, зважаючи на зростання взаємозалежності національних економік. За
прогнозами Світового банку, у 2011 р. світова економіка демонструватиме повільне після кризове
пожвавлення, особливо це стосується країн, що розвиваються.
Незначне пожвавлення економічної активності характерне і для України. Так, у І півріччі 2011 р.
порівняно з 2010 р. поточна економічна ситуація в Україні характеризується певним покращенням
ключових макроекономічних показників. Свідченням продовження повільного відновлення економіки
після значного падіння під час кризи є:
− зростання ВВП та промислового виробництва;
− покращення ситуації із наповненням державного бюджету;
− досягнення позитивного сальдо платіжного балансу.
Незважаючи на зростання обсягів промислового виробництва (у січні-червні 2011 р. – на 8,7%)
та підвищення темпів зростання ВВП (у січні-червні 2011 р. – 4,4%), вітчизняна економіка змогла лише
наблизитися до позиції , яку вона мала до кризи. При збереженні таких темпів зростання виробництва
Україна досягти до кризових показників зможе уже у 2012-2013 рр. Разом з тим, існують галузеві
особливості розвитку України, які залежать від розвитку світових ринків. Наприклад, такими
вразливими є металургійний сектор, частка якого в структурі промислового виробництва становить
близько 25%, тоді як в структурі експорту – понад 40% [8]. Динаміка промислового виробництва в І
півріччі 2011 р. досить чітко відтворювала динаміку світових цін на сталь, зростання яких поряд із
подорожчанням нафти через політичну кризу в країнах Північної Африки і Близького Сходу сприяло
прискоренню темпів збільшення випуску (до 11,5% у лютому), однак цінова корекція, що відбулася
потім, негативно вплинула і на динаміку виробництва в Україні.
Інфляційні процеси продовжують залишатися одним з негативних факторів. За 6 місяців 2011 р.
темпи інфляції склали 5,9%. У червні інфляція склала 0,4%, у річному вимірі – червень 2011 р. до червня
2010 р. – інфляція склала 11,6% [8]. Національний банк, стримуючи інфляцію, використав наступні
монетарні заходи: посилив резервні вимоги для банків; підвищив ставки за своїми депозитними
сертифікатами, а також доповнив їх лінійку тримісячними паперами. У найближчій перспективі очікується
запровадження ще одного банківського регулятора – підвищення ставок рефінансування.
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Інтеграційні процеси нині охоплюють різні сфери економіки, але найбільш відчутними вони є у
фінансовій системі, зокрема у банківському секторі. Тому, моніторинг нових умов функціонування
банківської системи є вкрай необхідним як для з’ясування тенденцій діяльності, так і для виявлення
змін у банківській сфері в умовах глобалізації.
Забезпечення стійкості банківської системи загалом і кожного банку зокрема є об’єктивною
потребою і закономірністю розвитку економічних процесів в країні. Стійкість банку слід розуміти як
такий стан, за якого банк упродовж порівняно тривалого періоду зберігає та нагромаджує капітал, не
зазнаючи труднощів у виконанні своїх функцій і досягненні мети своєї діяльності – отриманні прибутку,
та має реальні шанси для збереження цього стану у майбутньому. Можна виокремити три основні
групи чинників, які визначають стійкість банків:
 зовнішні чинники;
 чинники стану світових економічних процесів;
 чинники діяльності окремого банку.
Першу групу становлять зовнішні чинники, не пов’язані безпосередньо з діяльністю кожного
банку зокрема, і банківської системи загалом. Значимою є загальна економічна ситуація, яка
визначається насамперед реалізацією економічної політики. Негативним є нестабільність фінансового
ринку, системна банківська криза, затяжна стагнація виробничої сфери, невиконання державою своїх
зобов’язань, зокрема фінансування державних замовлень, неврегульована нормативно-правова база і
постійна зміна законодавчих актів тощо. До цієї групи належать також чинники, пов’язані з практичною
діяльністю головного інституту грошово-кредитної системи – НБУ при виконанні покладених на нього
найважливіших функцій: по-перше, проведення грошово – кредитної політики; по-друге, регулювання
грошового обороту в країні; по-третє, здійснення банківського нагляду за діяльністю банків.
Другу групу чинників становлять чинники стану світових економічних процесів. Прикладом є світова
фінансова криза 2008 року, яка позначилася на фінансово-економічному становищі більшості країн.
Незважаючи на відмінність причин кризових явищ, спільними можемо назвати: велику
концентрацію фіктивного капіталу, лібералізацію фінансової та банківської систем, низький рівень
капіталізації банківської системи, нерозвиненість фінансових інститутів тощо. Згідно із прогнозами,
кризові явища відбуватимуться і в майбутньому, а їх причиною називають нагромадження фіктивної
вартості, тобто фіктивний характер капіталізації досягне граничного рівня і буде приведений до
значення реальної капіталізації.
Світовий досвід та узагальнення причин і наслідків банківських криз дає змогу визначити такі
заходи щодо подолання негативних наслідків (для деяких країн вони можуть стати чинниками,
дотримання яких дасть можливість попередити кризові явища):
 реструктуризація банківської системи;
 посилення банківського нагляду;
 рекапіталізація банків;
 подолання кризи ліквідності.
Третя група чинників пов’язана з діяльністю самого банку і його фінансовими можливостями, де
головним є:
 дотримання обов’язкових економічних нормативів встановлених Національним банком
України, оскільки їх недотримання не тільки створює реальну загрозу фінансовому стану банку, а й
через застосування штрафних санкцій може негативно відобразитися на стані власних коштів банку.
Необхідність посилення банківського нагляду в Україні є очевидним: за допомогою регулятивних
інструментів підтримуються цілісність, стійкість та ліквідність банківської системи;
 узгодженість кредитної політики банку з об’єктивними потребами економіки, тобто місце
банку в ринковій ніші визначається за змістом банківських операцій: орієнтація на перерозподіл
грошових засобів на фінансовому ринку або наголошується на перерозподілі коштів реального
сектора економіки;
 ступінь ризикованості кредитної політики;
 кадровий склад, за яким визначається якість системи управління банківськими операціями;
 імідж банку, дотримання етичних норм у ділових стосунках з партнерами, що забезпечує
довіру клієнтів, зокрема населення, до банківської системи.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для забезпечення ефективного та
стабільного розвитку вітчизняної банківської системи необхідним на сьогодні є запровадження відповідних
заходів як на рівні Національного банку України, так і на рівні окремих банківських установ.
На макрорівні необхідно, перш за все удосконалити банківське законодавство, оскільки відсутні,
зокрема, закони України щодо регулювання сфери кредитування, валютного регулювання та
контролю. Прийняття законодавчих актів у цих проблемних сьогодні сферах сприяло б вирішенню
ряду питань щодо активізації механізму кредитування, урегулювання валютного ринку тощо.
Необхідні зміни у законодавстві, зокрема щодо захисту прав вкладників банків. Кризи 2004 та
2008-2009 рр. поставили під сумнів право вилучення депозиту на вимогу вкладника банківської
установи. Тому необхідно законодавчо заборонити дострокове вилучення депозитів, як це
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практикується зокрема у США. Це дозволить уникнути масового відпливу фінансових ресурсів із
банківської системи в умовах економічної та політичної нестабільності, що характерно для
вітчизняного фінансового ринку. Адже, вилучення депозитів із банківського сектору були спричинені
радше панічними, стихійними настроями учасників ринку, ніж об’єктивно зумовленими на це
причинами. Однак ефективність такого мораторію буде виправданою за умови одночасного
збільшення гарантованої суми відшкодування за вкладами фізичних осіб та підвищення довіри до
банківського сектору загалом.
На сучасному етапі важливою є підтримка держави у сфері активізації кредитування реального
сектора економіки.
З метою активізації кредитування економіки важливим є також посилення контролю зі сторони
Національного банку України за цільовим використанням кредитів рефінансування. Зокрема, надання
таких кредитів за нижчими відсотковими ставками та жорсткий контроль за їх наступним використанням
сприятиме спрямуванню фінансових ресурсів у ті сектори та галузі економіки, де вони є найбільше
потрібні, а також дозволить уникнути спекуляцій з валютними операціями та тиску на курс гривні.
Напрямами підвищення ефективності функціонування банківської системи на мікрорівні є:
– підвищення капіталізації банківського сектору;
– удосконалення організаційної структури банківської системи;
– підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків порівняно з іноземними фінансовими
установами;
– посилення контролю ризик-менеджменту у банках.
Одним із шляхів підвищення капіталізації окремих банків слід також назвати консолідацію
банківського капіталу в результаті злиття та поглинання банків. Сьогодні, в умовах фінансової
нестабільності такий механізм, який широко застосовується в економічній практиці зарубіжних країн,
буде ефективним методом створення висококапіталізованої банківської системи На жаль, в Україні
консолідація банківського капіталу шляхом злиття та поглинання банківських установ не набула
належних масштабів, що пов’язано значною мірою з відсутністю досконалої нормативної бази процесу
злиття та поглинання.
Тому, саме в умовах виходу вітчизняної банківської системи з фінансової кризи консолідація
банківського капіталу, в тому числі шляхом злиттів та поглинань фінансових установ, дозволить
підвищити капіталізацію банківської системи, удосконалити її організаційну структуру та підвищити
ефективність її діяльності.
Таким чином, ефективне функціонування банківської системи на таких засадах забезпечить
зростання її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках банківських послуг та
вирішення однієї із найгостріших проблем – розриву її із розвитком реального сектору економіки.
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Анотація
У статті висвітлено вплив банківської системи на економічний розвиток країни в умовах
трансформації фінансово-економічних відносин. Проаналізовано основні макроекономічні показники
економічного розвитку країни. Досліджено вплив чинників на стійкість банківських установ.
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ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ
БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ
Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку фінансова думка розглядає
податкові фінанси через призму формування і використання бюджетних ресурсів, взаємозв’язків
«податки – суспільні блага» і пошуку ефективних механізмів цієї фіскальної трансформації. Податкові
надходження до бюджетів всіх рівнів, як елемент перерозподільних відносин, регулюють соціальноекономічні процеси. Призначення податкових фінансів – вилучати частину фінансових ресурсів у
певної категорії економічних агентів – платників податків з метою її розподілу (у формі надання
суспільних благ) серед всіх громадян. Таким чином, функціонування податкових форм фінансування
державних потреб забезпечує існування держави як суспільного інституту, а також, залежно від
характеру акумулювання і використання податкових надходжень, коригує розвиток соціальноекономічних відносин.
Особливого значення питання збільшення обсягів податкових надходжень до бюджетів всіх
рівнів як альтернативного борговому джерела фінансування державних видатків набуває в умовах
необмеженого зростання державного боргу України: у 2009 році – на 61,3%, у 2010 році – на 27,6%. У
2011 році, за експертними прогнозами, обсяг державних запозичень складатиме 44,3% ВВП, що
наближує країну до дефолту. Розв’язання проблеми зменшення державного боргу потребує
збільшення орієнтації уряду на внутрішні джерела формування бюджетних ресурсів – насамперед, на
податкові надходження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань податкового фінансування
суспільно необхідних видатків приділялась належна увага західними вченими-фінансистами:
Ш. Бланкартом, Дж. Б’юкененом, А. Вагнером, А. Вернсом, К. Вікселем, Дж. М. Кейнсом, Е. Кларком,
А. Лаффером, Е. Ліндалем, Р. Масгрейвом, Ф. Нітті, М. Пантелеоні, А. Пігу, Д. Рікардо, Е. Саксом,
П. Самуельсоном, А. Смітом, праці яких можна вважати науковим підґрунтям для подальших розробок
у сфері оподаткування як з теоретико-пізнавальної, так і з прагматичної прикладної точок зору.
Серед вітчизняних науковців, які досліджували теоретичні та практичні аспекти податкових
джерел формування бюджетних ресурсів, слід відзначити В. Андрущенка, В. Вишневського,
Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. Лютого, В. Мельника, В. Опаріна, А. Соколовську, В. Суторміну,
В. Федосова та ін.
Разом з тим, питання оптимізації податкової складової фінансування суспільних видатків як
вагомої альтернативи борговому фінансуванню в умовах посткризового відновлення економіки та
реформування податкового законодавства залишаються вивченими недостатньо.
Постановка завдання. Метою цієї статті є виявлення тенденцій щодо структури та динаміки
податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів та розробка рекомендацій щодо оптимізації
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застосування податкових фінансів як важливої складової інструментарію посткризового відновлення
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податкова складова є одним з основних джерел
доходів державного бюджету, забезпечення виконання державою своїх функцій. За допомогою
податків держава не лише акумулює кошти, але й виробляє перерозподіл суспільних доходів між
різними категоріями населення, територіями, галузями економіки. Крім того, податки забезпечують
моніторинг економічних процесів. Результати такого зворотного зв'язку використовуються при
плануванні стратегічного розвитку держави, що неможливо здійснити, спираючись виключно на
неподаткові надходження до бюджету, навіть враховуючи деяке зростання їх стабілізуючої ролі у
кризовий та посткризовий періоди.
Економічний зміст податків найбільш повно можна відобразити, характеризуючи їх як
законодавчо закріплену форму отримання державою частки вартості ВВП для забезпечення
ефективного виконання державою фінансових зобов’язань, перш за все, в частині здійснення її
суспільних функцій та інструменту регулювання економічного розвитку [1, с. 33].
В період посткризового відновлення економіки податки відіграють значну роль в реалізації
державної політики стабілізації державних фінансів. Теорія та практика оподаткування свідчать, що
при економічному зростанні прямі податки набувають домінуючого фіскального впливу, а при
економічному спаді, навпаки, зростає роль непрямих податків, і це дає змогу закріпити і стабілізувати
базу оподаткування [2, с. 159]. Для податкової системи України характерне переважання непрямого
оподаткування над прямим.
Непрямі податки активно використовуються у формуванні бюджетних ресурсів держави як
ефективний інструмент фіскальної політики, що дає змогу державі вирішувати проблеми фінансового
забезпечення виконання покладених на неї функцій. В Україні непрямі податки забезпечують значні
надходження до бюджету (табл. 1). Так, у 2007 році питома вага непрямих податків (ПДВ, акцизного
збору, податків на міжнародну торгівлю) у загальній сумі податкових надходжень до зведеного
бюджету країни складала 49,6 %, у 2008 – 51,5 %, у 2009 – 54,4 %, у 2010 році – 52,8 %.
Таблиця 1
Основні непрямі податки та їх питома вага у Зведеному, Державному та місцевих
бюджетах України

Рівні бюджетів

Податкові
надходження

Податок на
додану
вартість

Акцизний збір

2007 рік
59382,8
10567,7
36,8
6,6
59382,8
10485,9
50,9
9,0
–
81,8
–
0,05
2008 рік
Зведений
млн. грн.
227164,8
92082,6
12783,1
бюджет
%
100
40,5
5,6
Державний
млн. грн.
167883,4
92082,6
12677,9
бюджет
%
73,9
54,8
7,6
Місцеві
млн. грн.
59281,4
–
105,2
бюджети
%
26,1
–
0,2
2009 рік
Зведений
млн. грн.
208073,2
84596,7
21624,4
бюджет
%
100
40,7
10,4
Державний
млн. грн.
148915,6
84596,7
21274,5
бюджет
%
71,6
56,8
14,2
Місцеві
млн. грн.
59157,6
–
349,9
бюджети
%
28,4
–
0,59
2010 рік
Зведений
млн. грн.
234447,8
86315,9
28316,1
бюджет
%
100
36,8
12,1
Державний
млн. грн.
166872,2
86315,9
27620,7
бюджет
%
71,2
51,8
16,6
Місцеві
млн. грн.
67575,6
–
695,4
бюджети
%
28,8
–
1,03
* розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України [3]
Зведений
бюджет
Державний
бюджет
Місцеві
бюджети

млн. грн.
%
млн. грн.
%
млн. грн.
%

161264,2
100
116670,8
72,4
44593,4
27,6
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Податки на
міжнародну
торгівлю

Питома вага
основних
непрямих
податків

10037,6
6,2
10037,6
8,6
–
–

–
49,6
–
68,5
–
0,05

12302,0
5,4
12302,0
7,3
–
–

–
51,5
–
69,7
–
0,2

6929,3
3,3
6929,3
4,7
–
–

–
54,4
–
75,7
–
0,59

9072,0
3,9
9072,0
5,4
–
–

–
52,8
–
73,8
–
1,03
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Виконуючи в умовах нестабільної економіки насамперед фіскальну функцію, непрямі податки
одночасно здійснюють економічний вплив на важливі макроекономічні показники: виступають як
дефлятор, скорочують обсяги споживання, створюють можливість зниження рентабельності майбутніх
інвестицій. В той же час зростання податкових надходжень зменшує бюджетний дефіцит, скорочує
потребу у державних позиках, сприяє зниженню рівня процента і цим стимулює інвестування [4, с. 177].
Прямі податки є вагомим фінансовим регулятором соціально-економічних процесів. Вони є не
лише вагомим джерелом формування бюджетних ресурсів держави, але й важливим інструментом
державного регулювання доходів платників, інвестицій, нагромадження капіталу, ділової активності,
сукупного споживання та інших важливих чинників цілісності, стабільності та розвитку суспільства.
Прямі податки відіграють суттєву роль у забезпеченні соціально-економічної стабільності у
суспільстві, оскільки нарівні з іншими податками, надходження яких залежить від величини валового
внутрішнього продукту, входять до «вбудованих стабілізаторів» [5, с. 39]. Вони безпосередньо
впливають на темпи соціально-економічного зростання, а отже, опосередковано через механізм їх
справляння і на рівень добробуту населення.
В Україні прямі податки також є важливим джерелом формування бюджетних ресурсів. До 2004
року їхня частка переважала над часткою непрямих податків, однак у наступні роки відбулися зміни у
структурі податкових надходжень на користь останніх. У 2007 році питома вага основних прямих
податків у зведеному бюджеті становила 46,59 %, у 2008 році – 45,4 %, у 2009 році – 42,7 %, у 2010 р.
– 44,4 %. Як бачимо, їх частка протягом 2007-2009 років має тенденцію до зменшення. Натомість у
структурі місцевих бюджетів питома вага прямих податків постійно збільшується за рахунок
збільшення надходжень від податку з доходів фізичних осіб, за винятком 2010 року (табл. 2).
Таблиця 2
Основні прямі податки та їх питома вага у Зведеному, Державному та місцевих бюджетах
України

Рівні бюджетів

Податкові
надходження

Податок з
доходів
фізичних осіб

Податок на
прибуток
підприємств

2007 рік
34782,1
34407,2
21,6
21,3
–
33964,0
–
21,1
34782,1
443,2
78,0
0,3
2008 рік
Зведений
млн. грн.
227164,8
45895,8
47856,0
бюджет
%
100
20,2
21,1
Державний
млн. грн.
167883,4
–
47455,5
бюджет
%
73,9
–
28,3
Місцеві
млн. грн.
59281,4
45895,8
400,5
бюджети
%
26,1
77,4
1,3
2009 рік
Зведений
млн. грн.
208073,2
44485,3
33048,0
бюджет
%
100
21,4
15,9
Державний
млн. грн.
148915,6
–
32579,8
бюджет
%
71,6
–
21,9
Місцеві
млн. грн.
59157,6
44485,3
468,2
бюджети
%
28,4
75,2
0,8
2010 рік
Зведений
млн. грн.
234447,8
51029,3
40359,1
бюджет
%
100
21,8
17,2
Державний
млн. грн.
166872,2
–
39969,2
бюджет
%
71,2
–
24,0
Місцеві
млн. грн.
67575,6
51029,3
389,9
бюджети
%
28,8
75,5
0,6
* розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України [3]
Зведений
бюджет
Державний
бюджет
Місцеві
бюджети

млн. грн.
%
млн. грн.
%
млн. грн.
%

161264,2
100
116670,8
72,4
44593,4
27,6

Платежі за
використання
природних
ресурсів

Питома вага
основних
прямих
податків

5948,2
3,7
1941,4
1,2
4006,8
2,5

–
46,6
–
22,3
–
80,8

9292,0
4,1
2369,9
1,4
6922,1
11,7

–
45,4
–
29,7
–
90,4

11230,7
5,4
2624,4
1,8
8606,3
14,5

–
42,7
–
23,7
–
90,7

12709,9
5,4
2928,9
1,8
9781,0
–

–
44,4
–
25,8
–
76,1

Порівнюючи дані табл. 1 і 2, слід зазначити, що протягом 2007-2010 років у структурі податкових
надходжень Державного бюджету України переважають непрямі податки (68,5%; 69,7%; 75,7%; 73,8%
відповідно). Натомість податкова складова місцевих бюджетів формується в основному за рахунок
прямих податків (80,8%; 90,4%; 90,7%; 76,1% відповідно).

302

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

В цілому в структурі податкових надходжень Зведеного бюджету України превалюють непрямі
податки: у 2007 році – 49,6% проти 46,6% прямих; у 2008 році – 51,5% проти 45,4%; у 2009 році –
54,4% проти 42,7%; у 2010 році – 52,8% проти 44,4%.
Зростання податкових надходжень у 2010 році було зумовлене не лише економічними
чинниками, а й посиленням фіскального навантаження на економіку, передусім підвищенням ставок
акцизних зборів, а також збільшенням нарахування штрафів за порушення податкового
законодавства. Крім того, помітний внесок зроблено Держмитслужбою, що почала широко
застосовувати непрямі методи визначення податкової бази. Уряд посилював фіскальний тиск через
авансові податкові платежі та неповернення ПДВ.
Надмірна фіскальна орієнтація вітчизняної податкової політики стала одним із чинників
охолодження ділової активності в Україні, що спричинило додатковий негативний тиск на динаміку
ВВП, промислового виробництва та інвестицій [6, с. 3]. Збереження докризового рівня соціальних
стандартів було профінансовано за рахунок вилучення в різний спосіб до бюджету додаткового обсягу
фінансових ресурсів з економіки, що суттєво поглибило негативні економічні тенденції. Не викликає
сумнівів, що консервація у посткризовий період фіскальної функції в статусі пріоритетної є одним із
гальмівних чинників на шляху швидкого економічного відновлення України. В даному контексті перед
владою постає важливе завдання: забезпечення реалізації стимулюючого потенціалу податкової
політики з одночасним збереженням її фіскальної ефективності забезпечення бюджетних ресурсів
держави. Отже, стратегічною метою реформування податкового інструменту має стати перехід від
домінування принципу фіскалізму до більш активної реалізації його регулятивного потенціалу в
напрямі стимулювання економічного розвитку.
Методологія ефективних трансформацій у податковій сфері диктує необхідність розгляду
податкових фінансів як іманентного атрибуту державної влади в процесі управління економікою, що
базується на ринкових відносинах. Реалізація державою своїх функцій у демократичному суспільстві є
результатом соціально-економічного консенсусу між урядом і громадянами. Між податковими
надходженнями та державними видатками повинна існувати довгострокова тотожність.
Неадекватність пропорцій розподілу валового внутрішнього продукту державним зобов’язанням може
призвести до виникнення комплексу соціально-економічних і політичних проблем.
Практична реалізація комплексного підходу як подальшої вирішальної складової методології
дослідження податкових фінансів у транзитивних економіках диктує потребу пошуку додаткових
специфічних інструментів аналізу. За баченням П.В. Мельника, одним з них може бути структуризація
податкових надходжень за їх походженням та цільовим призначенням аналогічно до монетарних
агрегатів [1, с. 211]. Скорегувавши цю тезу до сучасних умов, доцільно запропонувати наступну
відповідну структуризацію.
До першого податкового агрегату слід віднести усі податки та збори (обов’язкові платежі) згідно
з Податковим кодексом України, які здійснюють юридичні та фізичні особи України.
До другого податкового агрегату – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та внески до державних цільових фондів, які мають жорстке цільове призначення. Хоча
такі платежі формально не мають ознак податку, реально вони лягають додатковим податковим
тягарем на виробника. Такі платежі не завжди мають аналоги у розвинених економіках. Їх існування у
транзитивних економічних системах пояснюється роллю держави, яку вона виконує у суспільному
секторі економіки.
Третій податковий агрегат – це державний борг, який у певній частині можна інтерпретувати як
зобов’язання уряду на майбутнє. Оскільки для фінансування цих витрат уряду необхідно збільшити
податки, то певну частку державного боргу можна інтерпретувати як податкову складову. Величина
цієї частки залежить від специфічних характеристик боргу, зокрема дюрації.
Дюрація державного боргу – це середньозважений за чистою приведеною вартістю всіх
боргових платежів (як відсоткових, так і основних) термін часу до погашення всього боргу.
Таким чином, загальний рівень податкового навантаження характеризує вираз:
Tt = (П1t + П2t + П3t)/GDPt ,

(1)

де Tt – загальний рівень податкового навантаження в період часу t;
П1t – обсяг податкового агрегату П1 у період часу t;
П2t – обсяг податкового агрегату П2 у період часу t;
П3t – обсяг податкового агрегату П3 у період часу t;
GDPt – обсяг ВВП у період часу t.
Запропонована структуризація за податковими агрегатами дозволяє не лише коректніше
визначати розміри податкового тиску на економіку, а й відстежувати якісні зміни у податковій базі,
ефективніше реалізовувати бюджетний процес в частині формування доходів бюджету та визначати
основні макроекономічні тенденції.
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Проте, сьогодні в Україні альтернативи суттєвому зниженню податкового тягаря немає. На
шляху реалізації такої політики стоять наступні проблеми:
1. Наявність значного державного боргу, що включає зовнішній, внутрішній борг та рівень
кредиторської заборгованості бюджетних установ.
2. Дефіцит бюджету, який сьогодні набув латентного характеру.
3. Великі обсяги загальнодержавного споживання, здійснити значні обмеження якого у
короткостроковий період не вдасться [7, c. 33].
Слід відмітити і суперечливі позиції Податкового кодексу України щодо зниження податкового
тиску. По-перше, досить сумнівним з точки зору доцільності та фіскальної ефективності є зниження
ставки податку на додану вартість. ПДВ є одним із непрямих податків, тому фактичним суб’єктом
оподаткування є кінцевий споживач, а не підприємство, що його сплачує. Відтак ПДВ за своєю
природою не здійснює додатковий тиск на фінансовий стан підприємства. Проблеми його
функціонування в Україні пов’язані з недосконалим адмініструванням. По-друге, відсутні системність
та послідовність в питаннях зниження податків. За різкого зниження ставок ПДВ та податку на
прибуток кодекс значно розширює перелік податкових пільг. Це надає підстави стверджувати про
відсутність чіткої стратегії скорочення податкового тиску на економіку.
Враховуючи нестабільний і суперечливий характер розвитку вітчизняної економіки, необхідно
вибрати еволюційний шлях реформування податкової системи, що передбачає поступову адаптацію
завдань і цілей соціально-економічним умовам, що складаються. Після прийняття Податкового
кодексу України [8] все ще очевидними є недостатня чіткість і зрозумілість положень нормативних
документів, складний механізм обчислення і сплати податків, що дає можливість платникам податків
знаходити різні шляхи ухилення від оподаткування, знижуючи тим самим обсяги податкових
надходжень бюджетів всіх рівнів. Тому одними з першочергових мають стати заходи, спрямовані на
підвищення ефективності стягнення наявної, але не реалізованої бази оподаткування. Основними її
складовими є податковий кредит, податковий борг та тіньові операції, які звужують базу
оподаткування. В цьому контексті, доречним бачиться затвердження урядом комплексу технічних
заходів щодо боротьби з нарощуванням податкової заборгованості в державному секторі, а також
активне застосування нового інструментарію для підвищення податкової дисципліни в приватному
секторі, який надає Податковий кодекс.
Висновки з проведеного дослідження. В умовах економічного спаду, коли саме податкові
інструменти мали стати одними із ключових антикризової політики, вітчизняна податкова політика, під
тиском наслідків фінансово-економічної кризи та неадекватних економічних рішень уряду, сама
перетворилася на джерело ризиків для відновлювальних бюджетних процесів. Вона була
зорієнтована, в більшій мірі, на вирішення кон’юнктурних фіскальних завдань мобілізації до бюджету
додаткового обсягу фінансових ресурсів, аніж на стимулювання якісних позитивних структурних
зрушень в економіці. Зрозуміло, що реалізація стратегічних завдань податкової політики вимагатиме
додаткового обсягу фінансових ресурсів у вигляді видатків на їх проведення та втрат доходів бюджету
від їх реалізації. Гострий дефіцит фінансових ресурсів бюджету вимагає підвищення фіскальної
ефективності податкової системи, проте це має бути реалізовано за допомогою важелів, що не
суперечать цілям пожвавлення економічної активності.
Виходячи з того, що оподаткування діалектично поєднано з борговим інструментарієм
наповнення бюджету задля ефективного фінансування суспільно необхідних видатків, активізації
ведення підприємницької діяльності та забезпечення оптимальних умов для зростання ВВП, одним з
головних чинників, що зумовлює специфіку податкових відносин в Україні у період посткризового
відновлення економіки, є фактор державного боргу. Структура боргу, домінантні макроекономічні
тенденції, його властивості (зокрема незначна дюрація) – це чинники, які дозволяють трактувати певну
частину державного боргу як податковий тягар майбутніх періодів. Хоча в Україні існує наочна
тенденція до збалансування доходів і видатків державного бюджету, подолання проблеми дефіциту
державних фінансів усе ще є надзвичайно актуальною. У 2011 році уряд продовжує фінансування
дефіциту державного бюджету насамперед за рахунок нових запозичень. Хоча заплановані чисті
державні запозичення у розмірі 29,3 млрд. грн. є нижчими, ніж у 2010 році, валові запозичення
залишаться високими – на рівні 7,3% від ВВП. Значна частка нових запозичень буде використана на
погашення і сплату відсотків по попереднім боргам. Так, зовнішні запозичення заплановані на 2011 рік
у сумі близько 5,4 млрд. дол. США, з яких 3,1 млрд. дол. США буде спрямовано на погашення раніше
отриманих запозичень, зокрема кредиту Російського ВТБ. Більшість із розміщених ОВДП (77,2%)
також буде використано для виплати раніше розміщених облігацій [9].
Крім того у поточному році сукупні витрати за борговими зобов’язаннями (обслуговування та
погашення) майже в чотири рази перевищать обсяг капітальних видатків державного бюджету [10, с.
26]. Зростання боргового навантаження на бюджет призводить до відволікання значної частини
бюджетних коштів на покриття боргів і, відповідно, звуження можливостей підтримки економічної
активності.
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В умовах активізації державного запозичення (характерної, між іншим, для переважної більшості
країн із розвиненими ринковими і транзитивними економіками) податкові фінанси покликані,
забезпечуючи стабільну дохідну базу бюджетів для фінансування суспільно необхідних видатків та
формуючи сприятливі для прискорення відтворювальних процесів перерозподільні відносини,
створювати умови для функціонування позикових фінансів (обслуговування і погашення державного
боргу). І лише взаємоузгоджена економічно обґрунтована розбудова оподаткування та державного
запозичення, яка, крім того, не вступатиме у суперечність із розвитком інструментарію грошовокредитного регулювання, є найкращою фіскальною основою демократичного соціально-ринкового
державотворення.
Перспективним напрямом подальших досліджень питань формування бюджетних ресурсів
держави є пошук оптимального співвідношення податкових і позикових форм фінансування
державних видатків.
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Анотація
Розглянуто податкові та боргові джерела формування бюджетних ресурсів держави.
Встановлено тенденції щодо структури та динаміки податкових надходжень до бюджетів всіх
рівнів. Розроблено рекомендації щодо оптимізації застосування податкових фінансів як важливої
складової інструментарію посткризового відновлення економіки.
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надходження, прямі податки, непрямі податки, бюджет.
Аннотация
Рассмотрены налоговые и долговые источники формирования бюджетных ресурсов
государства. Установлены тенденции структуры и динамики налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней. Разработаны рекомендации по оптимизации использования налоговых финансов как
важной составляющей инструментария посткризисного обновления экономики.
Ключевые слова: бюджетные ресурсы, налоговые финансы, долговые финансы, налоговые
поступления, прямые налоги, косвенные налоги, бюджет.
Annotation
Tax and debt sources of formation of budgetary resources of the state are considered. Tendencies of
structure and dynamics of tax revenues in budgets of all levels are established. Recommendations about
optimization of use of the tax finance as an important component of instruments of postcrisis renovation of
economy are developed.
Key words: budgetary resources, the tax finance, the debt finance, tax revenues, direct taxes, indirect
taxes, the budget.
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ПРИНЦИПИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
І КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Постановка проблеми. Головним суб’єктом реалізації соціальної політики в сучасному світі
традиційно є держава. Саме держава гарантує можливість взаємодії соціальних груп та інших
елементів соціальної структури як суспільно впорядкованого і суспільно захищеного системного
процесу, тобто соціальної політики в масштабах країни. Тобто держава є гарантом здійснення
соціальної політики. У межах комплексу соціальної політики варто виокремити систему медичного
страхування населення, яку організовує держава і професійні суспільні інституції. Варто зазначити, що
медичне страхування – одна з найважливіших складових ефективного функціонування національної
системи охорони здоров'я.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти організації та
функціонування медичного страхування знайшли своє відображення у працях як зарубіжних вчених та
практиків страхового бізнесу А. Аткінсона, Дж. Бріттейна, Е.Берковіца, В.Грішіна, Е. Кагаловської,
А.Кудрявцева, В. Семьонова ін., так і вітчизняних науковців Т. Артюх, Н.Внукової, О. Губар,
Т. Камінської, І. Кутузова, Н.Орлової, В. Рудня та ін. Разом з тим, питання медичного страхування є
надзвичайно різноманітними і багатоплановими, потребують додаткового дослідження і пошуку
шляхів вирішення проблем, що виникають.
Постановка завдання. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що медичне страхування є
формою захисту від ризику, який загрожує найціннішому в особистому і суспільному плані – здоров'ю і
життю людини. Отже, метою даної публікації є дослідження ролі медичного страхування та системи
його побудови у найрозвинутіших країнах світу, та співставлення його розвитку з Україною.
Виклад основного матеріалу дослідження. На даний час у світі функціонують різні системи
медичного страхування, тому ми вважаємо за доцільне розглянути основи побудови цієї галузі
суспільства в таких країнах як Німеччина, Великобританія, Швеція та Україна.
Варто зазначити, що програма медичного страхування в Швеції була розпочата у 1955 р. На
відміну від інших західних країн система охорони здоров'я Швеції на 95% являється державною.
Соціальна політика держави вражає, оскільки гарантується збереження доходів у розмірі 75-85% від
заробітної плати у випадку хвороби дорослого або нагляду за хворою дитиною.
Додатково передбачається:
• безкоштовне придбання ліків і консультації лікарів для хронічних і тяжких хворих; для останніх
- повна компенсація витрат, які перевищили на протязі року суму 2,5 тис. крон (середня заробітна
плата робітника/службовця - 20,5 тис. крон/міс);
• безкоштовна стоматологічна допомога до 19 років і 25-70% компенсація витрат, що
перевищили 5 тис. крон/рік, для інших вікових категорій;
• 100% компенсація доходу у випадку отриманого на виробництві тяжкого каліцтва чи повної
втрати працездатності.
Загальні витрати на охорону здоров'я складають 8% валового внутрішнього продукту Швеції,
більша частина яких - податкові надходження. Оплата послуг пацієнтами складає лише 4% від доходу
окружної ради. На стаціонарне лікування використовується 42% всіх витрат охорони здоров'я, на
амбулаторне лікування - 37%, на ліки - 12%, а інші - на управління та суспільні інвестиції. Національна
рада охорони здоров'я та соціального забезпечення являється центральним урядовим
консультативним та контролюючим органом в даній області [1, c.36].
Тепер розглянемо систему медичного страхування Великобританії. Ця країна використовує для
громадян майже виключно систему бюджетного фінансування охорони здоров'я, що обумовлює його
державний характер з високою мірою централізації управління. Бюджетна схема передбачає
фінансування охорони здоров'я із загальних податкових надходжень до державного бюджету і
охоплює всі категорії населення [2].
Принципами системи медичного страхування у Великобританії є:
• фінансовою основою Національної служби охорони здоров'я (НСОЗ) Великобританії є
надходження від податків, які становлять 90 % бюджету охорони здоров'я. Лише на 7,5 % бюджети
формуються за рахунок внесків роботодавців по найму (власне страхові внески); ще 2,5 % - це плата
за стоматологічну і офтальмологічну допомогу, виписку рецептів, приватні ліжка в державних
лікарнях; приблизно 4% коштів НСОЗ формуються з додаткових платежів населення (головним чином
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за виписку і оплату частини вартості ліків в аптечній мережі); в цілому пацієнти платять 10% вартості
лікування;
• первинна медична допомога надається переважно приватнопрактикуючими лікарями
загальної практики, діючими за договорами з органами НСОЗ [3,с.504];
• всі працюючі підлягають обов’язковому страхуванню здоров'я, за винятком непрацюючих,
жінок у шлюбі, які можуть приєднатися до страхування за добровільними програмами;
• приватне медичне страхування у Великобританії охоплює переважно ті сфери медичних
послуг, що не забезпечуються Національною службою охорони здоров'я. Приватним та добровільним
медичним страхування охоплено більше 13% населення [4].
На відміну від Великобританії та Швеції система медичного страхування Німеччини вирішує свої
завдання досить автономно і незалежно від державного бюджету. Фінансування охорони здоров’я
забезпечується на 60% внесками у фонди медичного страхування, на 10% – коштами приватного
страхування, на 15% – державними коштами за рахунок оподаткування і на 15% – особистими
коштами громадян [5].
У системі медичного страхування, величина внесків відповідає платоспроможності
застрахованих, а послуги надаються відповідно до стану здоров’я незалежно від розмірів особистих
внесків кожної людини. Системою медичного страхування займається біля 1200 страхових кас
(страхових фондів) побудованих за професійним (шахтарі,фермери, моряки та ін.) та територіальним
принципом [6].
Система медичного страхування в Німеччині також є не однорідною і складається з 5 основних
елементів. Перший компонент - стаціонарне медичне обслуговування - видатки складають 40 % всіх
видатків на медичну допомогу (59% всіх лікарів Німеччини працюють в лікарнях стаціонарного
обслуговування). Другий елемент – амбулаторне обслуговування, третій – виготовлення
медикаментів. Ціна медикаментів складає третину від ринкової ціни. Вони продаються лише за
рецептами, що створює можливість контролювати якість ліків. Четвертий елемент – фінансування
програм для тих осіб, які не можуть особисто брати участі в програмах обов’язкового медичного
страхування. П’ятий – медичне обслуговування на підприємствах, що складає 4,3% всіх видатків на
охорону здоров’я [6].
Що стосується України, то сьогодні вона перебуває на стадії впровадження
загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Згідно проведених
економічних розрахунків обов’язкове медичне страхування (ОМС) надасть додатково до бюджетної
частини фінансування 7,54 млрд. грн. у рік. Незважаючи на помітні переваги, його введення в Україні
гальмується, немає однорідного підходу до законопроекту про ОМС [7,c.82-85]. Щодо додаткового
медичного страхування (ДМС), то популярність його з року в рік зростає. В даний час на ринку ДМС
працюють близько 30 страхових компаній, середній рівень виплат становить більше 60% [8]. Згідно з
українським страховим законодавством, медичне страхування відрізняється від страхування життя,
оскільки не передбачає ризик смерті або доживання до певного віку чи до закінчення терміну дії
договору, що перетворює його в ризиковий вид страхування.
Отже, можна виділити основні завдання медичного страхування:
• посередницька діяльність в організації та фінансуванні страхових програм через надання
медичної допомоги населенню;
• контроль за обсягом та якістю виконання страхових медичних програм лікувальнопрофілактичними, соціальними закладами і окремими приватними лікарями;
• розрахунок з медичними, соціальними установами та приватними лікарями за виконану роботу
згідно з угодою через страхові фонди, які формуються за рахунок грошових внесків підприємств,
закладів, організацій, громадян [9].
Але основною проблемою залишається питання управління медичною галуззю, а також
питання, пов’язане з управлінням фінансовими ресурсами, які плануються на утримання охорони
здоров’я в бюджетах [10, с.203-209].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, соціальне медичне страхування глибоко
укорінене у громадянському суспільстві. Прозорість діяльності його інститутів, солідарність,
плюралізм, корпоративність, участь у прийнятті рішень і вільний вибір – це складові успішного
виконання покладених на нього завдань. Досвід медичного страхування у європейських країнах
продовжує розвиватись й вдосконалюватися. Звичайно, повністю калькулювати будь-яку іноземну
модель системи охорони здоров'я не варто, а потрібно враховувати всі аспекти українського
сьогодення. Необхідно вивчати досвід кількох розвинених держав, рівень медичного обслуговування
яких можна взяти собі за зразок та запровадити у вітчизняній практиці.
Бібліографічний список
1. Сараєва А.Ю. Швеція: медична допомога — на рівних умовах / А.Ю. Сараєва // Жіночий лікар.
– 2005. – №1. – с.35.

307

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

2. Медичне страхування в Україні, Великобританії, Канаді, Німеччині, Бельгії [Електронний
ресурс]: Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/popup_article?art_id=6230056.
3. Машина Н. І. Міжнародне страхування [Електронний ресурс] / Н.І.Машина // Bookland. – 2006.
– 504 с. Режим доступу: http://bookland.net.ua/book/78143+Mignarodne+strahuvannya.html.
4. Зеленевич В.О. Зарубіжний досвід фінансування охорони здоров’я [Електронний ресурс] /
В.О.Зеленевич // Наукові конференції: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – 2006.
Режим доступу: http://intkonf.org/zelenevich-vo-ktn-kuzmin-ai-zarubizhniy-dosvid-finansuvannya-ohoronizdorovya/.
5. Юнко М. Система державного медичного страхування в Німеччині [Електронний ресурс] /
М.Юнко // Аптека. – 2010. – №20. Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/40027.
6. Медичне страхування та його особливості в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] //
Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. – 2009. Режим
доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/084.htm.
7. Новосельська Л.І. Шляхи запровадження медичного соціального страхування в Україні / Л.І.
Новосельська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2008. – №18. –
С. 82-85.
8. Соціальний захист населення в Німеччині [Електронний ресурс] // Юридично-соціальний
портал. - 2008. Режим доступу: http://www.pilga.in.ua/node/23.
9. Шолота М.Г. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи його впровадження
[Електронний ресурс] / М.Г. Шолота // Буковинська державна фінансова академія. – 2010. Режим
доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63485.doc.htm.
10. Окунський А.Р. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи [Електронний
ресурс] // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. – 2003. – С. 203-209. Режим
доступу: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/01_203_01.pdf.
Анотація
У статті розглянуто сутність та значення медичного страхування як одного з
найважливіших складових національної системи охорони здоров'я. Надано об’єктивну оцінку
сучасного стану медичного страхування у таких країнах як Німеччина, Великобританія, Швеція та
Україна.
Ключові слова: медичне страхування,соціальна політика,обов’язкове медичне страхування,
добровільне медичне страхування,охорона здоров’я, страхові фонди.
Аннотация
В статье рассмотрена сущность и значение медицинского страхования как одной из
важнейших составляющих национальной системы охраны здоровья. Дана объективная оценка
современного состояния медицинского страхования в таких странах как Германия,
Великобритания, Швеция и Украина.
Ключевые слова: медицинское страхования, социальная политика, обязательное
медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, здравоохранение, страховые
фонды.
Annotation
In the article considers the essence of medical insurance as one of the major components of the
national health system. The objective estimation of a current state of medical insurance in such countries as
Germany, Great Britain, Sweden and Ukraine is given.
Key words: medical insurance, social policy, obligatory medical insurance, voluntary medical
insurance, public health services, insurance funds.
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ
ПЕРІОД: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Банківська система України історично формувалась на принципах
залучення національного капіталу в ресурсну базу банків і трансформації цього капіталу на потребу
економіки. Відповідно до цього, формувались і системні відносини між банками і реальним сектором
економіки, між банками та державою.
Криза 2008-2009 рр. наочно продемонструвала неефективність наявних методів державного
регулювання фінансового сектору України, а також вказала на помилковий вектор розвитку системи
державного регулювання і нагляду. Сьогодні в Україні, як і у світі загалом, склалась сприятлива
ситуація щодо вироблення нової стратегії створення національної банківської системи та відновлення
довіри суспільства до неї.
Перед усіма учасниками фінансового ринку (у т.ч. – уряд та Національний банк України (НБУ))
стоїть завдання – виробити нові стандарти банківського нагляду у відповідності із Базельськими
угодами, а також визначити нові принципи формування банківської системи, стратегічні цілі її
розвитку.
Якість нових стандартів банківського нагляду, їх відповідність сучасним потребам та вимогам
щодо стану та подальшого розвитку банківської системи, має стати тим чинником, який знівелює
вплив ймовірних наступних криз та утримає цей вплив на безпечному для національного ринку
капіталу рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі виходу банківської системи України з
кризової ситуації присвячено низку наукових праць. До вітчизняних авторів, праці яких присвячені
зазначеному питанню, відносяться: Багратян Г. [2], Геєць В. [3], Карчева Г. [4], Міщенко В. [5],
Уманців Ю. [8] та ін. Їх публікації мають достатньо комплексний характер, але в межах цих робіт, на
наш погляд, недостатньо висвітлюються питання: функціонування банківської системи в посткризовий
період; чинників впливу на розвиток банківської системи України; розробки механізмів та програм
розвитку банківського ринку України.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз особливостей функціонування банківської
системи в посткризовий період та визначення перспектив розвитку банківського ринку України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для банківської сфери 2010 р. став роком
стабілізації та «згасання» згубних процесів, що відбувалися попередні півтора року. Різке зменшення
відрахувань до загальних та спеціальних резервів, скорочення адміністративних витрат та стабільний
операційний дохід банків призвели до зменшення кількості збиткових банків від 64 станом на кінець
2009 р. до 35 за результатами 2010 р. Сукупні збитки українських банків, за підсумками 2010 р.,
становили 13,0 млрд. грн. (проти 38,4 млрд. грн. станом на 01.01.2010 р.), причому понад 93 % цих
збитків зафіксувало лише чотири банки (два банки І групи та два банки ІІ групи) [1; 6; 7].
Хоча до прибуткової діяльності системи ще далеко, бо обсяги кредитування перебувають на
низькому рівні, проте чіткі ознаки оздоровлення в банківському середовищі вже намітилися:
повернення вкладників до банків, обережне відновлення кредитування, сповільнення зростання
проблемної заборгованості. Все це дає підстави для сподівання на те, що 2011 р. стане переломним
роком у процесі одужання фінансової системи України.
Проаналізуємо детальніше основні показники банківської системи України.
Аналіз динаміки депозитів юридичних та фізичних осіб зображено на рис. 1 [1].
Депозити фізичних осіб у 2010 р. приросли на 61,0 млрд. грн., або на 28,5 %, – до 275,1 млрд.
грн., цим самим перевищивши показники передкризового 2008 р. (217,9 млрд. грн.). Основні причини
зростання депозитів населення: стабілізація валютного курсу; відновлення довіри до банківської
системи; відсутність альтернативних інструментів інвестування коштів, які були вилучені з банків у
2008-2009 рр.

309

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

300
ЮО
ФО

250

275
218

200

214

167

150

118

109

100
75
51

50

116

96

95

66

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Рис. 1. Динаміка залишків коштів юридичних та фізичних осіб за станом на 01.01
наведеного року (млрд. грн.)
Характерним є те, що майже 70 % (41,8 млрд. грн.) приросту депозитів забезпечили вклади у
національній валюті, залишки за якими на 01.01.2011 р. становили 142,9 млрд. грн. Цьому сприяло,
окрім зменшення курсових змін, також і те, що відсоткові ставки за вкладами у гривні (середній рівень
– 16,5%) вдвічі перевищували ставки за валютними вкладами (середній рівень – 8,6%). Водночас,
пожвавлення ділової активності сприяло фактичному відновленню залишків за коштами сектору
нефінансових корпорацій (юридичних осіб): 118-95-116 млрд. грн. відповідно станом на 1 січня 20092010-2011 р. Гальмівним фактором для інтенсивнішого зростання залишків є дефіцит обігових коштів
в умовах обмеженого кредитування банками економіки [6].
Динаміку кредитного портфелю юридичних та фізичних осіб ілюструє рис. 2 [1].
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Рис. 2. Динаміка кредитів юридичних та фізичних осіб за станом на 01.01 наведеного року
(млрд. грн.)
В умовах нестабільного фінансового стану позичальників та високого рівня проблемної
заборгованості, у 2010 р. продовжилося скорочення залишків за кредитами, що надані фізичним
особам. Так, упродовж 2010 р. вони скоротилися на 13,1 % (у 2009 р. – на 14,0 %) і на 01.01.2011
становили 209,5 млрд. грн. За таких умов кредити, надані корпоративному бізнесу, стали рушієм
банківського сектору в Україні. Відбулася переорієнтація банківських установ із сегмента рітейлового
кредитування на фінансування підприємств: якщо протягом 2005-2008 рр. частка кредитів, наданих
корпоративному бізнесу в загальній сумі кредитів резидентів невпинно падала з 74 % до 60 %, то вже
станом на 01.01.2011 р. вона становила 68 %.
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Таким чином, залишки за кредитами корпоративному бізнесу зросли впродовж 2010 р. на 38,7
млрд. грн., або на 8,4 % та досягли позначки 501,0 млрд. грн. (зростання у 2009 р. – 4,2 %).
Основним джерелом нарощення кредитування стали кредити в національній валюті (+39,0
млрд. грн.), що покращило валютну структуру виданих кредитів: частка кредитів у гривні зросла з 58,8
% до 62,1 %. Внаслідок обережної позиції банківських установ України щодо фінансування
інвестиційних проектів та зниження інвестиційної активності самого бізнесу, за цільовим призначенням
переважали кредити в поточну діяльність, частка яких досягнула 83,0 %. 65,4 % загального приросту
заборгованості за кредитами корпоративному бізнесу забезпечено кредитами, наданими
підприємствам торгівлі та переробної промисловості.
Часткове оздоровлення економіки та покращення фінансового стану позичальників дозволило
банкам збільшити терміни кредитування, а саме: частка залишків за кредитами терміном до одного
року скоротилася до 41,6 % з відповідним зростання питомої ваги кредитів терміном понад 5 років до
13,7 %. Частка кредитів терміном 1-5 років не змінилася та становила 44,7 %. Поряд зі зростанням
портфеля корпоративних клієнтів, у 2010 р. відбулось також і збільшення залишків за простроченими
кредитами на 13,2 млрд. грн. – до 65,6 млрд. грн. (у 2009 р. приріст становив 42,1 млрд. грн.). Хоча
частка проблемної заборгованості у загальному обсязі залишків кредитів продовжила зростати (від
11,3 % у 2009 до 13,1 %), проте темпи цього зростання значно скоротилися та вже не виглядають
такими загрозливими, як рік тому [6; 7].
Весь 2009 р. та початок 2010 р. ознаменувалися зростанням вартості депозитів. Проте,
починаючи з квітня 2010 р., коли банківська система почала відчувати надлишкову ліквідність,
відзначається постійна низхідна динаміка відсоткових ставок. Динаміка відсоткових ставок за
кредитами суб'єктам господарювання у 2010 р. (рис. 3) була аналогічною: досягнувши у квітні піку (у
гривнях – 29-31 %, у доларах США та євро – 21-23 % реальних річних), відсоткові ставки почали
невпинно знижуватися, та досягли станом на кінець року наступних рівнів: 20-22 % реальних річних у
гривнях та 13-14 % реальних річних у доларах США та євро [1].
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Рис. 3. Динаміка відсоткових ставок за кредитами суб'єктам господарювання у 2010 р.
В умовах, коли стан позичальників залишався нестабільним, банківські установи України
звернули свої погляди в бік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), як інструменту
розміщення вільних коштів – 95,7 % приросту портфеля цінних паперів (68,9 млрд. грн. станом на
01.01.2011 р. проти 30,1 млрд. грн. за результатами 2009 р.) відбувся за рахунок ОВДП. Проте вже до
кінця 2010 р. привабливість ОВДП істотно зменшилася – їх середньозважена дохідність знизилась у
два рази (від 20 % у 2009 р. до 9-10 % у листопаді-грудні 2010 р.). Крім цього, нарощення урядом
державного та гарантованого державою боргу з одночасною нестабільною економічною ситуацією,
збільшує загрози дефолту України.
Ситуація з банками з іноземним капіталом, свідчить про наступне. Станом на 01.01.2011 р.
ліцензіями на здійснення банківських операцій в Україні володіло 55 банків з іноземним капіталом,
кількість яких упродовж 2010 р. зросла на 4 одиниці, а частка їх капіталу в банківській системі
становила 40,6 % (+4,8 відсоткових пунктів за 2010 р.). Водночас, як у 2009 р. спостерігалася
протилежна тенденція: мінус 0,9 відсоткових пунктів. Кошти іноземних інвесторів стали одним із
чинників, що дав змогу стабілізувати ситуацію в банківській системі та наповнити її дешевими та, що
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головне, довгими ресурсами. Разом з іноземним капіталом, фінансова система України отримала
також нові стандарти ведення бізнесу та обслуговування клієнтів [1].
Таким чином, одним із результатів фінансової кризи стало абсолютне зниження масштабів
діяльності українських банків. Під впливом зміни макроекономічних умов, банківські установи були
поставлені перед необхідністю ринкового репозиціювання, перебудови бізнес-моделей, а також
коригування політик у галузі управління ризиками. Процес адаптації до змін макросередовища був
утруднений тим, що банки змушені були концентруватися на зниженні збитків від проблемних активів,
уникнення розривів ліквідної позиції, що виникли в результаті кризи. З появою (приблизно з кінця 2009
року) перших ознак відновлення вітчизняної економіки намітився перелом зазначеної тенденції.
Незважаючи на те, що криза зробила негативний вплив на всі банківські установи, значна частина з
них зуміла адаптуватися до несприятливих зовнішніх умов діяльності. У зв’язку з цим перехід від
стратегій виживання до стратегій зростання і розвитку, пов'язаний з уточненням свого позиціонування
на різних сегментах ринку банківських послуг, передбачає розробку нових бізнес-моделей і
продуктових ліній, врахування нових вимог наглядових органів і конкретного середовища.
Висновки з проведеного дослідження. Функціонування банків у посткризовий період
відбувається в умовах високих ризиків, що спричинило значні збитки банків, і є свідченням
недостатньої фінансової стабільності.
В умовах зростання вартості житлово-комунальних послуг та випереджаючих темпів інфляції
над зростанням реальної заробітної плати, населення (базовий сегмент сукупного грошового обороту)
у 2011 р. залишиться позичальником з низькою кредитоспроможністю.
Низька дохідність ОВДП та зростання обсягу державних цінних паперів в обігу зменшить їх
привабливість для банківських установ. Процес зниження відсоткових ставок за депозитами
триватиме й надалі, проте, щоб не спровокувати їх відтік з системи, банки навряд чи зможуть опустити
виплати за вкладами нижче за рівень інфляції (11-13 % річних у гривнях).
З іншого боку – рефінансування НБУ банківських установ під заставу державних цінних паперів,
а також викуп регулятором надлишкової валюти з метою стерилізації грошової маси, що надходить в
країну, призводять до виникнення надліквідності в банківській системі. У такій ситуації конкуренція за
корпоративного клієнта між комерційними фінансовими установами лише посилюватиметься, що
неминуче потягне за собою зниження відсоткових ставок за кредитами. Ця конкуренція, однак, вже не
відбуватиметься під гаслом «Кредити – всім, хто звернувся», що було актуальне у 2007-2008 рр.,
навпаки – попри прагнення піти назустріч клієнту задля залучення його на обслуговування, банки і
надалі продовжать практику в основі якої лежать:
− ретельне зваження ризиків, прискіпливе ставлення до забезпечення та юридичної чистоти
кредитної операції;
− оцінка перспективності кредитного проекту, виходячи з його прибутковості та
платоспроможності позичальника;
− відмова від кредитування новостворених підприємств та нових інвестиційних проектів;
− обмежене валютне кредитування підприємств без валютної виручки;
− переважно коротко- та середньострокове (до 3-х років) кредитування.
Величезні збитки в діяльності банків свідчать про недооцінку ризиків у докризовий період і
недостатній рівень їх хеджування, недосконалість інструментів регулювання діяльності банків і
необхідність переходу від проциклічного до антициклічного регулювання діяльності банків.
З метою підвищення ефективності функціонування та розвитку банківської системи України
політика Національного банку України щодо регулювання і нагляду за банками має бути більш
цілеспрямованою, а стратегія нагляду за банками – чітко визначеною. Крім того, слід орієнтуватися на
кращі прогресивні міжнародні практики банківського нагляду, впровадження нового рівня нагляду,
який має протистояти високим ризикам. Це, власне, і є предметом подальших наукових досліджень.
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Анотація
Досліджено основні чинники впливу на розвиток банківської системи України та індикатори її
стану. Проаналізовано ресурсну базу, кредитний портфель, динаміку відсоткових ставок та
фінансові результати банківської системи України. Визначено перспективи розвитку банківського
ринку.
Ключові слова: банки з іноземним капіталом, депозити, кредити, проблемна заборгованість
за кредитами, відсоткові ставки, цінні папери.
Аннотация
Исследованы основные факторы влияния на развитие банковской системы Украины и
индикаторы ее состояния. Проанализировано ресурсную базу, кредитный портфель, динамику
процентных ставок и финансовые результаты банковской системы Украины. Определены
перспективы развития банковского рынка.
Ключевые слова: банки с иностранным капиталом, депозиты, кредиты, проблемная
задолженость по кредитам, процентные ставки, ценные бумаги.
Annotation
The main factors influencing the development of the banking system of Ukraine and its status
indicators are investigated. The resource base and loan portfolio, the interest rates dynamics and the
financial results of the banking system of Ukraine are analysed. The prospects of the banking market
development are determined.
Key words: banks with foreign capital, deposits, loans, bad debts on loans, interest rates, securities.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В умовах адаптації до динамічних змін соціально-економічного
становища в Україні та за її межами інноваційна діяльність є передумовою сталого розвитку та
високого рівня рентабельності діяльності суб’єкта господарювання, джерелом посилення потенціалу
підприємств різних галузей економіки.
Ефективність інноваційної діяльності залежить, передусім, від ефективності управління. Однією
з очевидних проблем інноваційної діяльності підприємств України, на вирішення якої має бути
спрямована сучасна концепція інноваційного менеджменту, є обмеженість фінансового забезпечення.
Тому актуальним є питання розробки схеми управління фінансуванням інноваційної діяльності
підприємства, як провідної ланки системи інноваційного менеджменту, на основі обґрунтування
науково-методичного підходу до формування оптимальної структури джерел фінансового
забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню теоретичних і методологічних завдань
інноваційно-інвестиційної діяльності, зокрема, питанням фінансового забезпечення, підвищення
ефективності інноваційної діяльності, виявленню прихованих резервів для її здійснення, оцінці
інноваційно-інвестиційних проектів присвятили свої праці багато вітчизняних і зарубіжних учених,
таких як: В. Александрова, О. Амоша, Л. Антонюк, Ю. Бажал, І. Балабанов, В. Биковський,
С. Валдайцев, О. Василик, А. Гальчинський, В. Геєць, Г. Гольдштейн, М. Долішній, П. Друкер,
П. Завлін, В. Зомбарт, С. Ілляшенко, С. Ільєнкова, С. Козьменко, М. Крупка, Н. Краснокутська,
Л. Крушвіц, І. Луніна, Л. Нейкова, А. Пересада, О. Попович, М. Портер, А. Пригожин, В. Савчук,
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Р. Солоу, Б. Твісс, М. Туган-Барановський, Ф. Фатхутдінов, Л. Федулова, Р. Фостер, Д. Черваньов,
Й. Шумпетер, Ю. Яковець та ін.
Проте, науково-методичні підходи до управління фінансуванням інноваційної діяльності
підприємства потребують подальшого розвитку, спрямованого на удосконалення організаційноекономічних методів менеджменту, враховуючи особливості національної та регіональної економіки в
нестабільних умовах сьогодення.
Постановка завдання. Метою дослідження є удосконалення теоретико-методичних підходів
до управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємств України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан фінансового забезпечення
інноваційної діяльності підприємств України й порівняно низький рівень інноваційної активності
зумовлюють необхідність розгляду управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємства як
провідної ланки системи інноваційного менеджменту й відповідно вдосконалення організаційноекономічного механізму реалізації даного процесу.
На даному етапі важливим є врахування особливостей фінансування інновацій у кожній
конкретній країні. Так, А. Пестова, О. Солнцев виділяють чотири національні системи фінансування
інновацій: ринкову, корпоративно-державну, кластерну (мережеву) та мезо-корпоративну, які
характеризуються різними структурною й інституційною інфраструктурою [1].
Проаналізувавши головні чинники, що зумовлюють відмінності у фінансуванні інноваційної
діяльності в різних країнах світу за рядом критеріїв, зокрема, за ступенем науково-технологічного
розвитку держави, рівнем розвитку національних інститутів і людського капіталу, типом фінансового
сектора, інтенсивністю економічного зростання тощо, можемо стверджувати, що Україна більшою
мірою тяжіє до корпоративно-державної системи фінансування інновацій, яка є менш динамічною та
вимагає ефективного та якісного адміністрування на державному рівні.
На думку експертів ОЕСР, державна підтримка інновацій повинна зосереджуватися переважно
на створенні та утриманні національних інноваційних агенцій, фінансуванні базової освіти та науководослідних робіт, міжнародному співробітництві у сфері створення баз даних науково-технічних
розробок. Рекомендовано обмежені напрями прямого бюджетного фінансування інноваційних
проектів, зокрема медичної та військової сфер [2 - 4].
Такі рекомендації відповідають чинним тенденціям до зменшення обсягів державного
фінансування інноваційно-інвестиційних проектів у більшості країн світу, у тому числі і в Україні, – у
2010 році частка фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні за рахунок коштів
державного бюджету становила лише 1,08% [5].
Подібне зниження державного фінансування інноваційної діяльності є результатом переходу від
прямої до непрямої форми підтримки НДР на підприємствах, що зумовлює необхідність залучення
альтернативних фінансових джерел та ефективного використання власного капіталу.
При цьому, виходячи з особливостей інноваційно-інвестиційних проектів, зокрема, тривалого
терміну окупності й значних обсягів капіталовкладень, широкого кола альтернатив фінансового
забезпечення, необхідності урахування життєвого циклу інновацій, оцінки співвідношення дохідності й
ризику тощо, перед підприємством виникає ряд управлінських задач: планування та прогнозування на
середньо- і довгострокову перспективу з використанням дисконтування грошових потоків,
бюджетування, оптимізація структури капіталу, оцінка вартості джерел фінансування та ефективності
їх використання під час реалізації проектів і програм, система контролінгу з розробкою відповідного
переліку контролюючих показників та ін.
Ефективне вирішення наведених вище завдань повинно базуватися на системному підході до
управління інноваційною діяльністю, адже ефективність будь-якого процесу передбачає узгодженість,
взаємодію і гнучкість (наявність зворотнього зв’язку) реалізації усіх складових менеджменту.
Дослідження понять «інноваційний менеджмент», «управління інноваційною діяльністю»,
«управління інноваційним процесом» і т.п. знайшло відображення в працях багатьох науковців, проте,
кожен із них по-різному визначає сутність даних процесів.
На думку Васильєва О.В., управління інноваційним процесом охоплює планування,
організування та стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних проектів,
розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства [6].
Проте, визначаючи сутність досліджуваного поняття, на нашу думку, необхідно не лише
зосереджуватися на сукупності управлінських функцій, а враховувати те, що будь-яка система
управління є системою зі зворотнім зв’язком, які забезпечуються принципами та методами
менеджменту.
Герчикова П.Н. досліджує інноваційний менеджмент як напрям стратегічного управління, яке
здійснюється вищим рівнем управління компанією [7]. Проте, підприємство потребує не лише
розробки стратегії інноваційної діяльності, а й раціональних тактичних дій й оперативного управління
інноваційним процесом.
Ільєнкова С. Д. визначає інноваційний менеджмент як сукупність принципів, методів і форм
управління інноваційним процесом, інноваційною діяльністю та персоналом, зайнятим цією діяльністю
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[8]. Однак, при визначеннні менеджменту як «сукупності» не відображається взаємозв’язок елементів
системи управління.
За Ковальовим Г.Д. інноваційний менеджмент – це система управління економічним розвитком
[9]. Завлін П. Н. розглядає інноваційний менеджмент у трьох розрізах: 1) наука та мистецтво
управління інноваціями, 2) вид діяльності, 3) суб’єкт управління [10]. А на думку Н. В. Краснокутської,
інноваційний менеджмент – це сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових
засобів, методів і форм управління інноваційною діяльністю конкретного об’єкта управління з метою
одержання найоптимальнішим шляхом економічних результатів цієї діяльності [11]. Проте, останнє
визначення більшою мірою характеризує механізм управлінської діяльності, а не її сутність.
Отже, більшість авторів схиляються до думки, що інноваційний менеджмент є різновидом
функціонального менеджменту, об’єктом якого виступають інноваційні процеси. У той же час,
наприклад, Н. Круглова наголошує на інституціональному значенні інноваційного менеджменту як
системи управління, яка чинить активний вплив на підприємницьку, інноваційну, інвестиційну та
соціально-економічну діяльність як підприємства, так і країни в цілому [12].
Таким чином, за результатами теоретичного аналізу підходів до визначення сутності
інноваційного менеджменту, його структури можемо зробити висновок про недостатнє теоретичне і
методичне розроблення системи управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємства.
Оскільки формування будь-якої теоретичної системи вимагає обґрунтування понятійного апарату,
пропонуємо під управлінням фінансуванням інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
розуміти систему функцій, методів і принципів управління, які обумовлюють механізми та організаційні
форми здійснення управлінського впливу на процеси, які стосуються забезпечення потреб у капіталі
для інноваційно-інвестиційної діяльності і спрямовані на підтримання фінансової рівноваги.
Слід відмітити, що ефективне функціонування системи управління фінансуванням інноваційної
діяльності, перш за все, має забезпечуватися відповідним підґрунтям – механізмом фінансуванням
інноваційної діяльності підприємства, під яким розуміємо сукупність методів та інструментів
фінансового забезпечення інноваційного процесу на основі використання власних, залучених ресурсів
і потенціалу підприємства, а також законодавчо-нормативної бази, організаційного й інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності суб’єкта господарювання (рис. 1).
Механізм фінансування інноваційної діяльності підприємства
Методи: планування й прогнозування, бюджетування,
фінансовий аналіз, моделювання, сценаріїв, SWOTаналіз, нормативний, балансовий, оцінка ефективності та
ризикованості
проектів, оцінка
вартості
капіталу,
контролінг, аудит, моніторинг й аутсорсинг технологій,
організація та управління НДДКР, навчання персоналу й
менеджерів тощо.

Інструменти: нормативне регулювання, плата за
ресурси, цінові інструменти, відсоткова ставка, податки
та збори, штрафи, стандарти якості та технології,
ліцензії, показники ефективності, пільги, кредити,
субсидії, дотації, компенсації, диверсифікація ризиків,
страхування, маркетингові інструменти, мотиваційні
заходи тощо.

Законодавчо-нормативна база

Організаційне
забезпечення:
оптимальна організаційна структура, у
т.ч. спеціальні інноваційні підрозділи,
кваліфікований персонал і менеджери,
стратегія діяльності тощо.

Інформаційне
забезпечення:
внутрішня
й
зовнішня
звітність
(статистична, податкова, фінансова);
кредитна
історія
та
рейтинги;
нормативна, методична й довідкова
інформація; автоматизоване управління підприємством, автоматизовані
робочі місця, програмне забезпечення
тощо.

Оцінка ефективності управління фінансуванням інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства:
ефективність упровадження і реалізації проектів (чиста теперішня вартість, норма дохідності,
рентабельність, термін окупності, оптимальність структури капіталу, рівень ризику тощо), ефективність
управління (своєчасність, адекватність, гнучкість, досягнення цілей і планових показників, оптимальна
організаційна структура, рівень зацікавленості персоналу та партнерів, контроль за відповідальністю
учасників інноваційного процесу, конкурента позиція, сегмент ринку, фінансова стійкість і
платоспроможність, рівень ймовірності банкрутства підприємства тощо).

Рис. 1. Механізм фінансування інноваційної діяльності підприємства
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Аналізуючи характерні особливості системи управління фінансуванням інноваційної діяльності
підприємства (взаємозв’язок і взаємодія складових системи, єдність й автономність, узгодженість у
часі, відповідність місії та цілям підприємства, здатність до швидкої адаптації в нових умовах,
гнучкість до динамічних змін внутрішнього й зовнішнього середовища, багатофункціональність тощо),
приходимо до необхідності розробки дієвої схеми управління фінансуванням інноваційної діяльності
підприємства як провідної ланки системи інноваційного менеджменту (рис. 2), яка має включати:
Управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємства
Планування

Організація

Мотивація

Контроль

Урахування особливостей інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
Узгодження соціально-економічних інтересів суб’єктів інноваційного процесу
• Узгодження цілей
• Розробка
інвестиційнофінансової стратегії
• Аналіз
внутрішнього
та
зовнішнього середовища
• Моніторинг й аутсорсинг
інноваційних ідей, проектів
• Формування
інноваційноінвестиційного порт-фелю
• Вивчення та вибір проектів
• Бюджетування й розробка
кошторису
• Оцінка
ризикованості
проекту та прогнозування
ситуації на ринку
• Оцінка
вартості
альтернативних
джерел
фінансування
• Розрахунок WACC
• Оптимізація
структури
капіталу
• Оцінка
ефективності
проекту та ін.

• Аналіз організаційного забезпечення
• Створення ефективної організаційної
структури
• Впровадження
спеціальних
інноваційних підрозділів
• Маркетингові заходи
• Розробка системи
контрольних показників ефективної
діяльності персоналу і
керівників
• Моніторинг
життєвого циклу інноваційного проекту
• Вивчення можливостей кооперації й
міжнародного співробітництва
• Дослідження ринку
інтелектуальної
власності тощо.

• Матеріальні й
нематеріальні
стимули
• Брендінг інноваційної продукції
• Стимулювання
залучення інвестицій і венчурного
капіталу
• Імідж і гудвіл
підприємства
• Кредитна історія
• Корпоративна й
соціальна відповідальність
• Корпоративна
етика
• Залучення
персоналу до розробки деяких
проектів
• Практика
командної роботи,
тренінгів та ін.

• Формування
системи, яка б
забезпечувала
гнучкість,
адекватність,
своєчасність
управління
• Перехід від
контролю до
контролінгу (у
т.ч. система
раннього
запобігання
банкротству,
аналіз фінансового стану
підприємства)
• Контроль за
вартістю бізнесу, ринковою
позицією й
ємністю
зайнятого
сегменту ринку
тощо.

Рис. 2. Схема управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємства
1) узгодження цілей фінансування інноваційних проектів із стратегічними цілями підприємства;
2) розробку інвестиційно-фінансової стратегії;
3) аналіз внутрішнього середовища: виявлення потреби у фінансових ресурсах для реалізації
інноваційного проекту, аналіз наявних власних фінансових ресурсів, матеріально-технічної бази,
кваліфікованого персоналу та ін., а також інноваційного потенціалу підприємства;
4) аналіз зовнішнього середовища: оцінку кон’юнктури ринку (попит, пропозиція, ціни,
конкуренція тощо) та дослідження умов реалізації проектів (ризик, дохідність, вартість капіталу та ін.)
із подальшим прогнозуванням ситуації на ринку;
5) моніторинг і аутсорсинг інноваційних проектів чи інноваційних ідей;
6) формування інноваційно-інвестиційного портфелю, детальне вивчення та вибір проектів;
7) планування та прогнозування: оцінку вартості альтернативних джерел фінансування,
розрахунок WACC, оптимізацію структури капіталу, урахування ефекту фінансового важеля, оцінку
ефективності проекту з урахуванням інфляції та ризику тощо;
8) організацію процесу
управління фінансуванням інноваційної діяльності: аналіз
організаційного забезпечення, створення ефективної організаційної структури (у т.ч. спеціального
інноваційних підрозділів), маркетингові заходи, розробку системи контрольних показників ефективної
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діяльності персоналу та керівників, моніторинг життєвого циклу інноваційного проекту, вивчення
можливостей кооперації та міжнародного співробітництва, дослідження ринку інтелектуальної
власності та ін.;
9) мотивацію персоналу та партнерів: матеріальні й нематеріальні стимули, брендінг
інноваційної продукції, стимулювання залучення інвестицій і венчурного капіталу, узгодження інтересів
суб’єктів інноваційного процесу, імідж підприємства, гудвіл, гарну кредитну історію, корпоративну й
соціальну відповідальність тощо;
10) контроль: формування системи, яка б забезпечувала гнучкість управління, перехід
підприємства до методів контролінгу.
Висновки з проведеного дослідження. Управління фінансуванням інноваційної діяльності
підприємства необхідно розглядати як одну з найважливіших підсистем у системі сучасного
інноваційного менеджменту. Запропоновані механізм і схема управління є передумовами не тільки
підвищення ефективності управління фінансуванням, а й сталого інноваційного розвитку підприємства
в цілому.
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Анотація
У статті розвинена концепція управління фінансуванням інноваційної діяльності,
удосконалений поняттєвий апарат і запропонована схема управління фінансуванням інноваційної
діяльності підприємств України.
Ключові слова: управління фінансуванням, механізм управління, інноваційна діяльність,
джерела фінансування, інноваційний проект, планування, оцінка ефективності.
Аннотация
В статье развита концепция управления финансированием инновационной деятельности,
усовершенствованный понятийный аппарат и предложена схема управления финансированием
инновационной деятельности предприятий Украины.
Ключевые слова: управление финансированием, механизм управления, инновационная
деятельность, источники финансирования, инновационный проект, планирование, оценка
эффективности.
Annotation
The conception of financial management of innovation activity is developed, conceptual data are
improved and scheme of financial management of Ukrainian enterprises’ innovation activity is suggested in
this article.
Key words: financial management, management mechanism, innovational activity, financing sources,
innovation project, planning, efficiency estimate.
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Рецензія на монографію
«МАРКЕТИНГОВЕ МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ Й УКРАЇНСЬКОГО
ПРИЧОРНОМОР'Я»1
Маркетингове середовище будь-якого підприємства постійно змінюється – ринкові
можливості й загрози виникають, змінюються й зникають. Тому для підприємства є дуже
важливим, вчасно розпізнавши ринкові можливості й загрози, розвивати можливості та
знешкоджувати загрози. Маркетингове середовище підприємства – сукупність факторів, які
впливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговий розвиток та
взаємовідносини із споживачами.
Основне завдання аналізу маркетингового середовища в тому, щоб взаємоузгодити
вплив середовища, потреби цільового ринку, мету та можливості підприємства. Проведення
аналізу маркетингового середовища забезпечує розуміння конкуренції та інших факторів
середовища; адекватне розуміння бізнесу, в якому працює підприємство; основи для
вироблення чіткої стратегії; прийняття правильних тактичних рішень, що, у свою чергу,
означає забезпечення стійких ринкових позицій підприємства та сприятливих перспектив
його розвитку. Ігнорування аналізу маркетингового середовища призводить до прийняття
необґрунтованих рішень; стратегії пасивного реагування на ринкові зміни; непослідовних
рішень; запізнень введення інновацій; ринкової вразливості підприємства, що призводить до
послаблення ринкових позицій підприємства та втрати ним ринкових орієнтирів.
До основних факторів макросередовища маркетингу харчових підприємств автор
відносить: соціально-демографічні фактори – чисельність і вік населення, склад сім'ї,
міграційні процеси, динаміка зміни освітнього та матеріального рівня; економічні чинники –
співвідношення попиту і пропозиції, доходів і цін на товари, що склалася кон'юнктура;
природні фактори – температурний фон, рельєф місцевості, тривалість сезонів; науковотехнічні фактори – фундаментальні зміни в житті людей, виробництві матеріальних благ,
навколишній природі; політико-правові чинники – законодавчі акти, роль державних органів і
громадських інститутів в економічному житті суспільства, створення умов для розвитку
ринково-конкурентної сфери діяльності і «правила гри» для суб'єктів ринку; соціальнокультурні фактори – система життєвих цінностей, що формує поведінку споживачів,
ставлення людей один до одного, суспільства, природи.
У постійно мінливому світі підприємство має відстежувати вплив усіх шести сил, щоб
вчасно відреагувати і оптимально пристосуватися.
Таким чином, вивчення маркетингового середовища є дуже важливим етапом аналізу
ринкових можливостей. Відносини між підприємством і елементами навколишнього
середовища різноманітні за характером впливу на них з боку підприємства і можуть бути
контрольованими і неконтрольованими. Отже, завдання керівництва підприємства – звести
до мінімуму неконтрольовані фактори.
Аналіз макросередовища і врахування його факторів в стратегії розвитку – це дуже
важливий процес для виживання організації в сучасних умовах і дуже складний процес якій
потребує пильного відстеження процесів в середовищі, оцінки факторів і встановлення
зв'язків між факторами і тими сильними і слабкими сторонами, а також можливостями і
погрозами, що укладені в макрооточенні.
Усі фактори макросередовища знаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміна
одного з факторів обов'язково приводить до того, що відбувається зміна інших факторів.
Тому їхнє вивчення й аналіз повинні вестися не відокремлено, а системно з відстеженням не
тільки власне зміни одного фактора, але і з умовою того, як його зміна позначаться на інших
факторах.
Автором доведено, що ступінь впливу окремих факторів на різні організації різна.
Зокрема, ступінь впливу виявляється по різному в залежності від розміру організації і галузей
в яких вони працюють . Крім цього, організація повинна скласти список тих зовнішніх
факторів які є потенційними погрозами для організації і розробляти захист проти них, а також
план дій на випадок коли ця погроза відбудеться. Також необхідно мати список тих зовнішніх
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факторів, зміни в який можуть відкрити додаткові можливості для організації і шляхи їх
використання.
Для того щоб організація могла результативно вивчати стан макрофакторів, повинна
бути створена спеціальна система відстеження макросередовища не знаючи і не вивчаючи
яке підприємство не зможе існувати. Українські підприємства занадто часто слідують методу
«проб і помилок», у зв'язку з чим особливого значення набуває процес постійного
моніторингу маркетингового макросередовища підприємств.
Монографія носить науково-практичний характер, містить корисні рекомендації і може
бути опублікована у відкритому друці.
Рецензент: І.І. Соколи, д.е.н., доцент
національного політехнічного університету
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