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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ І ВИМІРУ
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КАПІТАЛУ
Постановка проблеми. З переходом у систему координат ХХІ століття, високорозвинені країни
світової спільноти, підпорядкувавши діяльність усіх ланок економіки соціальній компоненті розвитку,
вийшли на принципово відмінний у якісному розумінні інститут соціальної держави. Цій трансформі
сприяв факт порозуміння того, що економіка досягла таких масштабів і потенцій, за яких опікування
лише нею без реалізації в достатній мірі соціальної функції призводить до втрати здатності не тільки
до зростання та підвищення своєї ефективності, а й до простого відтворення. За класичним підходом
соціальне призначення держави ідентифікується з її соціальною активністю щодо забезпечення прямо
чи то опосередковано цивілізаційних умов життя для всіх членів суспільства. Але домірність турбот
держави соціальним життям людей залежить від суспільного устрою та діючої економічної системи. За
ринкового механізму господарювання держава стає органом координації інтересів різних груп
населення й концентрує всю увагу на формуванні умов для розширеного відтворення особистісного
трудового потенціалу як основи самозабезпечення добробуту. Але час вніс корективи в цю категорію,
надавши їй більш багатоаспектніших якостей як форми людського капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відродження й новий погляд на проблему людського
капіталу на національних теренах започаткували, і продовжують розвивати такі вчені, як О. Амосов,
О. Амоша, В. Бєсєдін, О. Бугуцький, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Герасимчук, О. Грішнова, А. Гриценко,
В. Гришкін, В. Голіков, Н. Дєєва, С. Дорогунцов, М. Долішній, Ю. Зайцев, Т. Заяць, Б. Кваснюк, А. Колот,
В. Куценко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Новікова, В. Новіков, В. Онікієнко, Ю. Пахомов, В. Плаксієнко,
Д. Полозенко та багато інших. Ними в результаті дослідження сукупності різноманітних економічних,
соціальних, демографічних, психологічних процесів формування продуктивного потенціалу людини були
закладені методологічні основи і окреслено головні напрямки розвитку теорії людського капіталу. Проте
останнім часом все чіткіше дістає прояв розриву в наскрізному формуванні людського капіталу в силу
пертурбацій, які пройшли у власності на засоби виробництва.
Постановка завдання. За радянських часів всі питання формування людського капіталу не
викликали питань щодо його змісту та сфери формування. Перш за все, об’єкти соціальної сфери у своїй
більшості підпорядковувалися продуцентам економіки. По-друге, головними були наявність здоров’я та
отримання освіти того чи іншого рівня, а робоче місце гарантувалося діючою політикою обов’язкової участі
в суспільній праці. Якби і поставало на той час питання теоретичного тлумачення людського капіталу, то
через відсутність будь-якого розриву у його формуванні, не виникала проблема його проміжних утворень.
В ринковій економіці суб’єкти господарювання звільнилися від виконання не властивих їм функцій щодо
утримування об’єктів соціальної сфери і зосередилися на оптимізації ресурсозабезпечення та максимізації
прибутку. Соціальна сфера сьогодні переважно підпорядкована місцевому самоврядуванню, а виробнича
– за різними індикаторами (вартістю основних засобів, кількістю працюючих, обсягів виробництва тощо) є
приватною. Як наслідок, тільки серед зареєстрованих безробітних п’яту частину складають не
працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації
[1]. Наявність реалій такого плану призводить до посилення апатії та відчаю молодої людини, що врештірешт породжує антисоціальну поведінку та соціальну нестабільність. Є всі підстави вважати, що та
соціально-економічна модель, яка реалізується в країні для досягнення добробуту на засадах само
активності, не може використовуватися в подальшому. Тому потрібен прорив складених стереотипів у
порозумінні механізму та інститутів формування людського капіталу. Потреба нової методологічної
парадигми щодо формування людського капіталу пов’язана також і з тим, що наявний пласт наукових
концепцій побудований на методології минулого часу або із залученням розробок розвинених країн з
більш досконалою системою взаємовідносин суб’єктів економіки.
Метою статті є визначення сутності соціалізаційного комплексу країни в змішаній економіці, в
якій соціальна і виробнича сфера роз’єднані за підпорядкуванням і дослідження реалій його стану та
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змін в розрізі регіонів в контексті формування можливостей до самозабезпечення добробуту
населенням в поточному періоді і в перспективі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціалізація економіки є процесом, що уособлює
в собі сукупність послідовних дій щодо інтеграції індивіда в суспільство та включення в різноманітні
форми діяльності і зміну тим самим його соціального статусу й діапазону реалізації та задоволення
своїх потреб. Природно, що він потребує певної бази чи то джерел залучення людини до соціального
життя та забезпечення послідовної зміни способів підтримання й розвитку життєдіяльності, пов’язаних
із самореалізацією її добробутного потенціалу та самоутвердженням в суспільстві. В різні часові
проміжки створювалася різномасштабна опора соціалізації економіки, формувалися і набували
життєвості концептуальні підходи, які відображали просторово-часову систему наукових поглядів
щодо інститутів забезпечення соціалізації.
У сучасній термінології для відтворення матеріально-речового наповнення економіки в контексті
відтворення ним її соціалізаційних спроможностей використовують досить різні за змістом
словосполучення, а саме «невиробнича сфера» [2, с. 21], «сфера послуг» [3, с.14], «соціальна сфера»
[4, с. 47], «соціальна інфраструктура» [5, с. 407; 6, с. 633], «соціальний комплекс» [7, с. 292, 293],
«соціальне господарство» [6, с. 34]. Не дивлячись на таке різноманіття формату підходів до
найменування соціалізаційної бази, в цілому їх поєднує соціальна заданість її профілю та включення
до реального сектору економіки.
Адекватними цим тлумаченням стали зміни сутності й призначення соціальної сфери, яка із суто
поглинання економічних результатів починає у все більшій мірі визначати ресурсну базу виробничої
сфери та межі її зростання й розвитку. І ці зміни у відтворювальному процесі зумовлюють глибоку
інтеграцію сфер матеріального й нематеріального виробництва, органічне поєднання їх у нову
структурну цілісність.
Керуючись виокремленим методологічним форматом, доцільно ідентифікувати соціальну і
виробничу сферу в контексті спроможностей формування людського капіталу поокремо і в сукупності.
Останній постає сукупністю об’єктів соціальної та виробничої інфраструктур, корисна діяльність яких в
досліджуваному контексті полягає не у виробництві матеріальних благ та послуг, а в наданні окремим
членам суспільства чи суспільству в цілому послуг, пов’язаних із засвоєнням знань, соціальних і
культурних цінностей, оволодіння певними навичками практичної діяльності. Якщо його
функціонування відповідає соціальному призначенню, то досягаються та стійко відтворюються
нормальні соціальні умови життєдіяльності населення в цілому та окремих його соціальних груп.
Під людським капіталом в економічній літературі, як правило, розуміють «…наявний у людини
запас здоров’я, знань, навичок, досвіду, які використовуються у виробництві в цілях отримання
заробітку» [8, с. 45]. Ця беззаперечна істина стосовно працездатної особи з тривалим терміном
перебування на виробництві, викликає заперечення по відношенню до людини, яка тільки закінчила
навчання. Все, чим вона володіє в такий відтинок часу, так це втіленими у ній природними
здібностями, талантом, рівнем освіти, набутою за результатами теоретичного навчання
спеціальністю, тобто тим, що формує лише спроможність при певних умовах приносити дохід.
Можливості подібного характеру ототожнюють з людським потенціалом [9, с. 216]. І, дійсно, за своїм
етимологічним значенням слово «потенціал» означає не що інше, як «…можливості,…що можуть бути
використані для…досягнення певної мети» [10, с. 188] або «…приховані здібності, …що можуть
виявлятися за певних умов» [11, с. 840].
Трансформація людського потенціалу в людський капітал проходить у виробничій сфері, де
набуваються навички, досвід і власне формуються специфічні кваліфікаційні здібності. Є всі підстави
констатувати українське виробництво як суто приватний сектор за рядом індикаторів. Якщо вести мову
за малий сегмент підприємництва, то він на 86 % є приватним. Щодо великих і середніх підприємств,
то і їх частка у 2011 р. у приватній власності перевищує 62,5 %. Привертає увагу і концентрація
робочої сили та основних засобів. За нашими розрахунками, біля 75-76 % основних засобів за станом
на кінець 2010 р. належало приватним власникам, для забезпечення функціонування яких залучалося
понад 73 % робочої сили [1]. Поведінка власників основних засобів відносно поповнення і підвищення
кваліфікації та перепрофілювання персоналу є такою, що зорієнтована на його залучення без
безпосереднього фінансування.
Таким чином, у формуванні людського капіталу виокремлюються два потоки, які на сьогодні ніби
розірвані «греблею». Один з них розвивається з нульової позначки, тобто з часу народження людини і
триває до отримання нею відповідної професійно-освітньої підготовки. Це так би мовити потік
формування людського потенціалу, який визначається ступенем забезпечення державою базових
прав людини на якісне виховання та освіту, медичні послуги і міцне здоров’я, дотичність до
культурного надбання, правовий захист, інтеграцію у суспільне життя тощо. Щодо другого потоку, то
його поєднання з першим для ліквідації розриву у формуванні людського капіталу пов’язується
виключно з соціальною відповідальністю бізнесу.
У цьому плані, не дивлячись на аргументований водорозділ виокремлених потоків формування
людського потенціалу та доведення його до стану людського капіталу, може видатися дещо
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несподіваним ствердження про їх взаємозалежність і взаємовплив. По-перше, від активності бізнесу
залежать обсяги податкових надходжень, а, отже, і бюджетний потенціал держави та місцевого
самоврядування щодо забезпечення соціальних гарантій держави. Активність же суб’єктів
господарювання визначається багато в чому персоналом, необхідні продуктивні якості якого
формуються державними інститутами за бюджетні кошти.
Постає питання щодо інструментальної можливості надання розірваним у часі і просторі процесам
формування людського потенціалу і капіталу керованого характеру. Здатність управління до діагностики
цих процесів базується на сукупності даних, фактів, уявлень про предмет управління, зібраних і
систематизованих у придатну для використання форму. Природно, що всю наявну інформацію, яка
пов’язана з формуванням продуктивних здатностей людини, довести до управління й задіяти в системі
продукування управлінських рішень через її великий обсяг майже неможливо. До того ж, інформація має
бути вимірюваною і передбачати процедуру виміру. В принципі ми маємо справу з однопорядковими
субстанціями, що засвідчує про можливості встановлення ступеня їх виміру.
Почнемо з найбільш очевидного. Для фізичного формування людини та оволодіння нею основами
загальної освіти, набуття спеціальної підготовки, підтримання здоров’я та переміщення робочої сили
потрібні затрати. Людський потенціал створюється як в суспільному секторі економіки, так і в особистому.
Щодо категорії людський капітал, то вона як певна сукупність продуктивних здатностей може бути
охарактеризована з різних позицій, а саме цінності людини, вартості людського капіталу, ціни послуг
людського капіталу. Не вдаючись у подробиці та полеміку щодо їх змісту, вважаємо, що людський капітал
представляє собою не працездатних осіб як таких, а їх продуктивні здатності, уміння та навички.
Керуючись наведеними аргументами, можна висловити думку, що найбільш вагомі акценти
щодо забезпечення людині фундаментального освітнього фону, що дозволяє оволодівати в межах
відведеного часу необхідним набором професійних навичок, та здоров’я впродовж життя через
профілактику і зменшення захворювань відтворюють бюджетні інвестиції. У свою чергу, наявність і
прояв продуктивних здатностей людини як носія людського капіталу дають підстави ідентифікувати їх
зі змінами ресурсовикористання.
Спробуємо поглибити наукову аргументацію реаліями підтвердженими статистикою. Оскільки, все
нагромадження загальнодержавних проблем формування потенціалу самозабезпечення добробуту
населенням можна побачити крізь призму регіонів в процесі діагностики було враховано цей нюанс.
За розрахунками, соціальні видатки у 2010 р. були меншими від рівня 1991 р. на 30,3 %.
Загалом розміри видатків на охорону здоров’я, що дорівнювали за станом на кінець 1991 р. 3,1% від
ВВП, зросли впродовж двадцятирічного періоду на 1 в.п., видатки на освіту за той же період зросли з
4,6 % до 7,3 % від ВВП. Водночас видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення,
безпосередньо спрямовані на підтримку людини, становили 9,5 % від ВВП у 2010 р., що було на 4,4
в.п. більше, ніж у 1991 р. Само по собі зростання видатків на освіту в структурі зведеного бюджету
відповідає загальносвітовим тенденціям. Щодо витрат на соціальний захист і соціальне забезпечення,
то їх динаміка має підпорядковуватися тезі, за якою у міру зростання суспільного багатства вони
мають не збільшуватися, а навпаки, зменшуватися. Тенденція, яка склалася на національних теренах
засвідчує про посилення неспроможності більшої частини населення як формувати у дітях, так і
підтримувати власний потенціал працездатності.
Проте у цій системі змін є і інші індикатори, з позицій яких оцінюється формування людського
потенціалу. Йдеться про комерціалізацію послуг та обмеження цим конституційних прав громадян
пов’язане з дохідною неспроможністю окремих осіб, а то і достатньо обширних груп населення
отримувати їх для набуття освіти та підтримання здоров’я й забезпечення доходів у майбутньому
через достатній людський капітал.
За роки ринково-трансформаційних перетворень кількість дошкільних закладів скоротилася на
36,3 %, а кількість дітей у них - на 47,6 % [1]. Якщо оцінювати доступність дошкільного виховання, то у
2010 р. охоплення дітей ними складало 56 %. Щодо загальноосвітніх навчальних закладів, то їх
кількість за станом на кінець 2010/11 навчального року складала 20300 і була меншою від 1990/91
навчального року на 1525 установ [1]. В розрізі територій, мережа дошкільних закладів звузилася у
регіонах промислового характеру майже удвічі, а саме Дніпропетровській області - на 46,0 %,
Донецькій – на 51,0 %, Луганській – на 56,0 %, Харківській – на 53,1 % [1].
Впродовж 1990-2010 рр. кількість медичних закладів по країні в цілому зменшилася на 1,1 тис., а
лікарняних ліжок - на 271 тис. Кількість лікарів з розрахунку на 10 тис. населення в період з 1990 по
2010 рр. зросла з 44 до 49,3, але при цьому тільки АРК, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська,
Харківська, Чернівецька області, м. Київ та Севастополь мали цей показник вище середнього рівня.
Щодо середнього медичного персоналу, то їх кількість з розрахунку на 10 тис. населення впродовж
1990-2010 рр. зменшилася з 117,5 до 102,4. При цьому забезпеченість середнім медичним
персоналом на рівні 1990 р. зберегли Житомирська, Львівська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька
та Чернігівська області. Суттєво зменшилася і забезпеченість населення лікарняними ліжками,
кількість яких з розрахунку на 10 тис. населення впродовж 1990-2010 рр. зменшилася з 135,5 до 94. Як
наслідок, із тих домогосподарств, члени яких прагнули отримати медичну допомогу по країні в цілому,
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її не було надано в середньому для 22,6 % сімей. Щодо регіонів, то у Дніпропетровській області
медичну допомогу не отримало 28,4 % домогосподарств, у Донецькій – 31,8 %, у Запорізькій – 29,9 %,
у Миколаївській – 40,7 %, у Сумській – 53,2 % і Харківській області – 36,2 %.
Ситуація розвивається так, що органи місцевого самоврядування все більше і більше проблем
місцевого співжиття змушені вирішувати власними ресурсами. Проте, реально обсяги зосередження
власних ресурсів місцевих бюджетів входять в протиріччя з політикою створення нормальних умов
для життєдіяльності громадян. Якщо у 1999 р. питома вага власних доходів місцевих бюджетів у
загальній сумі доходів Зведеного бюджету країни перевищувала 40,0 %, а видатків - 45,4 %, то за час
дії Бюджетного кодексу України (БКУ), прийнятого у червні 2001 р., їх частки зменшилася станом на
кінець 2010 р. відповідно до 25,6 % та 40,1 % [1].
Порівняльний аналіз змін середнього рівня доходів та видатків місцевих бюджетів на одну особу
(без міжбюджетних трансфертів) за 2000-2010 рр. свідчить, що фінансові можливості місцевих
бюджетів регіонів щодо забезпечення власних видатків власними доходами погіршилися. Так, у
2010 р. Дніпропетровська область порівняно з 2000 р. за рівнем доходів на одну особу населення
перемістилась із 5 на 4 місце, а за видатками залишилася нижче середнього рівня на 19 місці;
Донецька область – з 4 на 5 і з 8 на 27; Харківська – з 9 на 11 і з 14 на 26 місця відповідно. І, навпаки
Волинська область перемістилася за доходами з 21 на 26, а по видаткам - з 12 на 3 місце, Рівненська
область - з 27 на 22, і з 23 на 4 відповідно. Показовим у наведених фактах є те, що регіони, від яких
залежить суспільна динаміка в цілому, не мають перспектив щодо формування людського потенціалу
для підтримання соціального поступу.
За нашими розрахунками, обсяги продукування ВВП у 2010 р. складали тільки 65,9 % від рівня
1990 р. За станом на кінець 2010 р., фондовіддача склала 58,5 % від рівня 1990 р. Показник
витратомісткості в економіці зріс з 1990 по 2010 рр. на 5,7 в.п. і склав у 2010 р. понад 58,3 %. Щодо
продуктивності праці зайнятих, то у 2004 р. вдалося не тільки досягти, а й перевершити її абсолютне
значення 1990 р. у порівняних цінах. Проте динаміці продуктивності праці сприяла започаткована з
входженням в систему трансформаційних перетворень в силу об’єктивних і суб’єктивних причин
політика скорочення чисельності зайнятих у виробничому секторі економіки. Виходить, що той
людський потенціал, який входить у поле його трансформації у людський капітал, за своїми
можливостями не спроможний освоїти технічні засоби і здійснювати інновування виробництва.
Висновки з проведеного дослідження. З вищевикладеного випливає, що країні потрібна нова
стратегія формування як людського потенціалу, так і людського капіталу. Результатом тої
неоліберальної політики, що проводилася на теренах країни, стало не стільки формування людського
капіталу, спроможного до функції самозабезпечення, скільки розширення діапазону розбіжності між
вимогами часу щодо людського потенціалу і можливостями його якісного перетворення у людський
капітал. Практика соціалізації економіки не може далі базуватися виключно на абстрактних
конструкціях соціального руху, які суперечать логіці підвищення суспільного добробуту на основі
самозабезпечення.
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Анотація
Наведено концептуальні основи тлумачення сутності понять «людський потенціал» і
«людський капітал» із залученням аргументації щодо результатів ринково-трансформаційних
перетворень на національних теренах. Наукова аргументація понятійного апарату поглиблена
реаліями формування людського потенціалу і людського капіталу на статистичній базі 19902011 рр. Обґрунтовано парадигму регулювання соціалізаційних процесів, яка дозволить поєднати
суто теоретичні тлумачення з реальними діями по забезпеченню політики самозабезпечення
добробуту.
Ключові слова: людський потенціал, людський капітал, тлумачення, концепція, прояви,
перспективи.
Аннотация
Приведены концептуальные основы экспликации сущности понять «человеческий
потенциал» и «человеческий капитал» с привлечением аргументов относительно результатов
рыночно-трансформационных превращений в национальном пространстве. Научная аргументация
понятийного аппарата подкреплена реальными фактами формирования человеческого
потенциала и человеческого капитала на статистическом материале 1990-2011 гг. Обоснована
парадигма регулирования процессов социализации, которая позволит объединить чисто
теоретические толкования с реальными действиями относительно реализации политики
самообеспечения благосостояния.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, толкования, концепция,
проявления, перспективы.
Annotation
Given conceptual framework to understand the nature of the explication of «human potential» and
«human capital» with the involvement of the arguments on the results of market-transformation reactions in
the national space. Scientific reasoning conceptual system backed by real facts of formation of human
capital and human capital on the statistical data 1990-2011. Justified paradigm of regulation processes of
socialization, which will combine the purely theoretical interpretation with concrete actions regarding the
implementation of the welfare policy of self-reliance.
Key words: human capital, human capital, the interpretation of the concept, the manifestations,
perspectives.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ЯК
ФАКТОР СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Постановка проблеми. Згідно державної соціальної політики, нова концепція якої розроблена
на період до 2015 року, в Україні необхідно створити сучасне суспільство, яке повинно ефективно
інтегруватися у світове співтовариство і відповідати рівню розвинутих країн світу. Одним з основних
положень нової концепції є включення соціальних процесів у механізми економічного зростання, що є
необхідною умовою підвищення зацікавленості працівників у високопродуктивній праці та зростання
доходів різних категорій населення [1]. Виконання основних положень зазначеної концепції згідно
принципів стабільного економічного розвитку держави є важливою проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням стабільного розвитку України в розрізі
соціальної політики присвячені багато робіт як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Так, Іванова О.,
Спікер П. [2], Шевчук П. та Яременко О. [3] аналізують теоретичні аспекти соціальної політики;
Лібанова Е. досліджує ринок праці та питання соціального захисту населення [4]; Полозенко Д. В.
розглядає проблеми розвитку соціальної сфери в умовах економічного зростання України;
Ільяшенко В. А. [5], Ткаченко Н. М. досліджують питання виконання державної соціальної політики;
Данилишин Б. [6] розглядає аспекти соціальної політики в якості основи сталого розвитку країни. Але в
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умовах сучасного економічного розвитку як регіонів, так і України в цілому, виникає потреба в
постійному моніторингу виконання основних положень соціальної політики держави.
Постановка завдання. Мета статті - дослідити сучасний стан заробітної плати та темпи
зростання сфери соціального сектору України в контексті стійкого розвитку держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначає С. М. Смирнов, соціальна політика в
широкому змісті слова охоплює рішення та заходи, що зачіпають усі сторони життя членів суспільства,
включаючи розробку та використання мінімального споживчого бюджету (прожиткового мінімуму),
механізму соціального захисту населення від інфляції, а також його забезпечення товарами, житлом
та послугами соціальної інфраструктури, робочими місцями, необхідними грошовими доходами,
сприятливими екологічними умовами тощо [7]. При цьому, соціальна політика повинна виходити з того
матеріального потенціалу економічної системи, який вона має, тобто дані сфери повинні бути
збалансовані, інакше підвищується ризик виникнення кризових ситуацій.
Зазначимо, що в країні ще залишаються невирішеними проблеми відносно низького рівня
реальних грошових доходів, реальної заробітної плати, пенсій і державних мінімальних соціальних
гарантій. Тому головною метою соціальної політики в довгостроковій перспективі є забезпечення
стійкого зростання рівня і якості життя населення в контексті сталого розвитку держави.
В сучасних умовах розвитку держава регулює розмір мінімальної заробітної плати, який в Україні ще
донедавна відрізнявся від прожиткового мінімуму. Так, до 2009 р. прожитковий мінімум був вищий за
розмір мінімальної заробітної плати, причому різниця складала у 2007 р. – 23,5%, а у 2008 р. – 10,6%.
Як зазначено в [8], прожитковий мінімум є статистичною величиною, яка відображає вартість
«виживання» в тому або іншому регіоні. На початку 2012 р. прожитковий мінімум по Україні складав
1073 грн., що відповідає 134 дол. США за курсом НБУ. В свою чергу, середній прожитковий мінімум по
Росії складав 6287 рублів на місяць на людину або 195 дол. США за курсом ЦБ РФ. При цьому, в
різних регіонах Росії прожитковий мінімум коливався від 4593 рублів або 143 дол. США в Тамбовській
області до 12584 рублів або 391 дол. США на Камчатці [9]. Як бачимо, в Україні прожитковий мінімум
нижче, аніж в Росії для будь-якого регіону.
В західних країнах термін «мінімальна зарплата» трактується як деяка соціальна гарантія
населенню, проте в таких країнах як Швеція і Фінляндія мінімальні зарплати відсутні. За даними
Євростату і різних органів влади європейських держав створено рейтинг країн Європи шляхом
ранжування країн за щомісячним мінімальним рівнем заробітних плат станом на 01.01.2012 р.
(табл. 1).
Таблиця 1
Рейтинг країн Європи за розміром мінімальної заробітної плати
Місце
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Країна
2
Люксембург
Ірландія
Нідерланди
Бельгія
Франція
Великобританія
Греція
Словенія
Іспанія
Мальта
Португалія
Туреччина
Польща
Словаччина
Чехія
Угорщина
Естонія
Латвія
Литва
Румунія
Болгарія

Мінімальна зарплата на
01.01.2012 р., в дол. США

Зміна зарплати
відносно 2006 р., %

3
2331,03
1892,27
1872,85
1868,97
1809,43
1555,75
1135,10
987,55
968,14
880,12
732,57
469,83
434,88
423,24
401,23
383,11
375,35
346,87
300,28
209,68
178,61

4
26,42
19,31
18,91
23,50
17,64
5,61
30,40
57,41
25,13
22,84
32,73
44,83
59,96
91,78
17,15
41,60
59,64
118,77
40,94
84,98
78,00
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Відношення річної
зарплати до ВВП на душу
населення, %
5
37,1
65,1
60,4
68,6
68,7
53,4
52,9
45,8
43,2
46
41,8
45,4
31,5
24,6
22,7
26,8
25,8
33,5
23,1
22,8
16,4
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продовження табл. 1
1
22
23
24
25
26
27
28

2

3
4
5
Росія
143,84
264,99
12,5
Україна
133,47
88,03
21,5
Білорусь
117,24
67,28
10,6
Казахстан
116,94
65,98
10,4
Азербайджан
108,10
184,30
12,9
Молдова
95,40
561,50
37,1
Вірменія
86,80
135,30
20,4
Середнє
727,09
81,60
35,04
США (довідково)
1256,77
45,96
31,6
Китай (довідково)
179,6
28,7
Джерело: розраховано авторами на основі даних РІА-Аналітика, Євростат, МВФ, моніторингу
офіційних документів країн

Як показують дані табл. 1, лідерами рейтингу є Люксембург, а також Ірландія, Нідерланди і
Бельгія, проте з великим відривом від першого місця. Замикає п’ятірку Франція, яка разом з
Нідерландами надає досить високі соціальні гарантії у вигляді мінімального рівня заробітної плати.
Загалом країни ЄC в рейтингу розташувалися у верхній його частині, а колишні республіки СРСР,
починаючи з Росії, Україна йде другою після неї, замикають рейтинг. Останнє місце рейтингу
європейських країн займає Вірменія разом з Молдовою та Азербайджаном, в яких мінімальна
заробітна плата коливається в районі 100 дол. США.
Україна займає в рейтингу європейських країн 23 місце з 28 (в липні 2011 р. була на 25 місці),
випереджаючи, крім зазначених країн, ще Казахстан та Білорусь і маючи мінімальну заробітну плату в
5,4 рази меншу, аніж в середньому по Європі.
В цілому за темпами зростання мінімальних зарплат за останні 5 років Україна займає 7 місце в
Європі, маючи сусідами за рейтингом такі країни, як Словаччина та Румунія і поступаючись таким
державам, як Республіка Молдова (1 місце, темпи зростання склали більше, ніж у 6,6 разів), Російській
Федерації, де мінімальна заробітна плата збільшилася в 3,6 рази. Третє місце за темпами зростання
займає Азербайджан, де збільшення склало практично у два рази.
У Західній Європі мінімальні заробітні плати за останні 5 років також зросли, але дещо
повільніше. Найнижче зростання спостерігалося у Великобританії - тільки 5,61%, за нею йде Чехія
(17,15%), Франція (17,64%) та Нідерланди (18,91%).
Також дані табл. 1 дозволяють проаналізувати такий показник як відношення річної мінімальної
заробітної плати в країні до обсягу ВВП з урахуванням паритету купівельної спроможності на душу
населення (за даними МВФ у 2010 році). Найбільше співвідношення річної мінімальної заробітної
плати до ВВП на душу населення у Франції – 68,7%, наступними за рейтингом є Бельгія і Ірландія
(68,6% і 65,1%). У трійці країн з найнижчим показником Казахстан (10,4%), Республіка Білорусь
(10,6%) і Росія (12,5%). Україна за даним показником займає 23 місце, що трохи вище, аніж за рівнем
мінімальної заробітної плати, поступається Чехії (21,5%) та випереджає Вірменію (20,4%).
Кожну працюючу людину, незалежно від місця роботи і країни проживання, завжди турбував свій
матеріальний статус, який підтримується відповідною оплатою її праці. Проаналізуємо такий показник,
як середня заробітна плата по країні, що дозволяє визначити вартість праці і доходи звичайних
громадян. Розглянемо середню зарплату декількох країн СНД і країн світу в 2012 році (табл. 2).
Як видно з даних табл. 2, Росія залишається країною з найвищою середньою заробітною платою
серед країн СНД, на другому місці знаходиться Казахстан, на третьому - Азербайджан і тільки
четвертою йде Україна; найменша середня зарплата в Таджикистані. Стосовно країн Європи, то тут
лідирують скандинавські країни і Німеччина, в яких заробітна плата трохи нижча, ніж в США. У країнах
східної Європи найбільша заробітна плата в Чехії і Польщі.
Стратегія держави щодо реалізації цілей соціальної політики згідно принципів сталого розвитку
країни спрямована на послідовне підвищення грошових доходів населення і заробітної плати, як
найважливішого показника рівня життя населення, а також може виступати в якості чинника
економічного зростання і розширення внутрішнього споживчого попиту. У докризовий період (табл. 3)
середня і мінімальна зарплати, а також ВВП мали єдині темпи зростання порівняно з 2007 р., при
цьому прожитковий мінімум зріс тільки на 17%, що свідчить про стабілізацію економіки та соціальних
заходів держави щодо забезпечення заробітною платою.
У 2009-2010 рр. у зв’язку із кризою здійснювалася політика прискореного зростання доходів і
заробітної плати. При падінні у 2009 р. ВВП на 3,66% середня заробітна плата зросла на 5%, а
прожитковий мінімум - на 11% і мінімальна зарплата - на 22%. У 2010 р. зростання ВВП склало 18%,
практична на стільки ж зросла середня заробітна плата (17,5%), а прожитковий мінімум і мінімальна
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заробітна плата - на 23%. Проте, не зважаючи на позитивну динаміку останніх років, рівень доходів
населення і середньої заробітної плати залишається низьким порівняно з розглянутими вище
економічно розвиненими країнами.
Таблиця 2
Середня заробітна плата в країнах світу в 2012 році, дол. США
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Країни світу
Російська Федерація
Казахстан
Азербайджан
Україна
Вірменія
Молдова
Киргизстан
Білорусь
Таджикистан
Німеччина
Швеція
Італія
Іспанія
Греція
Польща
Румунія
Болгарія
США
Японія

Середньомісячна зарплата
760
600
450
350
330
300
220
210
100
3900
3400
3000
2800
2600
1700
1100
900
4100
3600

Джерело : [10]
Таблиця 3
Темпи приросту (наступний рік до попереднього, 2007 – 100%), %
Показники
2008
2009
Середня заробітна плата
133,68
105,54
Прожитковий мінімум
117,78
111,21
Мінімальна зарплата
131,52
122,98
ВВП
131,54
96,34
Джерело : розраховано авторами на основі [11; 12]

2010
117,47
123,92
123,92
118,53

2011
117,6
108,89
108,89
121,62

І пів. 2012
110,79
112,95
112,95
–

Розглянемо динаміку середньомісячної заробітної плати в Україні за видами економічної
діяльності (табл. 4).
Таблиця 4
Динаміка середньомісячної заробітної плати в Україні за видами економічної діяльності у
2000, 2007-І пів. 2012 рр., грн.
Види економічної діяльності
Усього
Сільське господарство, мисливство та
пов’язані з ним послуги
Промисловість
Будівництво
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових
приладів та предметів особистого вжитку
Діяльність транспорту та зв’язку
Фінансова діяльність
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
Джерело : [12]

2000

2007

2008

2009

2010

2011

230

1351

1806

1906

2239

2633

І пів.
2012
2917

111

733

1076

1206

1430

1800

1896

302
260

1554
1486

2017
1832

2117
1511

2580
1754

3120
2251

3370
2341

226

1145

1514

1565

1874

2339

2662

336
560
335
156

1670
2770
1852
1060

2207
3747
2581
1448

2409
4038
2513
1611

2726
4601
2747
1889

3138
5340
3053
2081

3390
5873
3137
2481

138

871

1177

1307

1631

1778

2093
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Як показують дані табл. 4, середня заробітна плата у промисловості, не зважаючи на кризові
наслідки, мала тенденцію до зростання і перевищувала рівень середньої зарплати по Україні. Темпи
зростання за останні 6 років спостерігалися такі: у 2008 р. у порівнянні з 2007 р. збільшення склало
29,8%, у 2009 р. порівняно з 2008 р. – 5%, у 2010 р. порівняно з 2009 р. – 21,8%, у 2011 р. порівняно з
2010 р. – 20,9%, а у І пів. 2012 р. порівняно з 2011 р. – тільки 8%. Це свідчить про те, що процеси
стабілізації економіки в державі призвели до стабілізації і соціальної сфери, зокрема, в області
заробітної плати. Найбільший рівень середньої заробітної плати спостерігався в області фінансової
діяльності, який більш, аніж у два рази перевищує середню заробітну плату по Україні. Найнижчий
рівень заробітної плати спостерігався у сільському господарстві, який спочатку був у два рази нижчий
за середній рівень заробітної плати по Україні, а починаючи з 2009 р. рівень почав наближатися до
середнього по Україні і у І півріччі 2012 р. відрізнявся вже тільки на половину. Це можна пояснити з
одного боку стабільністю у фінансовому секторі, а з іншого боку розвитком соціальної політики у
сільському господарстві.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведені дослідження тенденцій
заробітної плати в Україні у порівнянні з іншими країнами показали, що в умовах стійкого розвитку
держави необхідно і в соціальній сфері, зокрема в області оплати праці, по-перше, забезпечити її
зростання до рівня, що відповідає сучасним вимогам відтворення робочої сили; по-друге, сформувати
ринкові механізми, які дозволять регулювати оплату праці, що в свою чергу дозволить стимулювати
продуктивність праці і, як наслідок, підвищити ефективність виробництва; по-третє, відрегулювати в
заробітній платі міжгалузеві відмінності, підвищивши її рівень в сільському господарстві і соціальнокультурних галузях. Також, відповідно до темпів зростання ВВП, необхідно збільшити реальні грошові
доходи, при цьому зростання реальної заробітної плати повинно відповідати зростанню
продуктивності праці в умовах зниження чисельності зайнятих економічною діяльністю.
Враховуючи, що мінімальна заробітна плата є мінімальним соціальним стандартом в області
оплати праці, то по відношенню до середньої вона повинна відповідати загальноприйнятим
параметрам, які існують в економічно розвинених країнах і складати не менше третини.
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Анотація
Досліджено динаміку мінімальної і середньої заробітної плати, прожиткового мінімуму та їх
взаємозв’язок і вплив на рейтинг країн Європи. Визначено мету соціальної політики в
довгостроковій перспективі. Внесено пропозиції щодо забезпечення стійкого зростання рівня і
якості життя населення в контексті сталого розвитку держави.
Ключові слова: ВВП, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, середня заробітна
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плата, рейтинг, якість життя, добробут, продуктивність праці.
Аннотация
Исследована динамика минимальной и средней заработной платы, прожиточного минимума и
их взаимосвязь и влияние на рейтинг стран Европы. Определена цель социальной политики в
долгосрочной перспективе. Внесены предложения относительно обеспечения стойкого роста
уровня и качества жизни населения в контексте устойчивого развития государства.
Ключевые слова: ВВП, минимальная заработная плата, прожиточный минимум, средняя
заработная плата, рейтинг, качество жизни, благосостояние, производительность труда.
Annotation
Dynamics of the minimum and average salary, living wage and their interrelation and influence on a
rating of the countries of Europe is investigated. The purpose of social policy in long-term perspective is
defined. Offers for ensuring of permanent growth of level and quality of life of the population in a context of a
sustainable progress of the state are made.
Key words: GDP, minimum wage, living wage, average salary, rating, quality of life, welfare, labor
productivity.
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ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ
МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. З метою створення соціально орієнтованої моделі господарювання в
Україні, формування та розвиток ринку стає основним індикатором перетворень та соціальної
спрямованості економіки.
Ринок є складним економічним механізмом, за допомогою якого відбувається погодження і
реалізація економічних інтересів між виробниками товарів та їх споживачами в процесі обміну через
механізм ринкових цін [1].
Посилення ролі ринку та активізація процесу створення нових організаційних формувань в
сфері торгівлі, вимагає приділення значної уваги оцінці ефективності розвитку торговельних мереж та
їх впливу на розвиток національного господарства в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань розвитку торгівлі та ринку
присвятили роботи багато авторів, а саме: В. В. Радаєва, І. М. Мельник, В. В. Апопій, С. Г. Бабенко,
О. І. Бланк, Я. А. Гончарук, Я. М. Антонюк, П. Ю. Балабан, А. А. Дудла, В. П. Косаріна, І. Т. Мазаракі
тощо. Роботи науковців присвячені еволюції торгових форматів [9], специфіці оптової та роздрібної
торгівлі, тенденціям та перспективам подальшого розвитку торгівельної галузі [5; 8]. Багато матеріалу
присвячено аналізу стану ринку, прогнозам його подальшого розвитку [6; 3]. Водночас, недостатньо
уваги приділяється дослідженню впливу показників, що характеризують розвиток торговельних мереж,
на розвиток національної економіки країни.
Постановка завдання. Мета статті полягає у виявленні впливу показників розвитку
торговельних мереж України на показники розвитку національного господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічні показники, зазвичай, перебувають під
впливом випадкових факторів, а тому з математичної точки зору інтерпретуються як випадкові
величини. З теорії ймовірностей відомо, що випадкові величини можуть бути пов’язані
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функціональною чи статистичною залежністю або ж узагалі бути незалежними. Сувора функціональна
залежність реалізується в економіці рідко. Частіше спостерігається так звана статистична залежність.
Статистичною називають залежність, коли зі зміною однієї випадкової величини змінюється закон
розподілу ймовірностей іншої та її середнє значення. Така залежність називається кореляційною.
Залежність Y від кількох змінних, що описується функцією, називають множинною регресією [7].
Місце торговельної галузі в національному господарстві характеризується внеском торгівлі в
загальнонаціональні показники: валову додану вартість, обсяг реалізованої продукції, фінансовий
результат від звичайної діяльності до оподаткування, інвестиції в основний капітал по економіці в
цілому, кількість найманих працівників, кількість зайнятих в народному господарстві, кількість
працевлаштованих та обсяг випуску продукції [5]. Виходячи з цього, зазначені показники можна
вважати результативними показниками, що характеризують розвиток національного господарства.
Саме вплив факторних показників, які характеризують розвиток торгівельних мереж, на вказані
результативні показники розвитку національного господарства автор поставив за мету виявити в ході
подальшого дослідження з використанням інструментарію кореляційно-регресійного аналізу.
В якості факторних ознак нами пропонується використовувати відносні показники, що
характеризують розвиток торговельних мереж. Всього при побудові моделей кореляційнорегресійного аналізу було розглянуто 66 часткових показників (X1-X66), що використовуються для
розрахунку наступних комплексних показників розвитку торговельних мереж:

–показник прогресивності змін структури кінцевих результатів (I1) – розраховується як
середньоарифметична величина темпів росту відносних показників, які відображають зміни в структурі
результатів функціонування торговельної мережі (обчислюються шляхом співставлення одних
результатів з іншими);
–показники ефективності використання витрат (I2) – розраховуються як середньоарифметична
величина темпів росту відносних показників, які характеризують ефективність витрат торговельних
мереж (обчислюються відношенням результатів діяльності торговельних мереж до витрат
торговельних мереж);
–показник ефективності використання ресурсів (I3) – розраховується як середньоарифметична
величина темпів росту відносних показників, які характеризують ефективність ресурсів торговельних
мереж (обчислюються відношенням результатів діяльності торговельних мереж до ресурсів
торговельних мереж);
–показник прогресивності зміни структури витрат (I4) – розраховується як середньоарифметична
величина темпів росту відносних показників, які відображають зміну в структурі витрат торговельних
мереж (обчислюються співставленням одних видів витрат з іншими);
–показник зміни витратомісткості ресурсів (I5) – розраховується як середньоарифметична
величина темпів росту відносних показників, які відображають витратомісткість ресурсів торговельних
мереж (обчислюються відношенням різних видів витрат до ресурсів торговельних мереж);
–показник прогресивності зміни структури ресурсів (I6) – розраховується як
середньоарифметична величина темпів росту відносних показників, які відображають зміну в структурі
ресурсів торговельних мереж (обчислюються співставленням одних видів ресурсів з іншими).
На основі наявної інформації про динаміку часткових показників розвитку торговельних мереж
та результативних показників розвитку національного господарства за 2006-2011 роки пропонується
побудувати сім кореляційно-регресійних моделей:
– модель залежності сумарної валової доданої вартості (Y1) від показників розвитку
торговельних мереж;
– модель залежності обсягів реалізованої продукції в цілому по Україні (Y2) від показників
розвитку торговельних мереж;
– модель залежності фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування по
Україні (Y3) від показників розвитку торговельних мереж;
– модель залежності інвестицій в основний капітал по Україні (Y4) від показників розвитку
торговельних мереж;
– модель залежності чисельності найманих працівників в Україні (Y5) від показників розвитку
торговельних мереж;
– модель залежності працівників, зайнятих в економіці України (Y6) від показників розвитку
торговельних мереж;
– модель залежності кількості працівників, працевлаштованих протягом року в Україні (Y7), від
показників розвитку торговельних мереж.
Для здійснення відбору показників, що будуть входити до складу кожної з моделей було
розраховано коефіцієнти кореляції між результативними показниками Y1-Y7 та факторними ознаками
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X1-X66. Вибір показників, що увійшли до моделі здійснювався послідовним включенням до її складу
показників з максимальним по модулю рівнем коефіцієнта кореляції між ним та результативним
показником з виключенням тих факторних ознак, які створюють небезпеку появи мультиколінеарності.
Підбір показників продовжується до того моменту, коли стає сформованою група з чотирьох
показників розвитку торговельних мереж, які найбільше впливають на результативний показник
моделі (Y1-Y7).
Побудова моделі залежності відбувається на основі методу найменших квадратів, який, завдяки
широкій сфері свого застосування, посідає виняткове місце серед методів математичної статистики.
Задачею методу найменших квадратів є оцінка закономірностей, які спостерігаються на тлі
випадкових коливань, та її використання для подальших розрахунків та прогнозів [4].
Формули емпіричних ліній регресії моделей впливу факторів розвитку торговельних мереж на
показники розвитку національної економіки країни наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Формули емпіричних ліній регресії та їх характеристики
Емпірична залежність

Y1 = 284159,245 + 1488,574 X 21 − 47690,224 X 31 − 11465,392 X 41 − 5750,194 X 42
Y2 = −565850,992 + 3895,399 X 21 − 958,075 X 31 − 929,007 X 37 + 2935,558 X 41

Коефіцієнти
детермінації та
кореляції

D1 = 0,997;
R1 = 0,998
D2 = 0,999;
R2 = 0,999

Y3 = − 174885 ,637 + 21146 ,332 X 8 + 148657 ,823 X 47 + 69486 ,546 X 54 −

D3 = 0,999;

− 2455320 ,857 X 58

R3 = 0,999

Y4 = −241993,416 + 2159,311X 20 − 9554,630 X 23 + 1175,960 X 32 + 4939,080 X 63
Y5 = 13777,106 + 22,232 X 31 − 1147,501X 57 − 23,049 X 62 − 76,800 X 66
Y6 = 13051,180 + 12,356 X 15 + 2,233 X 20 − 649,899 X 57 − 820,595 X 66
Y7 = −379,278 + 4,030 X 17 + 23,956 X 42 − 2,198 X 45 + 3023,956 X 61

D4 = 0,965;
R4 = 0,982
D5 = 0,996;
R5 = 0,998
D6 = 0,999;
R6 = 0,999
D1 = 0,964;
R1 = 0,982

Джерело: розроблено авторами за даними [2]

До складу моделі залежності валової доданої вартості (Y1) від показників розвитку торговельних
мереж за наведеною вище методикою були включені наступні показники: показник продуктивності
праці одного працівника (X21), загальний товарооборот на 1 грн. витрат обігу (X31), співвідношення
витрат обігу та амортизаційних відрахувань (X41) та співвідношення витрат обігу та інвестицій (X42).
При цьому, як видно з першого рівняння регресії, найбільшим позитивним фактором зростання
валової доданої вартості на даному етапі розвитку економіки України є продуктивність праці
торговельних працівників. Інші фактори, що були включені в модель не призводять до зростання
валової доданої вартості. Якщо говорити про загальний товарооборот на 1 грн. витрат обігу, то цей
показник по торговельним мережам України за останні роки зменшувався, що свідчить про зниження
ефективності їх роботи. Зростання факторів співвідношення витрат обігу з амортизацією та
інвестиціями в основний капітал згідно параметрів множинної регресії також не викликає належної
віддачі, що можна пояснити неефективним використанням основних фондів торговельними мережами
та низькою ефективністю інвестицій в торгівельну галузь.
До складу моделі залежності обсягів реалізованої продукції (Y2) від показників розвитку
торговельних мереж дули включені показники: продуктивність праці одного працівника (X21), загальний
товарооборот на 1 грн. витрат обігу (X31), загальний товарооборот з 1 кв. м. торговельної площі (X37),
співвідношення витрат обігу та амортизаційних відрахувань (X41). При цьому, найбільшим позитивним
фактором зростання обсягів реалізованої продукції на даному етапі розвитку економіки України є
продуктивність праці торговельних працівників. Крім того, зростанню обсягів реалізації сприяє також
зростання витрат обігу на 1 грн. амортизаційних відрахувань. Це пов’язано з перерозподілом витрат
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на користь більш мобільних та таких, що дають більшу віддачу, ніж амортизація. Інші фактори, що
були включені в модель не призводять до зростання обсягів реалізованої продукції по Україні.
До складу моделі фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування (Y3) від
показників розвитку торговельних мереж були включені рентабельність інвестицій торговельних
мереж в основний капітал (X8), співвідношення витрат на оплату праці та амортизацію (X47),
співвідношення матеріальних витрат і власного капіталу (X54), співвідношення амортизації та власного
капіталу (X58). Як видно з рівняння регресії, позитивними факторами зростання фінансових
результатів від звичайної діяльності підприємств до оподаткування на даному етапі розвитку
економіки України є рентабельність інвестицій в основний капітал, здійснених торговельними
мережами, співвідношення витрат на оплату праці та амортизацію, співвідношення матеріальних
витрат і власного капіталу. Зростання цих показників сприяє збільшенню результативних показників.
Зростання співвідношення амортизації та власного капіталу, навпаки, не сприяє зростанню
фінансових результатів від реалізації по Україні.
До складу моделі інвестицій в основний капітал (Y4) від показників розвитку торговельних мереж
були включені чистий дохід від реалізації на 1 м. кв. торговельної площі (X20), роздрібний товарообіг на 1
грн. витрат обігу (X23), загальний товарообіг на 1 грн. витрат на оплату праці (X32), інвестиції на 1
працівника торговельних мереж (X63). Позитивними факторами зростання інвестицій в основний капітал по
економіці України є чистий дохід від реалізації на 1 м. кв. торговельної площі, загальний товарообіг на 1
грн. витрат на оплату праці , інвестиції на 1 працівника торговельних мереж. Ці показники закономірно
викликають зростання інвестицій в основний капітал в економіку України в цілому. Водночас, роздрібний
товарообіг на 1 грн. витрат обігу не викликає зростання інвестицій в основний капітал.
До складу моделі залежності чисельності найманих працівників в економіці України (Y5) від
показників розвитку торговельних мереж були включені загальний товарообіг на 1 грн. витрат обігу (X31),
співвідношення амортизації та інвестицій (X57), інвестиції на 1 м. кв. торговельної площі (X62), торгова
площа на 1 торговельного працівника (X66). Позитивний вплив на зростання кількості найманих працівників
чинить загальний товарообіг на 1 грн. витрат обігу. Зростання співвідношення амортизації та інвестицій,
інвестицій на 1 м. кв. торговельної площі та торговельної площі на 1 працівника, виходячи з параметрів
рівняння регресії, не викликають зростання чисельності найманих працівників по Україні.
До складу моделі залежності чисельності зайнятих працівників в народному господарстві (Y6) від
показників розвитку торговельних мереж були включені зарплатовіддача (X15), чистий дохід на 1 м. кв.
торговельної площі (X20), співвідношення амортизацій та інвестицій (X57), торгова площа на 1
торговельного працівника (X66). З рівняння регресії видно, що позитивними факторами зростання кількості
зайнятих працівників є зарплатовіддача та чистий дохід на 1 кв. м. торговельної площі. Водночас,
зростання співвідношення амортизації та інвестицій та торговельної площі на 1 працівника, виходячи з
параметрів рівняння регресії, не викликають зростання чисельності зайнятих працівників по Україні.
До складу моделі залежності кількості працевлаштованих (Y7) від показників розвитку
торговельних мереж були включені чистий дохід від реалізації на 1 грн. амортизації (X17),
співвідношення витрат обігу та інвестицій (X42), витрати обігу на 1 працівника (X45), співвідношення
інвестицій та власного капіталу (X61). При цьому, позитивними факторами зростання кількості
працевлаштованих працівників є чистий дохід від реалізації на 1 грн. амортизації, співвідношення
витрат обігу та інвестицій, співвідношення інвестицій та власного капіталу.
Розраховані за вказаними моделями коефіцієнти множинної кореляції є надзвичайно високими
(вище 0,9), а, отже, сила зв’язку між факторами, включеними до складу моделей, та результативними
ознаками є надзвичайно високою. Рівень коефіцієнтів детермінації дає змогу зробити висновок, що
зміна результативної ознаки в більшій своїй частині залежить від зміни факторних показників.
Для перевірки моделей на вірогідність по кожній з них був розрахований коефіцієнт Фішера. За
всіма моделями значення цього коефіцієнта є більшим за критичне значення (19,16). Перевищення
розрахункового значення критерію Фішера над критичним свідчить про вірогідність побудованих
залежностей та можливість їх подальшого практичного використання [4].
Нами було розраховано коефіцієнти еластичності результатів Y1-Y7 від факторів, що увійшли до
складу кореляційно-регресійних моделей залежності (табл. 2).
Як видно з даних табл. 2, найбільшим є коефіцієнт еластичності валової доданої вартості (Y1)
від продуктивності праці працівників торговельних мереж (X21). Значення коефіцієнту еластичності
говорить про те, що зростання продуктивності праці торговельних працівників на 1% призводить о
збільшення валової доданої вартості на 1,459%.
Найбільшим є коефіцієнт еластичності обсягів реалізованої продукції по економіці України (Y2)
від продуктивності праці працівників торговельних мереж (X21). Значення коефіцієнту еластичності
говорить про те, що зростання продуктивності праці торговельних працівників на 1% призводить о
збільшення обсягів реалізованої продукції на 1,211%. Крім того, до збільшення обсягів реалізації на
0,032% призводить збільшення співвідношення між витратами обігу та амортизаційними витратами.
Всі інші показники не викликають зростання обсягів реалізованої продукції тож, задля нарощування
обсягів реалізації слід максимально скористатися можливостями підвищення продуктивності праці
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торговельних працівників, встановлення оптимального співвідношення між витратами обігу та
амортизацією при нівелюванню негативного впливу інших показників або створенні умов, які
дозволили б змінити вектор їхнього впливу з негативного на позитивний.
Таблиця 2
Коефіцієнти еластичності валової доданої вартості від факторів розвитку торговельних мереж
Результат

Y1
Y2
Y3

Y4
Y5
Y6
Y7

Коефіцієнти еластичності за факторами

X 21

X 31

X 41

X 42

1,459

-0,292

-0,388

-0,088

X 21

X 31

X 37

X 41

1,211

-0,002

-0,046

0,032

X8

X 47

X 54

X 58

0,041

7,646

0,320

-3,893

X 20

X 23

X 32

X 63

1,654

-0,054

0,368

0,342

X 31

X 57

X 62

X 66

0,015

-0,061

-0,006

-0,573

X 15

X 20

X 57

X 66

0,082

0,037

-0,034

-0,609

X 17

X 42

X 45

X 61

0,745

0,370

-0,423

0,725

Джерело : розроблено авторами за даними [2]
Значним є коефіцієнт еластичності фінансових результатів (Y3) від співвідношення витрат на оплату
праці та амортизацію (X47). Значення коефіцієнту еластичності говорить про те, що зростання цього
фактору розвитку торговельних мереж на 1% призводить до збільшення фінансових результатів на
7,646%. Крім того, до збільшення результативного показника на 0,320% призводить збільшення
співвідношення між матеріальними витратами та власним капіталом, а також на 0,041% - збільшення
рентабельності власного капіталу торговельних мереж. Лише один показник (X58) призводить до
зменшення фінансових результатів. З огляду на це, задля підвищення фінансових результатів від
звичайної діяльності до оподаткування слід зосередити увагу на підвищенні рентабельності власного
капіталу, оптимізації співвідношення між амортизацію, витратами на оплату праці та власним капіталом.
Як видно з даних табл. 2, найбільшим є коефіцієнт еластичності інвестицій в основний капітал
(Y4) від чистого доходу від реалізації на 1 м. кв. торговельної площі (X20). Значення коефіцієнту
еластичності говорить про те, що зростання цього фактору розвитку торговельних мереж на 1%
призводить до збільшення інвестицій в основний капітал на 1,654%. Крім, того до збільшення обсягів
реалізації на 0,368% призводить зростання загального товарообороту на 1 грн. витрат на оплату
праці, а також на 0,342% - збільшення інвестицій на 1 працівника торговельних мереж. Лише один
показник (X63) призводить до зменшення інвестицій в основний капітал.
Як свідчать коефіцієнти еластичності, чисельність найманих працівників (Y5) зростає на 0,015 %
при збільшенні загального товарообороту на 1 грн. витрат обігу на 1%, та зменшується на 0,061%,
0,006% та 0,573%, відповідно при збільшенні на 1% співвідношення амортизації та інвестицій,
інвестицій на 1 м. кв. торговельної площі та торгової площі на 1 торговельного працівника.
За даними табл. 2, чисельність зайнятих працівників (Y6) зростає на 0,082 % при збільшенні
зарплатовіддачі на 1% та на 0,037% при зростанні чистого доходу на 1 кв. м. торговельної площі на
1%, та зменшується на 0,034 та 0,609% при збільшенні на 1% співвідношення амортизації та
інвестицій та торгової площі на 1 торговельного працівника.
Як свідчать коефіцієнти еластичності, чисельність працевлаштованих працівників зростає на
0,745 та 0,725 % при збільшенні чистого доходу від реалізації на 1 грн. амортизації та зростанні
співвідношення інвестицій та власного капіталу.
Таким чином, проведений аналіз дозволив виявити ті факторні показники розвитку торговельних
мереж України, які найбільше впливали на результативні показники розвитку її народного
господарства. Однак слід не просто дослідити вплив окремих факторних показників на показники
розвитку національної економіки, але й визначити ступінь взаємозв’язку між результативними
показниками функціонування економіки України та частковими показниками розвитку торговельних
мереж на основі статистичних даних за 2006-2011 роки.
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З цією метою автором розраховано коефіцієнти кореляції між значеннями часткових показників
оперативного розвитку торговельних мереж та результативними показниками, що характеризують
національну економіку та її розвиток в цілому.
Отримані в ході розрахунків дані можна представити у вигляді табл. 3.
Таблиця 3
Залежність між показниками розвитку національного господарства, та частковими
показниками оперативного розвитку торговельних мереж
Коефіцієнти
І1
І2
кореляції
Y1
-0,075
0,015
Y2
-0,098
-0,001
Y3
0,499
0,551
Y4
-0,392
-0,330
Y5
-0,197
-0,263
Y6
-0,198
-0,264
Y7
-0,294
-0,322
Джерело : розроблено авторами за даними [2]

І3

І4

І5

I6

-0,183
-0,208
0,430
-0,548
-0,168
-0,169
-0,300

0,567
0,636
0,353
0,991
-0,040
-0,042
0,291

-0,519
-0,512
-0,596
-0,129
0,545
0,546
0,444

0,011
0,119
0,808
0,769
0,416
0,413
0,694

На основі коефіцієнтів кореляції, наведених в табл. 3, можна зробити висновок, що для
забезпечення зростання валової доданої вартості (Y1) та обсягів реалізованої продукції (Y2) найбільш
значимими є показник прогресивності структури витрат (I4) та показник витратомісткості ресурсів (I5). З
огляду на це, для збільшення валової доданої вартості та обсягів реалізованої продукції слід
стимулювати прогресивні зміни у структурі витрат торговельних мереж. Показник витратомісткості
ресурсів має зворотний взаємозв’язок з валовою доданою вартістю та обсягами реалізованої
продукції. Це означає, що з метою виправлення ситуації мають вживатися заходи, які дозволять
досягти належної віддачі від збільшення показників витратомісткості ресурсів у вигляді зростання
валової доданої вартості та реалізованої продукції.
На фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (Y3) найбільше впливає
показник прогресивності змін в структурі ресурсів торговельних підприємств (I6). Саме завдяки
оптимізації структури ресурсів можна досягти найбільшого зростання фінансових результатів від
звичайної діяльності. Позитивним є також зв'язок між фінансовими результатами та показником
ефективності витрат торговельних мереж (I2), тож збільшення цього показника сприятиме зростанню
фінансових результатів. Найбільш проблемним є показник витратомісткості ресурсів (I5), тож саме
регулювання цього показника є одним з пріоритетів розвитку торговельних мереж.
Серед часткових показників, що впливають на інвестиції в основний капітал по Україні (Y4)
найбільший позитивний вплив мають показники прогресивності зміни структури витрат (I4) та
прогресивності зміни структури ресурсів (I6). Забезпечення прогресивних змін в структурі витрат та
ресурсів торговельних мереж спонукатиме інвестиційну активність як на торговельних підприємствах,
так і на підприємствах інших галузей економіки. Найбільш проблематичним є показник ефективності
ресурсів (I3), адже зв'язок між ним та інвестиціями в основний капітал є оберненим. Саме цьому
показнику слід приділяти підвищену увагу при регулювання розвитку торговельних мереж задля
стимулювання інвестиційної активності.
На кількість найманих працівників (Y5), зайнятих працівників (Y6) та працевлаштованих (Y7)
позитивно впливають показники витратомісткості ресурсів (I5) та прогресивності змін структури
ресурсів (I6). Інші показники негативно впливають на результативні показники, але їх вплив не можна
назвати значимим.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в ході дослідження було виявлено вплив
показників розвитку торговельних мереж України на розвиток національного господарства. З метою
підвищення ефективності розвитку національного господарства слід сприяти збільшенню часткових
показників оперативного розвитку торговельних мереж, які дають адекватну віддачу у вигляді
приросту результативного показника (коефіцієнти кореляції є додатними). Щодо показників, які не
викликають зростання в короткостроковій перспективі, необхідно вжити заходів, щоб створити
необхідні умови, які дозволять з плином часу перетворити негативну детермінованість зв’язку між
конкретним частковим показником розвитку торговельної мережі та результатом функціонування
народного господарства на позитивну.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню ролі торговельних мереж як специфічних утворень в
торгівельній сфері. В ході дослідження застосовано методику кореляційно-регресійного аналізу.
Виявлено силу зв’язку та побудовано емпіричні лінії регресії моделей залежності між показниками
розвитку торговельних мереж та показниками розвитку народного господарства України.
Ключові слова: торгівля, торгівельна мережа, кореляційно-регресійний аналіз, емпірична
лінія регресії, розвиток національного господарства.
Аннотация
Статья посвящена исследованию роли торговых сетей как специфических образований в
торговой сфере. В ходе исследования применена методика корреляционно-регрессионного
анализа. Выявлено силу связи и построены эмпирические линии регрессии моделей зависимости
между показателями развития торговых сетей и показателями развития народного хозяйства
Украины.
Ключевые слова: торговля, торговая сеть, корреляционно-регрессионный анализ,
эмпирическая линия регрессии, развитие национального хозяйства.
Annotation
The article is devoted to the investigation of role of trade networks as specific formations in a trade
sphere. Methodology of cross-correlation-regressive analysis is applied during this research. Force of
connection was determined and the empiric lines of regression between the indicators of development of
trade networks and indicators of development of national economy of Ukraine were built.
Key words: trade, trade network, cross-correlation-regressive analysis, empiric line of regression,
development of national economy.
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ВЗАЄМОДІЯ РИНКІВ ПРАЦІ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ:
ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Важливою передумовою соціально-економічного прогресу країни у
третьому тисячолітті виступає необхідність забезпечення розвитку тих сфер економіки, які
безпосередньо пов’язані із створенням, поширенням і використанням знань. Головною
характеристикою економіки знань є вміння використовувати знання, які є ключовим елементом в
механізмі створення багатства країни. Здатність суспільства створювати, адаптувати і
комерціалізувати знання має вирішальне значення для забезпечення сталого економічного зростання
та підвищення конкурентоспроможності країни. Провідне місце в цьому процесі займає ринок освітніх
послуг, як об’єктивна єдність закономірно пов’язаних взаємовідносин між суб’єктами освітнього
процесу та ринку праці з приводу виробництва та реалізації інтелектуальних послуг, що забезпечує
ефективність впровадження інновацій в усі сфери суспільного розвитку, визначає рівень
конкурентоспроможності економіки країни.
Розвиток суспільства, заснованого на знаннях, можливий тільки за умови інноваційного шляху
побудови економіки та розвитку високотехнологічного виробництва. У цих умовах особливо зростає
роль людських ресурсів, тому для здійснення ефективного керівництва інноваційними процесами,
розробки та впровадження інноваційних проектів необхідні висококваліфіковані фахівці.
Підготовка висококваліфікованих фахівців конкурентоспроможних на національному,
європейському та світовому ринках праці потребує модернізації як самої вищої освіти, так і її
відносини з ринком праці. У зв’язку з цим особливої уваги потребують питання налагодження
взаємодії ринків освітніх послуг та праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз українських публікацій, присвячених
проблемам розвитку систем освіти, дозволяє відзначити, що даній тематиці присвячено безліч
глибоких економічних досліджень. Найбільш значні дослідження з означеної тематики належать таким
економістам, як: О. Грішнова, Л. Колешня, У. Кравченко, В. Куценко, Е. Лібанова, Н. Лук'янченко,
В. Савченко, Г. Черніченко, Л. Шаульська. При цьому основний акцент досліджень приділяється
розгляду реформування освіти для гармонізації відносин між ринками освіти і праці на
загальнонаціональному, регіональному та місцевих рівнях.
Проблематика щодо основних об’єктивних тенденцій та прикладної стратегії розвитку ринку
праці в останні роки активно розробляється вченими, такими як: В. Близнюк, Д. Богиня, В. Будкін,
В. Вергун, А. Кінах, А. Колот, Л. Лісогор, Д. Лук’яненко, О. Мартякова, О. Новікова, В. Новицький та ін.
Проблемам державного регулювання ринку праці присвячені роботи вчених: В. Бакуменко,
В. Дорофієнко, В. Ільяшенко, Л. Костровець, А. Мерзляк, П. Надолишній, О. Черниш та інших.
Актуальні наукові дослідження щодо сфери підготовки кадрів та взаємодії ринків освітніх послуг
та праці проведено у працях таких вітчизняних учених: Н. Анішина, Д. Богиня, В. Васильченко,
О. Грішнова, Л. Колєшня, А. Колот, Е. Лібанова, А. Маршалл, О. Мартякова, В. Петюх, Н. Черниш,
Г. Ярошенко та ін.
Особливої уваги в поточній перспективі заслуговує дослідження питань взаємодії ринків праці та
освітніх послуг, вивчення їх тенденції і перспективи розвитку.
Постановка завдання. Мета статті - визначити особливості функціонування ринків праці і
освітніх послуг, проаналізувати тенденції їх взаємодії та сформулювати перспективи подальшого
розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Функціонування ринку освітніх послуг забезпечує
як культурно-інтелектуальні, так і інноваційні потреби суспільства. Ринок освітніх послуг взаємодіє з
ринком праці, як органічною складовою будь-якої ринкової економіки, що виконує функції механізму
розподілу і перерозподілу суспільної праці за сферами і галузями господарства, видами та формами
зайнятості відповідно до структури суспільних потреб і форм власності.
Тісна взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг в умовах трансформації ринкової економіки
є важливим напрямом змін і тенденцій освітнього простору, розширення доступу до навчання і вибору
професії, формування людського капіталу як основи ефективного економічного і соціального розвитку
країни [1].
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На сьогодні в Україні налічується 345 університетів, інститутів, академій на 45,5 мільйонів
населення [2; 3]. В той же час, ціла низка розвинутих країн Європи мають зовсім інше співвідношення
в освітній підготовці вищої школи та використання трудового потенціалу (табл. 1).
Таблиця 1
Співвідношення кількості населення та ВНЗ в країнах світу
№ з/п

Країна

Кількість ВНЗ

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

Англія
Франція
Італія
Іспанія
Польща
Україна

96
78
65
47
11
345

Чисельність населення
(млн. чол.)
62,87
65,0
61,1
46,8
38,27
45,5

Джерело : [1]
Наведене в табл. 1 співвідношення змушує замислитись не стільки про кількість закладів, скільки
можливість їх ефективного функціонування, відповідно до потреб вітчизняного ринку праці та сучасних
тенденцій підготовки спеціалістів за європейськими та міжнародними стандартами. Якщо держава
допускає існування такої кількості вищих навчальних закладів, то вона зобов’язана створювати сприятливі
умови для їх ефективного функціонування. Цілком очевидно, що ця проблема потребує переосмислення
та науково-обґрунтованих підходів щодо їх вирішення протягом найближчої перспективи [1].
Перехідний період до ринкової економіки виявив дуже велику проблему для ринку праці - це
невідповідність параметрів функціонування ринку освітніх послуг потребам ринку праці, що породжує
безробіття, в тому числі серед випускників різних навчальних закладів [1].
Очевидно, чим менш стійкі зв'язки між ринками, чим менше враховуються умови їх спільного
функціонування, тим більша і критичніша невідповідність попиту та пропозиції трудових ресурсів на
ринку праці, тим слабша можливість інноваційного розвитку економіки.
У період ринкових трансформацій різні об'єктивні і суб'єктивні умови визначають виникнення
диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці, а саме [4]:
1) галузеві диспропорції (складаються під впливом різних темпів розвитку галузей економіки,
промисловості, сфери послуг);
2) територіальні диспропорції (виникають під впливом нерівномірного розміщення та розподілу
сировинних і виробничих ресурсів, територіальних відмінностей у розвитку економічного і трудового
потенціалу);
3)
соціально-демографічні
диспропорції
(формуються
під
впливом
різної
конкурентоспроможності окремих груп населення на ринку праці);
4) професійно-кваліфікаційні диспропорції (є наслідком інтегрального впливу галузевих,
територіальних та соціально-демографічних диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили на
ринку праці і обумовлені недостатнім впливом держави на процеси відтворення і використання
робочої сили).
В результаті перерахованих диспропорцій складається критична ситуація коли, з одного боку,
неможливо задовольнити потреби суспільства, галузі, організацій, підприємств у працівниках певних
професій і спеціальностей, що, в свою чергу, призводить до зниження обсягів та якості товарів і
послуг, зниження конкурентоспроможності підприємств і країни в цілому, з іншого боку, з'являються
стійкі групи населення, які відчувають труднощі у працевлаштуванні, не беруть участь в суспільному
виробництві і потребують соціальної допомоги з боку держави.
Дану ситуацію підтверджують і статистичні дані попиту та пропозиції на ринку праці (табл. 2).
Таблиця 2
Співвідношення попиту та пропозиції спеціалістів на ринку праці України
Випущено фахівців, тис. ос.
Рік
2007
2008
2009
2010
2011

I-II рівнів
акредитації
134,3
118,1
114,8
111,0
96,7
Джерело : [5]

III-IV рівнів
акредитації
468,4
505,2
527,3
543,7
529,8

Потреба
підприємств у
фахівцях,
тис. ос.
15,6
12,1
9,1
7,4
7,0
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Кількість
фахівців на
обліку в ДСЗ,
тис. ос.
55,3
72,0
51,7
53,0
47,4

Навантаження незайнятих
трудовою діяльністю
фахівців на вільні робочі
місця, ос.
4
6
6
7
7
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Прикладом регіональних диспропорцій є стан ринку праці Донецької області. За даними
державного управління статистики в Донецькій області пропозиція робочої сили станом на 2011 рік
перевищила існуючий показник попиту на 91,1%. (рис. 1).

Рис. 1. Попит та пропозиція робочої сили в Донецькій області (2006-2011 рр.)
Джерело: [6]

Розвиток сучасних технологій, необхідність систематичного оновлення виробництва та
підвищення вимог до якості робочої сили потребують постійного вдосконалення знань та умінь
працівників з метою забезпечення їхньої продуктивної праці, професійної мобільності та
конкурентоспроможності. Усе це визначає нові вектори розвитку ринку освітніх послуг.
Разом із тим обсяги та якість цього навчання залишаються незначними. Наприклад, обсяги
підготовки кадрів Донецької області за період 2008-2010 рр. скоротились на 14,28% за кількістю
навчених новим професіям та на 9,2% за кількістю осіб, які підвищили кваліфікацію (рис. 2) [6].

Рис. 2. Обсяги підготовки кадрів Донецької області за 2008-2010 рр.
Джерело : [6]

У 2010 р. кількість працівників, які проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації,
становила 178,7 тис. осіб, або 15,1% від облікової кількості штатних працівників, по Україні – 1160,4
тис. осіб та 10,6% відповідно.
Із усієї кількості працівників, які проходили навчання протягом 2010 р., професійну підготовку та
перепідготовку отримали 42,7 тис. осіб, або 3,6% облікової кількості штатних працівників. Цей
показник був найвищим серед регіонів і значно перевищував частку навчених новим професіям
працівників у середньому по Україні (2%). За місцем навчання 83,4% пройшли підготовку на
виробництві та 16,6% - у навчальних закладах. За видами підготовки: 31,4 % отримали первинну
підготовку, 68,6% - пройшли курс перепідготовки [6].
Як і в попередні роки, у 2010 р. підприємства області надають перевагу перепідготовці кадрів.
Так, кількість працівників, які здобули другу або всі наступні професії за рахунок коштів підприємств
становила 29,3 тис. осіб, що в 2,2 рази перевищує кількість навчених першій професії. Питома вага
працівників Донецької області, які у 2010р. отримали первинну професійну підготовку, становила
31,4% (до загальної кількості навчених новим професіям), частка працівників, які пройшли
перепідготовку становила 68,6%. По Україні ці показники становили 33,2% та 66,8% відповідно [6].
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У 2010 р. середня періодичність здійснення професійного навчання працівників області
становила 9 років (по Україні – 12 років), при нормативно встановленій періодичності 1 раз на 5 років.
Все це говорить про неефективність функціонування вітчизняної системи освіти і її віддаленість від
потреб ринку праці [6].
Одним з найважливіших пріоритетів національних інтересів держави є розвиток
інтелектуального потенціалу українського народу та запобігання відпливу учених, фахівців,
кваліфікованої робочої сили з України. Саме цей фактор найбільш виразно впливає на ефективне
регулювання та перебіг процесів, що нині відбуваються у галузі науки та освіти. Зволікання з їх
вирішенням ведуть до зниження якості підготовки студентів, ослаблення конкурентоспроможності на
внутрішньому та зовнішньому ринку праці [1].
Особливості функціонування ринків праці та освітніх послуг в сучасних умовах та проблеми їх
взаємовідносин відображені на рис. 3.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ
Відсутність балансу між попитом і пропозицією на ринку праці
Підвищений попит на дипломованих фахівців
Невідповідність вакансій і рівня кваліфікації
Перспектива розширення виробництва
Молодіжне безробіття

УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ
Формування системи прогнозування потреб ринку
праці
Моніторинг динаміки вимог ринку праці
Врахування потреб та перспектив розвитку країни,
(регіону, галузі)
Соціальне партнерство між учасниками ринку
освітніх послуг

ПРОБЛЕМА
Невідповідність параметрів
функціонування ринків освітніх
послу потребам ринку праці

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Відсутність взаємодії з галузями економіки
Відставання від темпів розвитку НТП
Відставання від змін на ринку праці
Залежність від попиту абітурієнта
Відсутність моніторингу
працевлаштування фахівців

Рис. 3. Особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг
Джерело : розроблено авторами за даними [7]
Функціонування ринків освітніх послуг та праці має наступні протиріччя:
1. Суперечності між потребами особи, суспільства і попитом на ринку праці, особливо на
фахівців з наукомістких і високотехнологічних спеціальностей, а також між рівнями професійної освіти.
2. Швидке зростання загального обсягу наукової інформації веде до збільшення термінів
навчання, а спеціалізація навчальних закладів як спосіб скорочення цих термінів - до втрати цілісності
науково-об'єктивної картини світу, освоюваної суб'єктами.
3. Репродукуючи минулий досвід, форми навчання не здатні забезпечити масову підготовку
креативно мислячих фахівців.
4. Протиріччя між вимогою роботодавців до наявності досвіду роботи і відсутністю такого в силу
об'єктивних причин у молодих фахівців, затребуваністю загально професійних навичок і вмінь,
навичок ділового спілкування, вміння працювати в команді, дисциплінованості, відповідальності та
недостатньою увагою до формування даних навичок у майбутніх фахівців.
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5. Протиріччя між готовністю роботодавців сприяти у профорієнтаційній роботі та соціальнопсихологічної підтримки молодим фахівцям і недостатньою розробленістю механізму співпраці в
даному напрямку з боку навчальних закладів.
6. Протиріччя між кількістю бажаючих отримати освіту затребуваного рівня та якістю і кількістю
навчальних закладів, здатних задовольнити ці потреби.
Отже, вітчизняний ринок освітніх послуг не може повністю задовольнити попит у кваліфікованих
кадрах та оперативно реагувати на зміни, що відбуваються на ринку праці. Існуючий механізм
взаємодії ринків освітніх послуг та праці є неефективним. Проблема невідповідності попиту і
пропозиції робочої сили на ринку праці особливо ускладнюється регіональними диспропорціями.
Ситуація, що склалася на ринках освітніх послуг і праці, потребує вжиття невідкладних заходів щодо
гармонізації їх відносин .
Висновки з проведеного дослідження. Викладені в статті проблеми свідчать про те, що
існуючий механізм взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці ще не досить ефективний. Тому для
виходу із ситуації, що склалася, необхідно, насамперед:

–розробити концепцію взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг й об'єднати зусилля
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства економіки, Міністерства праці та
соціальної політики, галузевих міністерств, роботодавців і навчальних закладів на принципах розробки
політики пріоритетів надання роботодавцям можливості ефективніше виконувати свою роль у системі
економічних відносин;
–удосконалити систему моніторингу та прогнозування потреб ринку праці та створити мережу
самостійних структурних підрозділів, які виступатимуть посередниками між системою освіти й
роботодавцями та забезпечуватимуть взаємодію ринку праці та ринку освітніх послуг шляхом
вивчення їх стану, розроблятимуть короткострокові та довгострокові прогнози щодо можливостей
працевлаштування випускників навчальних закладів (навчальні заклади, рекрутингові та інформаційні
агентства, підприємства та служба зайнятості);
–забезпечити участь роботодавців та інших партнерів у вирішенні проблем професійної освіти,
в тому числі, розробленні освітніх стандартів, узгоджених з сучасними кваліфікаційними потребами;
–запровадити механізм визначення рейтингу навчальних закладів та тендерів на розміщення
держзамовлення на підготовку кадрів з урахуванням ефективності працевлаштування випускників як
кінцевого результату співпраці з роботодавцями. Оцінка навчальних закладів може здійснюватися за
такими критеріями, як: затребуваність професійних освітніх послуг на ринках праці та освітніх послуг;
якість професійної підготовки кадрів в навчальному закладі; розвиток відносин соціального
партнерства навчального закладу з роботодавцями у сфері підготовки (перепідготовки)
кваліфікованих кадрів; профорієнтаційна робота, проведена освітньою установою з молоддю, що
навчається; навчально-матеріальна база і кадровий потенціал навчального закладу.
–запроваджувати закордонний досвід, а саме введення методу підсумкового фінансування
навчальних закладів (як за обсягами прийому учнів чи студентів, так і за обсягами працевлаштування
за отриманою кваліфікацією та адаптації випускників на виробництві), використання практики
ендаументу, впровадження маркетингових служб, що вивчають потреби ринку праці, як невід’ємної
складової навчального закладу [8].
Особливої актуальності набувають питання подолання регіональних диспропорцій, зокрема в
Донецькій області. В даному випадку вирішальне значення має характер взаємодії вищого
навчального закладу та економіки регіону, а також якісні характеристики розвитку економіки та
відповідні їм особливості функціонування вищих навчальних закладів. Оскільки якісні характеристики
в основному змінюються в довгостроковій перспективі, мова скоріше повинна йти про
взаємопов'язаний розвиток виробничо-галузевої структури регіону та ринку праці.
При аналізі взаємодії потенціалу виробничо-галузевої структури регіонального ринку праці та
ринку освітніх послуг на перше місце висуваються такі показники, як кількість інформаційних каналів
зв'язку економіки регіону та навчальних закладів, частота інформаційної взаємодії між ними,
економічна і соціальна «ціна» цієї інформації.
Основними формами взаємодії ринку освітніх послуг та праці як умови економічного і
соціального розвитку регіону можна назвати:
–включення навчальних закладів в процес прийняття і реалізації інвестиційних рішень в регіоні;
–визначення меж фактичного і ефективного освітнього «ареалу» навчального закладу в

освітньому просторі;

–активне включення навчальних закладів в інститути державного та громадського управління
регіону;
–встановлення «мостів» з малими і середніми підприємствами, які є основою розвитку
більшості територій;
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–підвищення ролі навчальних закладів в забезпеченні безперервної професійної освіти фахівців
у рамках регіону;
–формування спеціальних інноваційних програм.

Кожна з розглянутих форм активної взаємодії ринку освітніх послуг з економічним і соціальним
розвитком регіону, безсумнівно, ефективна сама по собі, але мультиплікаційний ефект досягається
при системному підході до комплексного взаємодії потенційних і реально наведених в дію освітніх
можливостей навчальних закладів. Слід зазначити, що така взаємодія має і зворотний ефект: робить
активний вплив на розвиток освітнього потенціалу навчальних закладів.
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Анотація
Проаналізовано особливості функціонування ринків праці і освітніх послуг в Україні та
Донецькій області. Розглянуті питання подолання регіональних диспропорцій. Запропоновано
заходи гармонізації взаємодії ринків освітніх послуг та праці. Визначено основні форми взаємодії
ринку освітніх послуг та праці як умови економічного і соціального розвитку країни.
Ключові слова: освіта, ринок праці, ринок освітніх послуг, попит, пропозиція, взаємодія.
Аннотация
Проанализированы особенности функционирования рынков труда и образовательных услуг в
Украине и Донецкой области. Рассмотрены вопросы преодоления региональных диспропорций.
Предложены мероприятия гармонизации взаимодействия рынков образовательных услуг и труда.
Определены основные формы взаимодействия рынка образовательных услуг и труда как условия
экономического и социального развития страны.
Ключевые слова: образование, рынок труда, рынок образовательных услуг, спрос,
предложение, взаимодействие.
Аnnotation
The peculiarities of labor markets and educational services functioning in Ukraine and Donetsk region
have been analyzed. The questions of overcoming regional disproportions have been considered. The
measures harmonizing the interaction of markets for educational services and labor have been proposed.
The basic forms of interaction the market of educational services and the economic and social development
have been defined.
Key words: education, labor market, education market, demand, supply, interaction
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ
БЕЗПЕКОЮ ОКРЕМИХ ВИДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ
ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Постановка проблеми. Забезпечення економічної безпеки фінансових посередників є вкрай
важливою проблемою особливо з огляду на те, яке вагоме значення мають фінансові інституції для
еволюції сучасних економічних відносин. Так, фінансові компанії беруть участь у глобальному
перерозподілі світових капіталів, обслуговують інвестиційні процеси, сприяють збереженню та
примноженню фінансових ресурсів фізичних та юридичних осіб. Якісне й ефективне виконання
фінансовими посередниками усіх окреслених функцій неможливе без підтримання їх стабільного
фінансово-господарського стану, що актуалізує завдання пошуку оптимальних підходів до
забезпечення їх економічної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема, вирішенню якої присвячене дане
дослідження, поки що не мала належного відображення у науковій літературі та періодичних
виданнях. Окремими вченими, які усвідомили необхідність підтримання належного рівня економічної
безпеки вітчизняних суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових посередників, зроблено перші
спроби щодо дослідження можливості вирішення цього науково-практичного завдання. Так,
Л. М. Худолій вивчає складові економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності [1], до числа яких
належать і фінансові посередники; переважна більшість з них створюється у формі акціонерних
товариств, проблема економічної безпеки емісійної діяльності яких перебуває у полі наукових
інтересів І. П. Мігус [2]; І. П. Мойсеєнко, О.А. Мартинюк, О. М. Штаєр розглядає напрями забезпечення
та основні складові економічної безпеки банків [3; 4], С. І. Мельник цікавиться проблемами економічної
безпеки банків в умовах розгортання фінансової кризи [5]; Т. В. Проказа, В. О. Кравченко, О.С. Папка,
О.О. Рубан досліджують сутність, складові та показники фінансової безпеки страхових компаній [6; 7;
8], яка, як відомо, є елементом системи економічної безпеки страховиків, тощо. Проте комплексних
досліджень особливостей побудови систем економічної безпеки кожного окремого виду фінансових
посередників із врахуванням специфіки їх роботи, досі проведено не було.
Постановка завдання. Метою статті є встановлення особливостей управління економічною
безпекою окремих видів вітчизняних фінансових посередників. Для досягнення поставленої мети
сформулювані завдання дослідження, які полягають у визначенні, яким чином фундаментальні ознаки
роботи фінансових компаній та інституцій України впливають на раціональну побудову ефективних
сучасних систем економічної безпеки і запропонуванні оптимальних механізмів забезпечення
економічної безпеки традиційних та нетрадиційних фінансових посередників як зі створенням
комплексної системи економічного захисту, так і без неї.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості кожного виду вітчизняних
фінансових посередників, специфіка їх роботи та унікальність застосовуваних механізмів ведення
фінансово-господарської діяльності зумовили необхідність визначення та узагальнення
фундаментальних ознак, яким мають відповідати ефективні системи їх економічної безпеки.
Банківські установи мають найбільш сучасні системи економічної безпеки, для організації та
контролю яких створюють відділи і підрозділи захисту результатів своєї діяльності, наприклад, служби
економічної безпеки, відділи ризик-менеджменту, антикризові комітети, тощо. Розміри банківських
установ, їх обсяги капіталів і кадровий потенціал дозволяють виділяти чималі матеріальні, фінансові і
трудові ресурси для побудови комплексних систем мінімізації притаманних їх роботі небезпек і загроз,
а пильний контроль з боку державних структур за дотриманням банками економічних нормативів,
змушує їх керівництво серйозно ставитись до проблем безпеки.
Особливе значення для усіх рівнів економічної безпеки має страховий ринок і його основні
учасники – страхові компанії. Страхування сприяє збереженню досягнутого рівня життя для громадян,
зменшує збитки суб’єктів господарювання у разі виникнення ризиків, на рівні держави виступає
інструментом, завдяки якому відшкодовуються навіть катастрофічні втрати. Таким чином, беручи на
себе ризики фізичних та юридичних осіб, що до них звертаються, страховики щоразу збільшують
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ймовірність інтенсифікації загроз, характерних для їх специфічної діяльності. Тому їх системи безпеки
мають врахувати наявність високих ризиків при здійсненні страхових операцій.
Масові банкрутства кредитних спілок, їх тотальна ліквідація у період впливу на вітчизняну
економіку глобальної фінансової кризи, періодичні їх зникнення з вітчизняного ринку фінансових
послуг з досить негативними матеріальними наслідками для своїх учасників, стали причиною втрати
довіри населення до цих фінансових посередників. Не зважаючи на такі несприятливі для цього
сегменту ринку тенденції, для українських кредитних спілок характерним залишається нехтування
основами власної економічної безпеки. Специфіка мети створення та механізмів функціонування
кредитних спілок зумовлює необхідність нетрадиційних підходів до забезпечення їх економічної
безпеки порівняно з іншими фінансовими посередниками.
Економічна безпека компаній з управління активами (КУА) перебуває під сильним впливом
тенденцій вітчизняних та зарубіжних фондових ринків. Характерною рисою систем безпеки цих
інституцій має стати приділення особливої уваги формуванню кадрового складу компанії, і, в першу
чергу – менеджерів вищої ланки управління – інвестиційних керуючих. Це пояснюється тим, що від
інвестиційних рішень цих осіб залежатиме, чи буде збережено і примножено капітал КУА та її
інвесторів, чи його буде безповоротно втрачено. Загрозами для компанії можуть стати низький рівень
кваліфікації інвестиційних менеджерів, помилки у їх роботі, а саме неправильне обрання інвестиційної
стратегії, невдала структура інвестиційного портфелю, особисті якості, наприклад, надмірна
самовпевненість та безкомпромісність, що виражається у схильності до незваженої та надто
агресивної політики управління активами. Тому формування комплексної системи економічної безпеки
КУА потребує нетривіального підходу саме у сегменті інтелектуально-кадрової безпеки.
Механізм забезпечення економічної безпеки недержавних пенсійних фондів (НПФ) має бути
подібним до процесу гарантування економічної безпеки КУА, оскільки одним із етапів здійснення НПФ
свого функціонального призначення є передання акумульованих фінансових ресурсів осіб, що стали
клієнтами фондів, в управління КУА. Таким чином, для діяльності НПФ характерними будуть дві групи
загроз: загрози, що супроводжують діяльність компаній з управління активами, та небезпеки,
характерні для провадження фондом власної основної, інвестиційної та фінансової роботи; і
відповідальні особи при побудові системи їх економічної безпеки повинні це враховувати.
Під час розробки механізмів забезпечення економічної безпеки лізингових компаній варто згадати
про те, що для утримання економічно безпечного стану цих фінансових посередників важливу роль
відіграє налагодження тісної та активної співпраці із компаніями-виробниками обладнання та техніки. Крім
того, сучасні лізингові компанії часто створюються за ініціативи комерційних банків, тому певні операції
щодо убезпечення їх роботи, наприклад, перевірку потенційних клієнтів на предмет їх платоспроможності
та фінансової надійності, інформаційне та технічне обслуговування може надавати служба безпеки банку.
З огляду на це, важливо не допустити конфлікт інтересів двох видів фінансових посередників, адже
лізингові послуги часто називають ефективною альтернативою банківському кредиту.
Економічна безпека факторингових компаній у сучасних умовах має підтримуватись за рахунок
ґрунтовної оцінки якості дебіторської заборгованості, яку компанія бажає викупити. Для цього неабияке
значення мають своєчасна та повна інформація, а також високий рівень знань та навиків персоналу, що
займатиметься обробкою та інтерпретацією наявних даних, тому домінантними напрямами захисту
повинні стати інтелектуально-кадрова та інформаційно-аналітична безпека. Робота факторингових
компаній, як і страхових, характеризується високим рівнем притаманних їй ризиків, а спільною рисою з
лізинговими компаніями у факторингових є те, що їх створення також у більшості випадків ініціюється
комерційними банками. Тому система економічної безпеки факторингових компаній має поєднати у собі
найкращі характеристики систем безпеки страхових та лізингових фірм, але водночас, мати свої унікальні
механізми, сформовані з урахуванням специфіки роботи цих учасників вітчизняного фінансового ринку.
Побудова системи економічної безпеки ломбардів має відбуватись з дотриманням двох
основоположних принципів: економності та багатофункціональності. Невеликі розміри та досить
проста організаційна структура ломбардів не дозволяють їм формувати складні комплексні системи
економічної безпеки, проводити оцінку їх ефективності, вдосконалювати їх відповідно до потреб часу,
тощо, проте, навряд чи це і потрібно для рентабельної та стабільної роботи цього виду фінансових
посередників. Для їх нормальної діяльності достатнім буде гарантувати фізичне збереження та
недоторканість власних ресурсів установи і переданих їй у якості застави активів, забезпечити якісну
та справедливу їх оцінку та реалізацію у випадку неповернення позичальниками коштів. Не зайвим
буде виявити належну увагу під час підбору персоналу, аби мінімізувати факти крадіжок,
пошкодження, псування, втрати, використання не за призначенням заставленого майна.
Отже, у процесі встановлення важливих аспектів формування сучасних систем управління
економічною безпекою вітчизняних фінансових посередників, було встановлено кілька важливих
складових їх економічної безпеки, таких як інтелектуально-кадрова та інформаційно-аналітична. Крім
того, комплексна система забезпечення економічної безпеки фінансових посередників повинна
включати: фінансово-інвестиційну, техніко-технологічну, фізичну (силову), правову (юридичну),
територіальну, ринкову та законодавчо-політичну безпеку. Останні три підсистеми формуються під
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впливом зовнішніх факторів функціонування фінансових посередників, решта – визначаються сукупно
зовнішнім та внутрішнім середовищем компаній при домінуючій ролі останнього. Визначення сутності
складових економічної безпеки фінансових посередників представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Елементи системи економічної безпеки фінансових посередників
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Підсистема

Характеристика

Достатній обсяг власного та залученого капіталу, стабільна прибуткова діяльність,
диверсифікація напрямків розміщення тимчасово вільних ресурсів, поміркована дивідендна
політика, організована система фінансового ризик-менеджменту, варіативність інвестиційних
стратегій за часовою перспективою та складом інвестиційних інструментів, тощо.
Підбір персоналу та оцінка спроможності кандидатів на посади до умов роботи
Інтелектуаорганізації, діагностика інтелектуальних та особистих якостей співробітників,
льновстановлення рівня їх кваліфікації, організація превентивних заходів щодо крадіжок,
кадрова
несумлінного ставлення до посадових обов’язків, шахрайства, шпіонажу, вчинених
працівниками.
Підбір та перевірка достовірності і повноти інформації, необхідної для провадження
компаніями поточної діяльності, відслідковування даних щодо роботи конкурентів,
Інформаційзапобігання фактам викрадення, псування, пошкодження, втрати, неправомірного
новикористання, порушення режиму конфіденційності інформації, що належить установі;
аналітична
аналітична обробка усіх наявних даних з метою надання керівному персоналу якісного
матеріалу для прийняття управлінських рішень.
Встановлення спеціальних захисних комп’ютерних програм та їх обслуговування,
Технікопідтримка роботи серверів, що зберігають дані організації, технічна підтримка роботи
технологічобладнання, пристроїв та комунікацій, що використовує компанія у своїй операційній,
на
фінансовій та інвестиційній діяльності, тощо.
Встановлення, обслуговування та використання сигналізації, грат, технічних пристроїв,
Фізична
сейфів та іншого обладнання, служби охорони з метою запобігання несанкціонованого
(силова)
проникнення на територію організації, викрадення, пошкодження та знищення її
матеріальних активів, тощо.
Здійснення діяльності з неухильним дотриманням положень законів, інших нормативноправових актів, виконання розпоряджень та рекомендацій державних регуляторів, належне та
Правова
швидке юридичне оформлення усіх видів договорів, угод та контрактів, що регламентують ті
(юридична)
чи інші вектори діяльності організації, готовність до ведення претензійної роботи та
переговорів з іншими учасниками ринкових відносин, урядовими організаціями тощо.
Розміщення фронт-офісу та бек-офісів, філій, підрозділів і представництв компанії у
Територіаль
зручних для клієнтів контрагентів та партнерів місцях із мінімальною кількістю
-на
конкуруючих фірм, що розміщені у безпосередній близькості, тощо.
Окреслення своєї ринкової ніші та перманентне її розширення, диверсифікація основних
видів діяльності, надання супровідних – консультаційних, інформаційних та інших послуг;
Ринкова
залучення нових клієнтів, утримання існуючих клієнтських та партнерських зв’язків,
підтримка наявних конкурентних переваг, конкурентна розвідка.
Законодавч
Відслідковування та пристосування до змін у законодавчій базі, що регулює діяльність
о-політична
організацій, мінімізація впливу політичних сил та їх зміни на роботу установи.
Джерело : розроблено авторами
Фінансовоінвестиційна

Окреслимо характерні риси процесів управління економічною безпекою у діяльності вітчизняних
фінансових посередників в Україні.
Банк. Особливо небезпечними для сучасних комерційних банків є такі загрози, як втрата клієнтів
та джерел фінансових ресурсів, конкуренція з боку кредитних спілок, зниження платоспроможності
населення, низька кваліфікація персоналу, надмірний контроль з боку НБУ, шахрайські дії персоналу,
втрата баз даних та конфіденційної інформації, хакерські та рейдерські атаки, помилкові управлінські
рішення керівного персоналу надміру агресивна чи навпаки поміркована кредитна та інвестиційна
політика, крадіжки та псування активів. Основна увага при побудові сучасної системи економічної
безпеки має приділятись фінансово-інвестиційній та кадровій складовій, а також збереженню
інформації, особливо конфіденційної і такої, що містить банківську таємницю. Пропонується
розгалужена комплексна система економічної безпеки, координатором якої стане служба економічної
безпеки, що діятиме за сприяння інших підрозділів установи, філій та відділень.
Кредитні спілки. Загрозливими факторами є зменшення кількості дійсних членів та
неможливість залучити нових, конкуренція з боку банків, недоступність позикового капіталу, зниження
платоспроможності членів спілки, псування, пошкодження, втрата інформації, крадіжки та псування
активів. Пропонується не створювати окремий відділ економічної безпеки, а залучити спеціаліста у цій
сфері, можливо, на умовах лізингу персоналу (аутсорсингу чи аутстафінгу). Увага має приділятись
фінансовій безпеці.
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Страхові компанії. Загрози – зменшення кількості клієнтів, шахрайські дії з їх боку та з боку
персоналу компанії, переоцінка реальних можливостей надання страхового захисту, раптове розірвання
угод з перестраховиками, незважена інвестиційна політика, крадіжки баз даних клієнтів конкурентами або
звільненими працівниками, викрадення та псування активів. Створення окремої служби економічної
безпеки бажане, хоча б на рівні фронт-офісу. Позитивний ефект матиме і введення до штату фахівця з
економічної безпеки за умови його активної роботи з актуарієм та аварійним комісаром. В першу чергу має
гарантуватись фінансово-інвестиційна, інтелектуально-кадрова безпека.
Компанії з управління активами перебувають під впливом таких основних загроз, як зменшення
кількості клієнтів, законодавчі обмеження щодо використання інвестиційних інструментів, невдала
структура інвестиційного портфеля, надмірна амбіційність, схильність до ризику та низька кваліфікація
інвестиційних керуючих, недостатність та хибність інформації, необхідної для прийняття управлінських
і інвестиційних рішень, крадіжки та псування активів. Рекомендується створення окремої служби
економічної безпеки. Основні напрямки її роботи – забезпечення фінансово-інвестиційної,
інтелектуально-кадрової та інформаційно-аналітичної безпеки. Доцільно розглянути можливість
передачі окремих видів ризиків страховим компаніям.
Лізингові компанії втрачають стабільність через зменшення кількості клієнтів, конкуренції з боку
банків та їх послуг кредитування, розірвання угод з постачальниками обладнання та обслуговуючими його
компаніями, втрата та пошкодження інформаційних баз, крадіжки та псування активів, недостатня
поінформованість потенційних клієнтів про послуги компаній. Пропонується, як і у випадку кредитних
спілок, не створювати окремий відділ безпеки, а залучити спеціаліста з економічної безпеки, можливо, на
умовах лізингу персоналу (аутсорсингу чи аутстафінгу). Пріоритети його роботи – гарантування фінансової
безпеки (у тому числі шляхом якісної оцінки фінансових можливостей потенційних клієнтів).
Факторингові компанії. Загрози – хибна оцінка платоспроможності клієнта, низька кваліфікація
персоналу, недостатність інформації для прийняття поточних та управлінських рішень, незначна
диверсифікація послуг, крадіжки та псування активів, недостатня поінформованість потенційних
клієнтів про послуги компаній. Так, як і для лізингових компаній та кредитних спілок, пропонується не
створювати окремий відділ, а залучити спеціаліста з економічної безпеки, можливо, на умовах лізингу
персоналу (аутсорсингу чи аутстафінгу). Підсистеми економічної безпеки, стан яких повинен
викликати стурбованість – фінансово-інвестиційна та інформаційно-аналітична.
Недержавні пенсійні фонди серед усіх сучасних загроз найбільше страждають від втрати активів
клієнтів через неефективну інвестиційну політику КУА, недостатньої поінформованість потенційних
клієнтів про послуги компаній, конкуренції з боку страхових компаній. Рекомендується ввести у штат
фахівця з питань безпеки та налагодити і забезпечити його активну співпрацю зі службою економічної
безпеки КУА, яка управляє активами фонду. Пріоритетний напрям безпеки – фінансово-інвестиційний.
Ломбарди постійно перебувають під загрозою крадіжки та псування активів, недостатньої
кваліфікації працівників під час справедливої оцінки закладеного майна, відсутність можливості його
швидкої реалізації за належну ціну, відсутність джерел позикових коштів, шахрайство працівників. До
послуг спеціаліста з економічної безпеки пропонується звертатись за виникнення необхідності,
наприклад, під час підбору та встановлення рівня кваліфікації та надійності персоналу. Основа
безпеки ломбарду – фізична цілісність наявних активів (тобто основна увага має приділяється силовій
або фізичній безпеці), тому рекомендується скористатись послугами спеціалізованої служби охорони
та встановити захисні системи, як мінімум, камери та сигналізацію.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити
висновок, що економічна безпека фінансових посередників загалом – це такий стан активів (у
кількісному вимірі та за якісними ознаками) установ, метою створення яких є надання тих чи інших
видів послуг фінансового характеру, що дозволяє їм без перешкод вести основну, фінансову та
інвестиційну діяльність у теперішньому часі та гарантувати собі таку можливість у майбутньому;
забезпечує стійкість до негативного впливу на результати роботи зовнішніх та внутрішніх загроз,
мінімізує ризики настання несприятливих для компаній подій, а у випадку їх прояву, дає змогу
компенсувати збитки, ними спричинені. Високий рівень економічної безпеки є обов’язковою умовою
для досягнення фінансовими посередниками запланованих показників рентабельності та отримання
шансу на перемогу у конкурентній боротьбі за споживачів фінансових послуг.
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Анотація
Визначено основні сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових посередників.
Розкрито особливості формування систем забезпечення економічної безпеки окремих категорій
учасників ринку фінансових послуг України та запропоновано шляхи підтримки належного рівня
економічної безпеки, що не вимагають значних фінансових витрат.
Ключові слова: економічна безпека, фінансові посередники, небезпека, загроза, рівень
економічної безпеки.
Аннотация
Перечислены основные современные угрозы экономической безопасности отечественных
финансовых посредников. Раскрыты особенности формирования систем обеспечения
экономической безопасности отдельных категорий участников рынка финансовых услуг Украины
и предложены пути поддержания должного уровня экономической безопасности, не требующие
значительных финансовых затрат.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовые посредники, опасность, угроза,
уровень экономической безопасности.
Annotation
Basic modern threats to economic security of domestic financial intermediaries are listed. The features
of the formation of economic security systems of certain categories of participants in the financial services
market in Ukraine are offered and the ways of maintaining the economic security that does not require the
significant financial costs are shown.
Key words: economic security, financial intermediaries, danger, threat, level of economic security.
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МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ГРЕЦІЇ І
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
ЇЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Покращення макроекономіки і шляхи забезпечення її рівноваги
пов’язані з макроекономічним зростанням, що є наслідком процесу розширеного відтворення й
економічного розвитку національної економіки. До результатів процесу розширеного відтворення і
економічного розвитку національної економіки відносяться натурально-речовий, вартісний,
працевитратний, інтелектуальний, екологічний, соціальний. Як показує досвід, не останню роль у
підвищенні життєвого рівня населення і в досягненні високої ефективності зайнятості відіграє рівень
ефективності фінансування житлового будівництва й результативності фінансового механізму
формування житлового фонду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-практичні проблеми фінансування
житлового будівництва знайшли відображення у наукових працях О. Бичкова [1], Є. Егорова,
М. Потапова [2], Т. Іванова [3], А. Ігнатенка, В. Кабанова [4], Н. Костецкого [5], В. Кравченка [6; 7],
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К. Паливоди [7; 8], В. Меркулова [9] та інших. Позитивно оцінюючи результати їх досліджень проблем
фінансування житлового будівництва, потрібно зазначити, що отримання приросту потенціалу ринку
житла і з’ясування впливу рівнів їхнього розвитку на макроекономічне зростання національної
економіки України можливе за рахунок ґрунтовного вивчення й належного опрацювання результатів
детального аналізу міжнародної практики і досвіду фінансування житлового будівництва, становлення
фінансового механізму формування житлового фонду на прикладі певної країни, які з тих чи інших
причин фактично не проведені й не наведені у наукових роботах вище перелічених вчених і практиків,
їх наступного впровадження на вітчизняних теренах.
Постановка завдання. Метою статті є з’ясування впливу рівнів приросту фінансування
житлового будівництва, потенціалу ринку житла і його ринку на макроекономічне зростання
національної економіки України на основі проведення ґрунтовного, скрупульозного аналізу практики й
досвіду фінансування житлового будівництва, становлення фінансового механізму формування
житлового фонду Греції.
Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки у Греції відбулося різке
скорочення фінансування формування і старіння наявного житлового фонду, що стало результатом
зламу існуючої раніше державної планової системи його розвитку, повного усунення держави від
вирішення проблеми створення ефективного ринкового механізму забезпечення населення житлом.
Практично так і не почало працювати створене ще у 1996 р. Національне агентство іпотечного
кредитування: закладені в бюджеті на 2012 р. урядові гарантії на суму 200 млрд. євро не були
2
2
затребувані. При цьому на початок цього року її житловий фонд становив 2779 млн. м : 2013 млн. м –
2
міський житловий фонд, 766 млн. м – сільський, а на одного мешканця припадає в середньому – 19,3
2
м . Однак лише 11% населення має житло такої або більшої площі, а близько третини забезпечено
2
2
загальною житловою площею менше 9 м (цей показник у країнах Західної Європи становить 30-45 м ,
2
у США – 64 м ). У черзі на поліпшення житлових умов в даний час стоять близько 11% населення –
5419 тис. сімей. В останнє десятиліття відбувалося неухильне щорічне скорочення кількості сімей, які
отримали житло, з 1 296 тис. сімей в 1990 р. до 253 тис. родин у 2012 р. У результаті, якщо в 1990 р.
квартиру отримала кожна сьома сім’я, що перебуває в черзі, то в 2012 р. – тільки кожна двадцять
п’ята (4%). І це при тому, що в результаті посилення умов постановки в чергу на поліпшення житлових
умов кількість сімей-черговиків скоротилося за вказаний період у два рази. Змінилася структура
житлового фонду: частка приватного сектора зросла з 32,6% у 1990 р. до 65,3% в 2006 р.
Відбулися кардинальні зміни у структурі джерел фінансування формування житлового фонду: в
2
1990 р. з загальної кількості 61,7 млн. м збудованого житла за рахунок коштів населення побудовано
2
2
8,9 млн. м , що складає 14,4%, а в 2012 р. із 30,3 млн. м всього побудованого в країні житла 13,3 млн.
2
м профінансовано населенням, тобто 44%. Отже, протягом аналізованого періоду щорічний обсяг
житла, що будується на кошти населення, виріс на 49,4%. У цілому ж структура житла, побудованого в
2011 р., виглядає наступним чином:
2
1) організаціями державної власності і власності суб’єктів Греції побудовано – 3,5 млн. м
(11,6%);
2
2) організаціями муніципальної власності – 2,8 млн. м (9,2%);
2
3) організаціями змішаної форми власності – 4,2 млн. м (13,9%);
2
4) приватними організаціями – 19,3 млн. м (63,9%).
2
Інвестиції з бюджету (на ці кошти побудовано 2,4 млн. м ) направлялися, в основному, на
реалізацію цільових урядових програм щодо забезпечення житлом військовослужбовців, осіб,
звільнених з військової служби, переселенців, громадян, що виїжджають з сейсмоактивних регіонів,
інших груп населення.
Питома вага витрат на фінансування формування житлового фонду у загальному річному обсязі
валового накопичення основного капіталу в 2011 р. склала 14,4%. У порівнянні з іншими країнами
даний показник нижче тільки у республіках Середньої Азії, Казахстану та Грузії. У високорозвинених
країнах він значно вищий: в США – 24%, у Канаді – 27%, в Фінляндії – 21%. Ці статистичні показники
говорять про те, що поряд із загальним різким падінням обсягу інвестицій у народне господарство в
цілому (у 2011 р. індекс обсягу валового нагромадження основного капіталу склав 23% від рівня 1990
р.), починаючи з 1994 р., в Греції відбувся перерозподіл обсягу фінансування формування житлового
фонду на користь інших галузей економіки.
Розглядаючи процеси у розвитку житлового фонду Греції, можна зробити такі висновки:
а) присутнє різке скорочення обсягів будівництва об’єктів житлового фонду (більш ніж у 2 рази);
б) відбулося різке скорочення державного фінансування формування житлового фонду (більш
ніж у 5 разів);
в) наявне істотне збільшення обсягів будівництва об’єктів житлового фонду, здійснюваного
населенням за рахунок особистих заощаджень (у 1,5 рази).
Наявний фінансовий механізм формування житлового фонду у Греції не забезпечує потреби
широких мас економічно активного населення в отриманні житла. Однак актуальність теми створення
соціально і економічно ефективного фінансового механізму формування житлового фонду на даному етапі
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економічного розвитку Греції визначається не тільки великою соціальною значущістю, але і можливістю
прискорити темпи економічного зростання. На початку 30-х років ХХ ст. саме цільове державне
фінансування формування житлового фонду стало однією з основних напрямків виходу з кризи
розвинених країн (у США – за рахунок гарантій, податкових пільг, безпосереднього фінансування, в
Великобританії – у результаті проведення протекціоністської політики потоки інвестицій були
переорієнтовані всередину країни на житлове і дорожнє будівництво, в скандинавських країнах були
розгорнуті програми державного фінансування формування житлового фонду).
Однією з умов подолання кризи у фінансуванні формування житлового фонду в Греції є
створення системи іпотечного кредитування. Іпотечне кредитування має відігравати суттєву роль у
залученні інвестицій та розвитку міжгалузевих зв’язків. Важливість проблеми створення системи
іпотечного кредитування обумовлюється ще й можливістю використання даного механізму в якості
потужного інструменту безінфляційного розширення споживчого попиту на житло і «розкручування»
спіралі інвестиційного процесу в її економіці. При цьому іпотечне кредитування слід розглядати у двох
аспектах: в вузькому сенсі як різновид споживчого кредиту, виданого для конкретного цільового
використання – на будівництво, купівлю або ремонт (модернізацію) житла і забезпеченого заставою
нерухомого майна; в широкому сенсі іпотечне кредитування – це складна, багатогранна економічна
система, яка включає в себе кредиторів, позичальників, інвесторів, фінансових посередників,
ріелторів, забудовників, підрядників, страхові компанії, іпотечні банки, будощадкаси і, нарешті,
державні спеціалізовані органи.
З позиції фінансових процесів, систему іпотечного кредитування можна розглядати як
багатофакторну модель, що включає:
1) процес видачі іпотечного кредиту;
2) процес залучення фінансових ресурсів з ринку капіталів під цілі формування житлового
фонду;
3) операції на ринку нерухомості.
Основна роль іпотечного кредитування полягає у вирішенні суперечності між поточними
доходами і наявними заощадженнями населення і високою вартістю житла, яке є найдорожчою
покупкою в структурі витрат середньої грецької сім’ї. Тобто, система іпотечного кредитування є
сполучним містком між обмеженими фінансовими можливостями звичайної грецької сім’ї і її потребою
в комфортних умовах проживання. Вирішення даної економічної суперечності досягається шляхом
залучення ресурсів на ринок нерухомості з фінансового ринку.
В умовах функціонування системи іпотечного кредитування змінюється мотивація господарської
діяльності найбільш економічно активної частини населення Греції (сім’ї з людей молодого та
середнього віку): найсильнішим мотивуючим фактором ведення ефективної виробничої діяльності є як
можливість придбання власного, що відповідає сучасним цивілізованим стандартам життя
комфортабельного житла, так і потенційна загроза його втрати у випадку неможливості погашення
іпотечного кредиту. Потужний мотивуючий громадський імпульс, що задається працюючою системою
іпотечного кредитування, сам по собі є дуже важливим чинником економічного зростання.
Існує також точка зору, яка розглядає сам процес іпотечного кредитування (у вузькому сенсі) як
функцію двох інвестиційних процесів: іпотечний кредит виступає як інвестиційний інструмент для
позичальника, який набуває зростаючу в ціні нерухомість, а також як застава, що є об’єктом
інвестування для кредитора. Тобто, і позичальник, і кредитор розглядаються в якості інвесторів. У
контексті Греції видається доцільним прийняти розширене трактування інвестицій в нерухомість, які в
такому випадку можна класифікувати по виду активів:
а) реальні інвестиції під цілі формування житлового фонду (безпосереднє придбання його
об’єктів);
б) фінансові інвестиції під цілі формування житлового фонду, які, у свою чергу, діляться на
прямі (вкладення у акції, облігації, інші цінні папери) і непрямі (трастове управління коштами на ринку
нерухомості).
Серед інструментів фінансування формування житлового фонду головна роль нерідко належить
інституту іпотеки (застави нерухомості), а сам іпотечний інструмент входить як складова частина у всі
житлові інвестиційні інструменти. Так, за кордоном привабливим об’єктом інвестування виступають
забезпечені нерухомістю корпоративні цінні папери. Наприклад, у США обсяг ринку заставних досяг
понад 4 трлн. дол. США і трохи відстає від сумарного обсягу ринку всіх державних цінних паперів (4,8
трлн. дол.), випереджаючи обсяги емісій корпоративних і муніципальних облігацій. При цьому у США
щорічно більше 100 млрд. дол. направляються на фінансування формування житлового фонду. У
структурі «речового багатства» США сумарна вартість житлового фонду становить 27,4% і перевищує
вартість землі – 24,4%, поступаючись тільки сумарній вартості заводів й обладнання – 30,3%. Тобто,
сек’юритизація ринку нерухомості за допомогою механізму іпотечного кредитування призвела до
утворення величезного сегмента фондового ринку, через який кошти інституціональних інвесторів
(пенсійних фондів, страхових компаній, комерційних банків та інших фінансових інститутів) у кінцевому
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рахунку приходять на ринок житлового будівництва. У результаті ефективної роботи даного механізму
2
в США щороку розпочинається будівництво близько 300 млн. м нового житла.
У Греції даний механізм взаємозв’язку фінансового ринку та ринку нерухомості відсутній, як
відсутня і сама система іпотечного кредитування. Тому державі на даному конкретному етапі
економічного розвитку необхідно заповнити цей пробіл і реалізувати програму державного
фінансування формування житлового фонду шляхом поетапного створення системи іпотечного
кредитування населення. Дана житлово-інвестиційна програма приведе в дію інвестиційний процес,
так як ринок житлового будівництва має великий коефіцієнт взаємозв’язку з іншими галузями
народного господарства. У результаті збільшення попиту та пожвавлення ринку нерухомості призведе
до «розкручування» спіралі інвестиційної активності в суміжних галузях, що викличе зростання
виробництва цементу, залізобетонних виробів, металоконструкцій, будівельної і транспортної техніки,
виробництва скла, продукції деревообробки тощо.
Можна стверджувати, що розвиток системи іпотечного кредитування в Греції має дати
мультиплікативний ефект зростання ВВП. Крім ланцюгової реакції підвищення попиту в пов’язаних з
житловим будівництвом галузях, економічний ефект досягається також за рахунок роботи
мультиплікаторів:
1) грошового (проходження коштів по ланцюжку фінансових інститутів: інвестор – фінансовий
посередник – банк – позичальник);
2) доходів (зокрема, у всіх учасників процесу фінансування формування житлового фонду);
3) податків.
При розгортанні системи іпотечного кредитування Греція отримає перетворення у інвестиції
заощадження громадян (не менше 30% від вартості житла), які в нинішніх умовах недовіри до
кредитних організацій в значній мірі виведені з народногосподарського обороту. У даній ситуації
цільове спрямування державних коштів через механізм іпотечного кредитування в житлове
будівництво (на поворотній основі) для запуску іпотечного інвестиційно-кредитного механізму
формування житлового фонду може стати потужним імпульсом розгортання широкого інвестиційного
процесу і підйому її економіки. Адже не обсяг заощаджень населення, а значні коливання обсягу
інвестицій є основною рушійною силою економіки. При цьому варто зважати на те, що державне
стимулювання сукупного попиту за рахунок рефінансування системи іпотечного кредитування може
привести до зростання інфляційних процесів у Греції. В якості аксіоми приймається теза про
пропозицію грошей (яка, в даному випадку, збільшується) як про основний чинник, що визначає рівень
цін. Звідси робиться узагальнюючий висновок: політика збільшення державних витрат неминуче веде
до зростання інфляції. Тому безумовним пріоритетом економічної політики виступає жорсткий
контроль грошової маси. З цим твердженням можна погодитися у випадку, якщо фінансування, що
виділяється на розвиток житлового фонду, – в даному випадку споживчий кредит, – був спрямований
на придбання тільки товарів повсякденного попиту. Тоді це було б «небезпечно» з точки зору
можливого зростання інфляції. Але у випадку з іпотечним кредитуванням проводиться політика
фінансування споживача для цільового придбання товарів тривалого користування і в результаті
досягається потрібний позитивний ефект «зсуву» попиту: з товарів повсякденного попиту на товари
тривалого користування – житло.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, створення системи іпотечного
кредитування, найважливішою підсистемою якої є механізм гарантування ризиків, має стати одним з
пріоритетних напрямків загального підвищення інвестицій та економічного зростання як Греції, так і
України, а фінансування формування житлового фонду – «локомотивом» розвитку їх народного
господарства. При цьому у перспективі варто провести дослідження механізмів управління процесом
фінансування формування житлового фонду, результати яких повинні підвищити рівень соціальноекономічної ефективності фінансування розвитку житлового будівництва і житлового фонду.
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Анотація
Досліджено практику фінансування житлового будівництва і досвід становлення фінансових
механізмів формування житлового фонду. На прикладі Греції відображено результати аналізу
динаміки і тенденцій у фінансуванні житлового будівництва, визначено ознаки й особливості
фінансового механізму формування житлового фонду. На основі узагальнення їх результатів
з’ясовано природу впливу приросту фінансування житлового будівництва, потенціалу ринку житла
і його ринку на макроекономічне зростання національної економіки.
Ключові слова: житловий фонд, житлове будівництво, фінансування, механізм, тенденції,
динаміка, особливості, макроекономічне зростання.
Аннотация
Исследованы практика финансирования жилищного строительства и опыт становления
финансовых механизмов формирования жилищного фонда. На примере Греции отражены
результаты анализа динамики и тенденций в финансировании жилищного строительства,
определены признаки и особенности финансового механизма формирования жилищного фонда. На
основе обобщения их результатов выяснено природу влияния прироста финансирования
жилищного строительства, потенциала рынка жилья и его рынка на макроэкономический рост
национальной экономики.
Ключевые слова: жилищный фонд, жилищное строительство, финансирование, механизм,
тенденции, динамика, особенности, макроэкономический рост.
Annotation
Had been investigated the practice of housing finance and the experience of the financial mechanisms
of the formation of the housing stock; had been show the analysis of the dynamics and trends in housing
finance, defined features and characteristics of the financial mechanism of the formation of the housing stock
on the example of Greece; had been based on the generalization of their results clarified the nature of the
impact of growth of housing finance, housing market and potential market for its macro-economic growth of
the national economy.
Key words: housing, funding mechanisms, trends and dynamics characteristics, macroeconomic
growth.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР
Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин в Україні відбувається формування
конкурентного середовища, як у всій національній економіці, так і в її окремих галузях. Велика кількість
нових підприємств і організацій, утворення ринку капіталу, виникнення іноземних компаній на
внутрішньому ринку – значно ускладнило ринкову ситуацію. Тому надзвичайно актуальною стала
проблема державного регулювання, інструменту політики держави та механізму державної підтримки
розвитку
підприємницької
діяльності,
вдала
реалізації
якої
дозволить
забезпечити
конкурентоспроможність та життєдіяльність інтегрованих бізнес-структур (ІБС).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даною проблематикою займалися та займаються
ряд українських вчених, а саме: Блінова О., Варналій З., Герасимчук В., Гладкова Л., Єрмоленко М.,
Жук О., Кузьміна О. та інші. Кожен науковець пропонує власне бачення ІБС та напрями державного
регулювання щодо функціонування і розвитку ІБС, проте висвітленню комплексного бачення процесу
розробки інструментарію, механізму державного регулювання підприємництва та ІБС приділено
недостатньо уваги, що і потребує більш глибокого та детального вивчення.
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Постановка завдання. Метою статті є висвітлення понятійного апарата «державне
регулювання», розкриття інструментів та розробки механізму державного регулювання
підприємництва та ІБС.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах здійснення масштабних
реформ адміністративної, політичної, соціальної та інших систем в Україні великою мірою залежить
від зваженої, науково обґрунтованої державної політики.
Автори Енциклопедичного словника з державного управління зазначають, що «державна
політика (англ. Public Policy, State Policy) – це дії системи органів державної влади згідно з
визначеними цілями, напрямами, принципами метою яких розв’язати взаємопов’язані проблеми у
певній сфері суспільної діяльності.
У контексті політичного процесу потрібно: чітко сформулювати державне бачення майбутнього
(ідеал, ідея, ідеологія) і сформулювати механізми реалізації; визначити цілі (довгострокові,
середньострокові, короткострокові); здійснити стратегічне планування; розробити різні варіанти
політики; прийняти політичне рішення; провести компанію на підтримку політики; реалізувати політику
відповідно до зазначених термінів; оцінити вплив політики. Через це, вироблення державної політики є
послідовним процесом виокреслення складових гуманітарної, соціальної, економічної мозаїки, які
логічно поєднуються і доповнюють одна одну. Отже, ефективність державної політики, як і державного
управління, полягає в поліпшенні якості життя громадян, у гарантуванні соціальної стабільності,
забезпеченні національної безпеки країни» [13, с. 144-145].
Вибір урядом конкретного інструменту політики залежить від його політичної та суспільної
прийнятності та ефективності. Як вважають В. Романов, О. Рудік, Т. Брус, існує декілька теоретичних
моделей державної політики, а саме: субстантивна політика, яка безпосередньо розподіляє серед
людей вигоди і витрати; процедурна політика, що містить законотворчу діяльність; розподільна
політика, за допомогою якої розподіляються вигоди і витрати між цілими сегментами суспільства;
регулятивна політика, відмінність її від розподільчої полягає в тому, що тут виникають обмеження
щодо тих, кому будуть надані вигоди, а кому ні; саморегулятивна політика - це політика, в якій
обмеження або навпаки надання послуг та вигод контролюються самими групами, що регулюються;
перерозподільна політика включає заходи щодо перерозподілу ресурсів серед широких верств
населення; матеріальна політика може надавати матеріальні ресурси або владу, а може і накладати
додаткові витрати; символічна політика відноситься більшою мірою не до людей, а до
загальнолюдських цінностей; політика щодо розподілу колективних (неподільних) благ не може
передбачати надання цих благ тільки для однієї особи – їх отримують усі; політика щодо
перерозподілу приватних благ спрямована на створення та перерозподіл благ і можуть бути придбані
на ринку або надані урядом. Усі зазначені моделі державної політики є окремим напрямом до
розуміння її сутності, важливих і другорядних аспектів [12].
Маючи велику кількість вимірів і характеристик державна політика як важливий компонент
життєдіяльності суспільства, безпосередньо формує відповідну систему та механізми соціально
орієнтованого державного управління.
Зміст державної політики, на думку Ю. Бажала, О. Кілієвича, О. Мертенса та ін., включає
визначення проблеми, цілей та інструментів розв’язання проблеми [1]. На етапі формулювання цілей
слід виходити із цінностей, які декларуються в суспільстві, під кутом зору саме цінностей здійснюється
аналіз політики. Виходячи з цілей, розробляються альтернативні шляхи досягнення цілей, які
включають сукупність конкретних завдань і заходів – конкретних кроків, які треба здійснити для
вирішення проблеми.
Необхідно визначити інструменти (знаряддя) політики – специфічні засоби, за допомогою яких
політика як реакція на проблему впроваджується в життя. В якості інструментів можуть
використовуватись інструменти податкової, бюджетної, монетарної, конкурентної політики [1, с. 375]. У
сучасній політичній науці даний аспект державного управління розглядається в безпосередньому
взаємозв’язку з інтересами та діяльністю численних суб’єктів суспільно-політичного та соціальноекономічного життя [6].
За часів незалежності України неодноразово проголошувалося, що розвиток підприємництва є
одним із пріоритетів державної політики.
Підприємницька діяльність – це ініціативна самостійна діяльність громадян та їх об’єднань,
направлена на отримання прибутків [11].
Основними законодавчими документами, що визначають напрям державної політики у сфері
підприємництва та контроль за підприємницькою діяльністю є Указ Президента України від 3 вересня
2007 р. № 816/2007, яким було схвалено Концепцію вдосконалення державного регулювання
господарської діяльності з метою розв’язання багатьох економічних і соціальних проблем, стабільного
економічного зростання держави та створення нових робочих місць за рахунок підвищення ролі
підприємництва [8], а також Закон України від 5.04.2007 р. №877–V «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», де законодавцем була спроба вирішити низку
проблемних питань, які, з одного боку, пов`язані з надмірним втручанням в діяльність суб`єктів
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господарювання, з іншого боку – з формуванням дієвих механізмів державного контролю, уніфікацією
правових та організаційних засад його здійснення різними державними органами [10, с. 12-20].
Головна проблема, з якою стикається система державного управління в Україні, – відсутність
чітко сформульованої та виконуваної державної політики у сфері підприємницької діяльності;
надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб’єктів підприємництва; підвищення
адміністративних бар’єрів.
Державна політика в будь-якій сфері суспільного життя є основою для прийняття та
впровадження відповідних механізмів. На думку О. Валевського, найважливішим фактором успіху у
впровадженні політичної програми є якість не тільки розробки її концепції, але й чітко продуманий
механізм упровадження, який складається з комплексу заходів: організаційно-управлінських,
нормативно-правових, фінансово-економічних, соціально-психологічних [2].
Категорія державне регулювання підприємницької діяльності є однією з основних категорій для
державного управління для країн із формуванням ринкової моделі господарювання, до яких належить
і Україна.
Наявний механізм державного регулювання підприємництва в загальному вигляді відображено
на рис. 1.
Механізм державного регулювання підприємництва
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суб’єктів
підприємництва

Інноваційне
сприяння

Нормативно-правове забезпечення

Законодавче
забезпечення

Організаційне
забезпечення

Нормативне
регулювання

Адміністративне
регулювання

Інституціональні
засади державної
підтримки

Функціональні
(цільові) засади

Моніторинг
державної
підтримки

Екологічне
регулювання

Матеріальнотехнічне
сприяння

Зовнішньоекономічне
регулювання

Податкове
регулювання
та сприяння

Фінансовоінвестиційна
підтримка

Кадрове
забезпечення

Інфраструктурне
забезпечення

Науковометодичне
забезпечення

Інформаційноконсультативне
забезпечення

Рис. 1. Механізм державного регулювання підприємництва [14]
Структура механізму державного регулювання – це система заходів, розроблених державою, з
урахуванням вимог ринку та інтересів суб’єктів бізнесу. До цієї системи входять правовий та
фінансовий механізм; механізм стимулювання, підтримки, сприяння, контролю; форми та методи
реалізації державного регулювання, державні органи та фонди, які покликані займатися діяльністю
підприємницьких структур та суб’єктів бізнесу.
Залежно від концепції державного втручання у бізнес держава використовує прямі або непрямі
механізми регулювання. Так, наприклад, Господарський кодекс України [4] передбачає прямий
механізм (законодавчий) державного регулювання, а саме держава законодавчо забезпечує свободу
конкуренції між підприємцями, захищаючи суб'єктів господарювання та споживачів від
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недобросовісної конкуренції та монополізму. А ст. 12. цього кодексу пропонує державі для реалізації
економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм і програм економічного і
соціального розвитку застосовувати різноманітні засоби і механізми регулювання господарської
діяльності: державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та
стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних,
податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.
Важливою складовою механізму державного регулювання підприємництва має стати система
його державної підтримки, створення якої нині проголошується як запорука поліпшення стану в усіх
сферах соціально-економічного життя суспільства: розвитку вітчизняного виробництва, виходу з кризи,
підвищення зарплати та пенсій, життєвого рівня населення, збереження системи освіти, охорони
здоров’я, культури тощо.
Урегульованість і порядок є саме формою суспільного зміцнення даного способу виробництва і
тому його відносної емансипації від просто випадку і просто свавілля [7]. Разом з тим, загальні закони,
що проводяться у життя державною владою, є вагомою суспільною силою.
Багато нормативно-правових актів у своїй назві мають словосполучення «державне
регулювання»; серед нормативно-правових актів є такі, що стосуються концепції розвитку
регулювання і мають апріорі містити визначення категорії державне регулювання підприємницької
діяльності. Проте, визначення поняття «державного регулювання» ці нормативно-правові акти не
дають [3; 9]. Офіційні документи не містять й визначення термінів «механізм державного
регулювання», «інструмент державного регулювання».
Так, наприклад, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання щодо
стимулювання розвитку низькобюджетних пасажирських авіаційних перевезень» розроблено за
ініціативою Міністерства інфраструктури України.
Прийняття в експлуатацію нових об'єктів авіаційної транспортної інфраструктури, зокрема
державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», державним підприємством
«Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», потребує якнайшвидшого повернення
інвестиційних коштів.
Авіаційний ринок України потребує залучення іноземних низькобюджетних авіаційних
перевізників, які будуть сприяти, перш за все, збільшенню доходів аеропортів України від неавіаційної
діяльності (за рахунок зростання кількості пасажирів, торгівельної діяльності, паркувальних
майданчиків, тощо). Зниження тарифів аеропорту для обслуговування низькобюджетних авіаційних
перевізників надасть можливість забезпечити їх привабливість перед низькобюджетними
перевізниками та залучити їх на ринок України.
Відповідно до практики співпраці європейських аеропортів з низькобюджетними авіакомпаніями,
останні отримують пільгові умови обслуговування протягом перших років, що знаходить відображення
у зниженні аеропортових зборів, вартості наземного обслуговування та спільних маркетингових
заходах. За рахунок цього перевізник здатен встановлювати ціни на квитки, що значно нижчі, ніж у
звичайних авіакомпаній, тим самим суттєво збільшуючи пасажиропотік.
Низькобюджетні авіакомпанії є кампаніями, у яких вартість квитка є значно нижчою, ніж у
звичайних авіакомпаній, що досягається завдяки попиту на авіаційні перевезення та більшій
ефективності використання повітряних суден, а також мінімальному пакету послуг, які включаються до
базової ціни авіаквитка.
Також, важливою особливістю буде створення аеропортами спеціальної технології
обслуговування, що надасть можливість зменшити витрати на послуги аеропортів. Як наслідок,
відбудеться зниження вартості авіаційних перевезень для населення. Проект постанови передбачає
визначення критеріїв, за якими Державною авіаційною службою України буде підтверджуватися статус
перевізника, та повноваження аеропортам самостійно встановлювати розмір аеропортових зборів для
авіаційних перевізників, що здійснюють низькобюджетні пасажирські перевезення. Отже, на думку
автора, державне регулювання у сфері підприємницької діяльності є діяльність з реалізації функцій
держави щодо забезпечення господарського порядку, здійснювана у встановлених формах і
відповідних, методах [5, с. 56].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на сьогодні в Україні, як і в інших країнах
світу, діє відповідний державний механізм, покликаний регулювати відносини в корпоративному
секторі економіки.
До елементів механізму відносяться, зокрема, фондовий ринок, інвестиційний клімат, податкова
та фінансово-кредитна політика, корпоративне управління, конкурентна та регуляторна політика, які
мають ряд недоліків і проблемних питань, що потребують вирішення на загальнодержавному
рівні (табл. 1).
В основу розробки пропозицій щодо вдосконалення державного механізму регулювання
учасників корпоративних відносин автором був покладений принцип системного підходу.
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Таблиця 1
Механізм державного регулювання учасників корпоративних відносин
Чинники
господарського
механізму
Інвестиційний
клімат

Конкурентна
політика
Корпоративне
управління

Податкова політика
Регуляторна
політика
Фондовий ринок
Фінансовокредитна політика

Основні недоліки і проблемні питання
Фіскальний характер приватизації.
Відсутність всебічної державної підтримки підприємств всіх форм власності в період
переходу до ринку.
Незначні розміри іноземного інвестування.
Відсутність державних гарантій приватних капіталовкладень.
Прояви порушень конкурентного законодавства з боку природних монополій.
Недостатнє регулювання діяльності недержавних монопольних утворень.
Високий рівень концентрації на деяких товарних ринках та ринках по наданню послуг.
Низький рівень культури у корпоративних відносинах.
Значна кількість дрібних акціонерів, розпорошеність акціонерного капіталу.
Відсутність соціальної спрямованості.
Недостатній рівень знань та навиків пристосування до ринкових умов у власників та
управлінців.
Не забезпечена прозорість.
Високий рівень тіньового сектора.
Відсутні стимули до прибуткової діяльності.
Недостатня глибина та обґрунтованість трансформаційних заходів.
Непослідовність, некомплексність втілення регуляторних актів у практику.
Відсутність гармонізації регуляторних актів.
Відсутність прозорості.
Низькі темпи розвитку.
Переобтяженість великою кількістю дрібних та неефективних акціонерних товариств
Відсутність гнучкості амортизаційної політики.
Високий рівень відсоткових ставок за кредити.
Невідповідність розміру необоротних активів до розміру власного капіталу.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що методологія регулювання діяльності товариств з
боку держави повинна:

–базуватися на демократичних принципах економічної свободи для всіх учасників ринкових
відносин;
–враховувати специфіку і багатоаспектність відносин у сфері корпоративної власності та
рейтинг привабливості українських акціонерних товариств для зовнішніх інвесторів;
–вишукувати та впроваджувати шляхи гармонізації нормативно-правового забезпечення
діяльності суб’єктів господарювання;
–носити рекомендаційний та консультативний характер;
–забезпечувати прозорість процесів формування корпоративного

сектора шляхом об’єднання

зусиль всіх регіонів України.
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Анотація
У статті розкрито поняття державного регулювання діяльності підприємств.
Запропоновано інструментарій та механізм регулювання діяльності інтегрованих бізнесструктур (ІБС) з боку підтримки держави та методологію механізму регулювання діяльності ІБС з
боку держави.
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ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТУР СТАЛОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Парадигмальні зрушення на рубежі ХХІ століття відзначилися
усвідомленням та визнанням світовою науковою спільнотою такого явища, як сталий розвиток. Його
сутнісну основу складає надане у 1992 році при схваленні концепції сталого розвитку та її
узагальненні на Світовому саміті зі сталого розвитку у 2002 році формулювання ООН, як розвитку, що
задовольняє потреби нинішнього покоління, не загрожує здатності майбутніх поколінь задовольняти
свої власні потреби. Тим самим сталий розвиток детермінує позитивне зростання економічних,
соціальних і екологічних параметрів, забезпечуючи при цьому загальний прогрес цивілізації. А, отже,
для забезпечення сталого розвитку національної економіки необхідні стратегічні зрушення, в основі
яких покладені якісно нові чинники зростання (знання, технології, якість), адекватні сучасним умовам
глобальної міжнародної конкуренції.
З огляду на це, потребує поглибленого дослідження наукова проблема необхідності
інноваційно-технологічної модернізації національної економічної системи щодо внесення
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кардинальних змін до економічних пріоритетів діяльності країни та повернення її до реального сектору
економіки як основного рушія подальшого економічного зростання, але розглядаючи його з позицій
забезпечення сталого розвитку національної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні стан справ щодо наукового
обґрунтування формування інноваційної моделі розвитку характеризується певною невизначеністю і
має широке коло методологічних, методичних та практичних проблем. Варто відзначити наявність
значної кількості наукових здобутків та пропозицій на тлі формування інноваційної моделі розвитку
національної економіки в Україні багатьох вітчизняних фахівців: Ю. Бажала [1] щодо усвідомлення
важливості технологічних змін у досягненні економічного зростання, В. Геєця [2] щодо окреслення
перспектив інноваційного розвитку національної економіки, О. Жилінської [6] у контексті розкриття
важливості науково-технічної діяльності для формування економіки знань, М. Крупки [7] при
окресленні фінансово-кредитних важелів та механізмів формування інноваційного типу розвитку,
М. І. Долішнього [5] при висвітленні регіональних аспектів сталого розвитку, І. Одотюка [9] з позицій
структурування технологічних параметрів розвитку промисловості, Д. М. Черваньова [12] з позицій
усвідомлення перспектив трансформації системи менеджменту в інноваційній та інвестиційній сфері,
Л. В. Шинкарука [11] у визначенні суті та форм структурних змін та їх впливу на економічний розвиток
та багатьох інших. Однак, незважаючи на різноплановість та глибину проведених досліджень,
забезпечення інноваційно-технологічної модернізації національної економіки у контексті забезпечення
її сталого розвитку представляє собою важливу наукову проблему і, як свідчить аналіз публікацій,
окремі важливі її аспекти і донині залишаються дискусійними або ж потребують переосмислення.
Постановка завдання. Метою статті є систематизація основних проблем інноваційного
розвитку економіки України та на цій основі окреслення інноваційного контуру сталого розвитку
національної економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансово-економічна криза 2008 р. ще раз
привернула увагу до недоліків промислового розвитку, необхідності підтримки високотехнологічних
виробництв, галузей, які значною мірою детермінуватимуть якість та спрямованість економічного
зростання країни на основі розвитку наукоємних видів діяльності, зростання частки
висококваліфікованої праці. За даними офіційної статистики, у 2008-2009 рр. суттєвого зниження
зазнали щорічні темпи зростання промислового виробництва та зовнішньоторговельний оборот,
погіршилася результативність та інвестиційна активність підприємств, зросло безробіття, зменшилися
доходи населення. Зокрема, темпи зростання промислового виробництва, у % до попереднього року
становили: у 2005р. – 103,1, у 2006 р. – 106,2, у 2007 р. – 110,2, у 2008 р. – 96,9, у 2009 р. – 78,1;
темпи зростання реальної заробітної плати, у % до попереднього року становили: у 2005р. – 120,3, у
2006 р. – 118,3, у 2007 р. – 112,5, у 2008 р. – 106,3, у 2009 р. – 90,8 [4]. Аналогічними тенденціями
характеризується динаміка й інших показників.
Економічне зростання в сучасних умовах дедалі більше залежить від концентрації та ступеня
розвитку інтелектуального потенціалу. Світова економіка все більше опирається на знання.
Насамперед, сама глобалізація ринків, фінансів, виробництва стала можливою завдяки виникненню
глобальної інформаційної інфраструктури. Глобалізація зв’язків у світовому просторі набуває ролі
фактору економічного розвитку, оскільки практично відсутня жодна національна економіка, прийняття
рішень щодо розвитку якої здійснювалося б без урахування зовнішнього середовища. Це зумовлює і
зміни в технологізації розвитку суспільства в цілому.
Серед 96 показників, основними найвідомішими індикаторами, які відображають певною мірою
прогрес щодо сталого розвитку, є індекс людського розвитку, екологічно скоригований чистий
внутрішній продукт, показник скоригованих чистих заощаджень або дійсної норми нагромадження,
індекс реального прогресу, індекс сталого економічного добробуту, які розраховуються за
відповідними методиками комісії сталого розвитку ООН [14].
Разом з тим, забезпечення суспільного розвитку саме на засадах сталості вбачається у
досягненні оптимально структурованого за усіма складовими з тим, щоб якнайкраще поєднувалися
економічна раціональність, соціальна турботливість та екологічна безпека [11, с. 39]. Особливу увагу у
цьому контексті відіграє активізація науково-технічної діяльності, яка є полісистемним видом
діяльності, який утворюють три взаємопов’язані та взаємообумовлені складові: дослідження і
розробки, підготовка наукових кадрів, надання науково-технічних послуг [6, с. 9]. З огляду на
зазначене, науковий інтерес викликає дослідження результативності використання внутрішнього
потенціалу науково-технічної та інноваційної діяльності за такими умовними групами: 1) оцінка
потенціалу економічного розвитку; 2) фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності;
3) наукові кадри та їх залучення в економічні процеси; 4) структура та динаміка науково-технічної та
інноваційної діяльності. Цілком зрозуміло, що зазначені групи повною мірою не відображають всієї
глибини досліджуваних явищ та процесів, але дозволяють охарактеризувати перебіг економічних
процесів на тлі забезпечення сталого розвитку.
Одним з ключових критеріїв оцінки потенціалу економічного розвитку країни та її місця у
світовому економічному просторі, виступає рівень наукоємності ВВП як частки фінансування наукових
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досліджень та розробок у ВВП. У розвинених країнах світу витрати на науку складають 2-3 % ВВП,
зокрема, у США – 2,7%, Японія, Швеція, Ізраїль цей показник досягає 3,5-4,5% ВВП, у Швеції і
Фінляндії – 3,7 % [15]. За підрахунками експертів, наукоємність ВВП в СРСР зростала значними
темпами і дорівнювала: у 1950 р. – 0,99 %; 1955 р. – 1,38 %; 1960 р. – 1,77 %; 1965 р. – 2,30 %; 1970 р.
– 2,49 %; 1975 р. – 2,91 %; 1980 р. – 3,00 %, 1985 р. – 3,11 %; 1990 р. – 2,89 %. За роки незалежності
щодо наукоємності ВВП в Україні сформувалася чітка тенденція до зниження, а в останні роки її
рівень наблизився до рівня СРСР 50-х років. Так, впродовж 1996-2011 рр. в Україні цей показник
скоротився з 1,36 % до 0,79 % (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка наукоємності ВВП за період 1996-2011 рр.
Джерело : побудовано автором за даними [4]

Порівнюючи джерела фінансування науково-дослідних розробок в Україні за період 2000–2011
рр. (рис. 2), можна стверджувати, що в основному наука фінансується за рахунок державного
бюджету, на який припадає 30-40% загального обсягу фінансування, а, отже, є залежною від обсягів
виділеного бюджетного фінансування.

Рис. 2. Структура джерел фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні у
2000-2011 рр.
Джерело : побудовано автором за даними [4]

Одним з показових для економіки країни джерел фінансування науково-технічних розробок є
кошти підприємств та організацій України, адже зростання частки даного ресурсу вказує на зростання
попиту на результати роботи наукових установ. Варто відзначити доволі позитивну тенденцію щодо
збереження частки фінансових надходжень від замовників. Отже, у складних умовах дане джерело
залишається в середньому в межах 40% загального обсягу фінансування, що може відіграти
основоположну роль у збереженні існуючого науково-технічного потенціалу країни.
У цілому позитивною є тенденція навколо фінансуванням досліджень і розробок коштами
іноземних держав, обсяги якого значно зросли після 2007 року. Це свідчить, що вітчизняні науково-
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дослідні установи, незважаючи на труднощі, виконують наукові дослідження на світовому рівні і
знаходять додаткові кошти за межами України. Водночас дана тенденція може призвести і до
негативних наслідків, адже за умови недофінансування цих наукових установ вітчизняними
джерелами може ще більше загостритись проблема відтоку кадрів і результатів наукових робіт за межі
України.
На відміну від інших джерел, таке джерело фінансування досліджень і розробок, як власні кошти
наукових установ, вирізнялись чіткою і найбільш потужною тенденцією до зростання. У загальному ж
вигляді, обсяги витрат власних фінансових ресурсів наукових установ на науково-дослідні розробки
2011 році перевищили рівень 1995 року у 57,7 разів, а рівень 2000 року лише у 2,5 разів. Таким чином,
наведені дані (див. рис. 2) вказують на коливання співвідношення джерел фінансування в загальній
його структурі впродовж аналізованого періоду, що, свідчить не лише про недостатність обсягів, але і
нестабільність фінансування науково-технічної діяльності з наявних джерел фінансування досліджень
та розробок в Україні.
Загальне погіршення результативності науково-технологічної сфери під впливом зниження
реального обсягу фінансування наукових досліджень, позначилося і на структурі фінансування
інноваційної діяльності підприємств. Зазначене характеризує фрагментарність протікання інноваційної
активності національних підприємств щодо фінансування інноваційних витрат. Разом з тим, аналіз
динаміки загального обсягу інноваційних витрат суб’єктів господарювання свідчить про збільшення
номінального обсягу інноваційних витрат впродовж останніх років майже у 8,2 рази з 1757,1 млн. грн. у
2000 р. до 14333,9 млн. грн. у 2011 р. У абсолютному вимірі зростає обсяг іноземного фінансування в
Україні, перевищуючи у більшості років обсяги видатків на інноваційну діяльність з держбюджету.
Аналіз структури джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств, свідчить, що
основним джерелом впродовж останніх десяти років залишаються власні кошти суб’єктів
господарювання, частка яких у 2011 році складає 52,9 % від загального обсягу фінансування і
засвідчує зменшення частки даного джерела порівняно з 2000 р. більш як на 20%. Частка
фінансування інноваційної діяльності за рахунок державного бюджету в останні роки коливається в
межах 1 %. Водночас частка іноземних інвестицій, досягнувши у 2010 р. 30%, у 2011 році різко
знизилась до 0,4 % (рис. 3).

Рис. 3. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності промислових
підприємств в Україні у 2000-2011 рр.
Джерело : побудовано автором за даними [4]
Варто зазначити, що структура та динаміка розподілу наукових та науково-технічних робіт,
виконаних власними силами наукових організацій, також зазнали змін впродовж останніх років (рис.
4).
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Рис. 4. Структура та динаміка розподілу наукових та науково-технічних робіт, виконаних
власними силами наукових організацій в Україні у 1996-2011 рр.
Джерело : побудовано автором за даними [4; 8]
Так, збільшенням часток характеризуються фундаментальні дослідження (з 12,7% у 1996 р. до
21,3% у 2011р.) та науково-технічні послуги (з 3,83% у 1996 р. до 12,5% у 2011р.), але одночасно
зменшуються частки таких видів робіт як науково-технічні розробки (з 54,59,1% у 1996 р. до 48,17% у
2011р.) та прикладні дослідження (з 28,93% у 1996 р. до 18,04% у 2011р.) [8, с. 95]. Варто звернути увагу
на зростання частки науково-технічних послуг, що за аналізований період збільшилася в 3,26 разів.
Якщо врахувати, що науково-технічні послуги опосередковано присутні у класифікаторі видів
економічної діяльності: окремі їх види містяться у секціях L та О, до яких відносяться підприємства
сфери обслуговування. У секції L виділяють клас «Коригування діяльності у сфері економіки» (75.13) з
підкласами «Патентна діяльність» (75.13.2), «Ліцензійна діяльність» (75.13.3), «Сертифікаційна
діяльність» (75.13.4). До секції О відносяться такі класи і підкласи: діяльність бібліотек (92.51),
збереження історичного надбання (92.52), збереження природного надбання (92.53) [13, с. 9], то
збільшенню частки науково-технічних послуг характерна двоїстість. З однієї сторони, таке зростання
підтверджує загальні тенденції щодо динаміки загальносвітових економічних тенденцій у сторону
домінування сфери послуг, з іншої сторони, може свідчити про скорочення замовлень та пошук
науковими установами можливостей збереження необхідного рівня покриття своїх основних витрат.
Разом з тим, незважаючи на зменшення, науково-технічні розробки залишаються домінуючим видом
науково-технічних робіт у загальній структурі науково-технічних робіт, виконаних власними силами
наукових організацій, що є доволі позитивною тенденцією.
Як свідчать дані рис. 5, спостерігається тенденція до скорочення впровадження нових
технологічних процесів, зокрема маловідходних та ресурсозберігаючих технологій з 30,6% у 2000 до
20,6% у 2011 р., незважаючи на зростання впродовж доволі тривалого періоду (2000-2007 рр.). Разом
з тим, варто зазначити, що доволі позитивною є тенденція зростання освоєння нових видів техніки
промисловими підприємствами (порівняно з 2000р. цей показник збільшився майже у 7 разів).
Протягом 2011 року інноваційною діяльністю займалися 16,2% загальної кількості промислових
підприємств (що на 14% менше показника 2000 р.), впроваджували інновації – 12,8 %. В тому числі
172 підприємства створювали високі технології, 1958 – використовували високі технології. Найбільша
кількість створених високих технологій призначена для впровадження у переробній промисловості –
47,2%, у галузі досліджень і розробок – 29,1%, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та
води – 2,5%, у добувній промисловості – 2,0%, на підприємствах транспорту та зв’язку – 2,0% [8,
с. 281-282].
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції почала
скорочуватися з 2005 року з 6,7% і вже у 2011 році зменшилася до 3,8 %. Питома вага підприємств,
що розробляли і впроваджували нову чи вдосконалювали існуючу продукцію у промисловості
колишнього СРСР у кінці 1980-х рр. досягала 60-70 %, то у 1992-1995-х роках частка інноваційно-
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активних підприємств була в межах 20-26 %, що свідчить про значну втрату позицій України серед
інших країн світу [1, с. 227-229]. Варто звернути увагу, що найбільшу частку в структурі інноваційних
витрат займають витрати на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (від 54,8 %
у 2005 р. до 73,2 % у 2011 р.), у зв’язку з чим зростання номінального обсягу інноваційних витрат в
цілому та коштів іноземних інвесторів у структурі джерел фінансування інноваційної діяльності
підприємств (див. рис. 3) може пояснюватися загальноекономічними тенденціями щодо підвищення
цін на імпорт машин, обладнання та програмного забезпечення, інфляційними процесами та
кон’юнктурою валютного ринку.

Рис. 5. Структура та динаміка розподілу витрат на інноваційну діяльність промислових
підприємств в Україні у 2000-2011 рр.
Джерело : побудовано автором за даними [4; 8]

В Україні спостерігається цікава тенденція щодо підготовки та залучення у відтворювальні
економічні процеси наукових кадрів. Так, для України характерна загальна тенденція щодо скорочення
в Україні наукових та науково-технічних працівників, кількість яких у 2011 р. порівняно з 1990 р.
знизилася майже в 3,68 рази (рис. 6), спостерігається тенденція до скорочення частки наукових кадрів
у структурі зайнятого населення.

Рис. 6. Динаміка чисельності наукових кадрів України за 1990-2011 рр.
Джерело : побудовано автором за даними [4; 8]

Якщо ж взяти до уваги, що у 1990 р. в Україні зосереджувалося 6,5 % світового науковотехнічного потенціалу при чисельності населення, яке становило близько 0,1% світового [10, c. 35],
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щорічне зростання у розвинутих країнах кількості науковців в середньому на 2,5-3 % [3, с. 21],
зазначені тенденції свідчать про втрату наявного науково-технічного потенціалу.
Так, з кожної тисячі зайнятих у 2011 році 4 особи працювали в науково-технічній сфері, тоді як ще у
1990 році цей показник становим 12 осіб. Варто зазначити, що за даними ОЄСР, у 2011 році за значенням
показника чисельності науковців на 1 тисячу зайнятого населення лідирують Фінляндія – 16,6, Ісландія –
12,9, Німеччина – 12,3, Нова Зеландія – 10,8, Швеція – 10,5, Японія - 10,4, Норвегія - 10,1, Корея – 10,0,
США – 9,5 [15]. Разом з тим, аналіз підготовки наукових кадрів засвідчує позитивну тенденцію до
зростання чисельності кандидатів та докторів наук в економіці щороку впродовж останніх років.
Зазначені тенденції відображають загальний перебіг трансформаційних подій аналізованого
періоду в національній економіці, спричинені зростанням обсягу освітніх послуг, загальним
скороченням фінансування науково-технічних результатів не тільки з боку держави, а й більшості
підприємств-замовників, відтоком висококваліфікованих наукових кадрів не лише за кордон, але й
щодо зміни сфери їх діяльності, що в результаті звужує можливості продукування нових знань та їх
практичного застосування. Це означає, що позиції України в системі міжнародного поділу праці
характеризуються наростаючим відставанням. І це не забезпечує конкурентоспроможність
національних продуктів та послуг на зовнішніх ринках. Інноваційні процеси в Україні характеризуються
як нестійкі й позбавлені чітких довгострокових стимулів.
Практично з кожним роком Україна втрачає свій інноваційний потенціал і цим самим гальмує
економічний розвиток та стабільність. За рейтингом Всесвітнього економічного форуму у 2010 р. у
сфері формування факторів інноваційного розвитку Україна посіла 42 місце, за оснащеністю
сучасними технологіями – 96, у світовому рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки –
82, що свідчить про неефективне використання власного інноваційного потенціалу.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, підводячи підсумок, варто зазначити, що
у контексті організації інноваційної системи в Україні, варто зосередити увагу на певних ключових
проблемах, вирішення яких, наразі, забезпечить досягнення сталого розвитку з урахуванням
інноваційних чинників.
Спостерігаються тенденції скорочення науковців, задіяних в економічній діяльності, на вкрай
низькому рівні перебуває інноваційна активність підприємств, особливо з точки зору впровадження
нових маловідходних та ресурсозберігаючих технологічних процесів.
Динаміка обсягу реалізованої інноваційної продукції є нестійкою. Позитивні тенденції, хоча і
спостерігалися протягом кількох років, але мають переважно тимчасовий характер.
Фінансування інновацій в Україні здійснюється переважно за рахунок власних коштів
підприємств. Держава залишається доволі пасивною у фінансуванні інноваційного розвитку.
Разом з тим, потенціал та основні чинники України в цілому, за умови їх ефективного
використання і вдосконалення, дозволяють забезпечити оптимальні темпи економічного зростання,
підвищення життєвого рівня та вихід на глобальні ринки інноваційної продукції.
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Анотація
У статті досліджується стан економічного розвитку України. Проведено аналіз рівня
інноваційної активності підприємств, впровадження інновацій у промисловості України, динаміки
результатів науково-технічної діяльності, фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності в Україні. Визначені основні проблеми у досягненні сталого розвитку національної
економіки у інноваційному контексті.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна активність, сталий розвиток,
фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності.
Аннотация
В статье исследовано состояние экономического развития Украины. Проанализированы
уровень инновационной активности предприятий, внедрение инноваций в промышленности
Украины, динамика результатов научно-технической деятельности, финансирования научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Украине. Определены основные проблемы в
достижении устойчивого развития национальной экономики в инновационном контексте.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная активность, устойчивое
развитие, финансирование научно-технической и инновационной деятельности.
Annotation
The article gives a survey of the innovative development of the economy in Ukraine. The enterprise
innovative activity level, the level of innovations implementation into the Ukrainian industry, the dynamics of
change in the scientific, technical and innovation activity, the ratio of financing scientific, technical and
innovation activity in Ukraine are analyzed. The main problems of sustainable development in an innovative
context are determined.
Key words: innovative development, innovative activity, sustainable development, financing of
scientific, technical and innovation activity.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТІЙКОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
Постановка проблеми. Тривала криза у вугільній галузі, яку не вдалось подолати
неодноразовими спробами реструктуризації, все більше нагадує про себе коливаннями обсягів
виробництва, критичним зростанням витрат та загостренням екологічних проблем. За своєю природою
видобування корисних копалин є ризикованим бізнесом, здатність якого витримувати дестабілізуючий
вплив внутрішніх та зовнішніх чинників є основою стійкого функціонування вугільних шахт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню накопичених протягом багатьох років
проблем як вугільної галузі в цілому, так й окремих шахт присвячені численні наукові праці. Широкому
колу питань щодо результатів й подальших перспектив реструктуризації вітчизняної вугільної
промисловості та створення засад для інноваційного розвитку галузі присвячені наукові праці
О. І. Амоші, А. І. Кабанова, Л. Л. Стариченка та ін. [1-2]. Дослідження перспективних форм державноприватного партнерства в сфері вуглевидобування висвітлені Стариченком Л. Л., Цикаревим В. В. та
Череватським Д. Ю. [3]. Одним із найбільше розвинених напрямків наукових досліджень стосовно
вугільного бізнесу є управління інвестиційними процесами, відображене у працях Півняка Г. Г.,
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Саллі В. І., Байсарова А. В., Павленко І. І., Вагонової О. Г. [4-6]. Фундаментальним дослідженням
екологічних наслідків видобування вугілля та економічних механізмів їх подолання присвячені
публікації А. В. Бардася [7]. У той же час досі не розроблений методичний підхід до оцінювання рівня
стійкості функціонування вугільної шахти як елемент відповідного противитратного механізму.
Постановка завдання. Мета статті полягає в формуванні методичного підходу до оцінювання
рівня стійкості функціонування вугільних шахт.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки в науковій літературі на даний час не
висвітлені питання оцінювання рівня стійкості функціонування саме вугледобувних підприємств,
доцільним є дослідження наукових підходів до оцінювання стійкості функціонування та розвитку
підприємств інших галузей економіки. Поміж науковців, які запропонували власні методичні підходи до
оцінювання стійкості роботи підприємств, слід зазначити Єзерську С. Г., Єремейчук Р. А., Іванов В. Л.,
Касьянову Н. В., Воронкову А. Е., Назарова В. В., Кондратьєву О. В., Любченко Н. Л., Маковейчук К. А.,
Мохонько Г. А., Онещак О., Проценко Н. Б., Сергєєву О. В., Тхора С. О., Хомяченкову Н. А.,
Хорєва А. І., Фролову Н. В., Ячменьову В. М. Оскільки в роботах зазначених науковців з метою
оцінювання виокремлюються різні підсистеми чи процеси та використовуються різні методи
отримання узагальнюючої оцінки рівня стійкості підприємства (у тому числі на основі певного
інтегрального показника), необхідно дослідити найбільш обґрунтовані з них з метою визначення
переваг та недоліків існуючих підходів.
У запропонованій Онещак О. [8] методиці оцінювання рівня економічної стійкості господарської
діяльності підприємства передбачене визначення інтегральних показників виробничої (операційної та
збутової), фінансової, інвестиційної, кадрової, інформаційної стійкості як адитивної композиції із ваговими
коефіцієнтами, які визначаються методом кваліметричного моделювання. В цілому економічна стійкість
підприємства визначається за формулою середньозваженої відносної характеристики. На жаль, автор не
обґрунтовує підбору часткових показників за кожним функціональним напрямком діяльності підприємства,
а це призводить до включення в загальний перелік таких показників, які мають щільний кореляційний
зв’язок. Не зрозумілим також є включення до показників стійкості збутової діяльності таких, що
характеризують екологічну діяльність підприємства (коефіцієнт екологічності випуску, індекс зміни
екологічних платежів) або стійкість операційної діяльності (середній оборот на одного працівника, адже він
характеризує використання трудових ресурсів).
На основі узагальнення методологічних напрацювань та виходячи з особливостей діяльності
підприємств поліграфічної галузі в роботі Г. А. Мохонько [9] запропонована методика оцінювання
стратегічної стійкості підприємства, що передбачає розрахунок двох груп показників: узагальнюючого
показника як характеристики стратегічної стійкості підприємства та розширеної системи часткових
показників для поглибленого аналізу підсистем стратегічної стійкості. Коментарю заслуговує той факт,
що зазначена методика може бути застосована для оцінки рівня стратегічної стійкості лише
прибуткових підприємств. Дійсно, показник збитковості має відноситись до класу дестимуляторів,
оскільки його зменшення свідчить про покращення стану підприємства. Якщо на момент оцінювання
рівня стратегічної стійкості рівень збитковості виявився меншим за мінімальний рівень цього
показника за весь час спостережень, то стратегічна стійкість такої шахти має бути визнана як
динамічна. Отже, отриманий майже парадоксальний результат оцінювання.
Розглянемо ще одну методику оцінки рівня економічної стабільності підприємства, розроблену
Н. Л. Любченко [10]. Вона передбачає оцінювання загального впливу позитивних та негативних факторів
на рівень економічної стабільності промислового підприємства за виробничою та фінансово-економічною
складовими, а також обчислення на їх основі відносного показника рівня економічної стійкості. Але перелік
показників, які вибрані для оцінювання складових економічної стабільності підприємства не лише не
відображають у повній мірі виробничу чи фінансово-економічну діяльність підприємства, а й не
дозволяють оцінити такі важливі аспекти, як інвестиційно-інноваційний чи екологічний. При такому підході
підприємства, які є збитковими та неліквідними, але порівняно з аналогічними підприємствами галузі
мають менші збитки, можуть бути ідентифікованими як близькі до стабільного стану.
Оцінку рівня економічної стійкості в роботі К. А. Маковейчук [11] пропонується здійснювати за
допомогою інтегрального показника, що є сумою добутків значень окремих кількісних та якісних
індикаторів стійкості, зважених на їх значимість. Отримане значення інтегрального показника
економічної стійкості порівнюється із граничними значеннями та визначається рівень економічної
стійкості як лінгвістична характеристики відповідної підмножини (з чотирьох можливих). Обчислений
таким чином інтегральний показник економічної стійкості представляє собою комплексну оцінку
стійкості на певному етапі, але вона не може бути застосована в разі використання показників
внутрішнього чи зовнішнього середовища таких, що для них не можуть бути визначені границі зміни.
Також не визначений порядок отримання вагових коефіцієнтів індикаторів стійкості.
Дещо спрощений порівняно із розглянутими методиками підхід викладений у роботі
Н. Б. Проценко [12], де пропонується визначати економічну стійкість підприємств на основі системи
показників, серед яких поріг беззбитковості, коефіцієнт економічної стійкості та рівень економічної
безпеки. Авторкою пропонується на основі коефіцієнта економічної стійкості виокремлювати п’ять груп
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стійкості, але незрозумілим лишається підхід до визначення меж цих груп, адже їх величина не є
однаковою. Крім того, поза увагою в такому випадку лишаються інші два згадані показника: поріг
беззбитковості та рівень економічної безпеки, тобто їх роль залишається незрозумілою, але
безсумнівно те, що вони є близькими по суті та значною мірою дублюють один одного.
Власна методика визначення стійкості підприємства запропонована С. О. Тхорем [14] та
передбачає виділення наступних підсистем забезпечення економічної стійкості підприємства:
матеріальну, майнову, фінансову, трудову, науково-дослідну та інформаційну. Узагальнюючим
показником економічної стійкості підприємства є середній критерій економічної стійкості, що
визначається як сума середніх значень функціональних критеріїв, зважених на важливість групи
внутрішніх та зовнішніх критеріїв. Такий показник, на нашу думку, має суттєві недоліки, обумовлені,
по-перше, використанням методу експертних оцінок для визначення питомої ваги функціональних
критеріїв, по-друге, усередненням оцінки, що недоречно в умовах неоднорідності сукупності вихідних
даних щодо функціональних критеріїв.
Новий методичний підхід до інтегральної оцінки стійкого розвитку промислового підприємства
запропонований Н. О. Хомяченковою [15] та передбачає обчислення узагальненого показника на
основі середньої геометричної з комплексних показників економічної, екологічної, соціальної та
ризикової стійкості. До наведеного підходу, на наш погляд, можна викласти декілька принципових
зауважень. Перше з них стосується способу поєднання показників в узагальнюючих показниках
економічної підсистеми, а також соціальної, екологічної та ризикової стійкості на основі середньої
геометричної з добутків окремих показників, внаслідок чого деякі із зазначених показників можуть
обернутись в 0. Друге зауваження стосується неоднозначності вибору окремих показників, які
застосовуються при обчисленні як узагальнюючих показників по економічній підсистемі, так й
інтегральних показників. Насправді, значна кількість наведених показників у науковій літературі
тлумачаться та обчислюються по-різному, що може призвести до певних викривлень під час
підрахунку. На окрему увагу заслуговує узагальнений показник ринкової стійкості, оскільки він включає
такі показники, які досить часто неможливо визначити або через нестачу інформації стосовно
розподілу ринку між основними конкурентами, або специфіка діяльності підприємства не дозволяє це
зробити в принципі. Останнє зауваження безпосередньо стосується вугільних шахт України.
Отже, дослідження існуючих методичних підходів дозволяє зробити висновки про необхідність
оцінювання рівня стійкості на основі узагальнюючого показника, що має відображувати структуру
елементів, з яких складається підприємство як система, а також взаємодію підприємства із оточуючим
середовищем (рис. 1).
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

СТІЙКЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Антропогенна складова

Природна
складова

Технікоорганізаційна
компонента

Соціальнокадрова
компонента

Екологічна
компонента

Фінансовоекономічна
компонента

Рис. 1. Структура чинників стійкого функціонування вугільних шахт
Джерело: розроблено автором

До зовнішніх чинників, що опосередковано впливають на рівень стійкості роботи вугільних шахт,
необхідно віднести: рівень інфляції та пов’язане із ним зростання вартості матеріальних ресурсів;
державну соціальну політику, відображену у розмірі мінімальної заробітної плати та галузевих угод
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щодо регулювання оплати праці; темпів розвитку галузі, що обумовлений потребами національного
господарства. Такий макроекономічний показник як ціна в даному випадку не доцільно враховувати,
оскільки ціноутворення в умовах централізованого збуту вугільної продукції через ДП «Вугілля
України» та використання трансфертного ціноутворення в разі функціонування шахт у складі
вертикально-інтегрованих компаній призводить до значних розбіжностей стосовно зазначеного
показника. На окрему увагу заслуговують інвестиційні можливості держави чи приватних інвесторів
щодо капіталовкладень у просте чи розширене відтворення потужності шахт. Проте, якщо дослідити
розподіл та використання державних інвестицій на технічне переоснащення вугільних шахт хоч й
проблематично, але все ж таки можливо, то інвестиційні можливості приватних компаній та напрямки
їх використання є їх комерційною таємницею.
Традиційний для науковців погляд [5-7] на поділ внутрішніх чинників діяльності вугільних шахт
на природні (гірничо-геологічні), виробничі (індустріальні), екологічні та економічні не відображує їх
спільних рис з точки зору керованості та вагомості кожної групи. На наш погляд, доцільно виділити як
рівновагомі природну та антропогенну складові, до складу ж останньої віднести техніко-організаційну,
соціально-трудову, екологічну та фінансово-економічну компоненти.
Поміж внутрішніх факторів, які визначають поточний та стратегічний рівень стійкості
підприємства, саме на вугільних шахтах суттєвий вплив спричиняють природні (гірничо-геологічні)
чинники. Вони обумовлюють систему розробки, схеми розкриття та відпрацювання корисних копалин,
які є об’єктом діяльності вугільних шахт. Також вони відіграють провідну роль при визначенні техніки,
яка застосовується у виробничому процесі, відповідно, й організації виробництва. Досить часто
гірничо-геологічні умови є стримуючим фактором для нарощування обсягів виробництва на
підприємстві, що не дозволяє шахтам використовувати ефект масштабу. В міру відпрацювання
кращих запасів найбільший вплив на рівень стійкості функціонування вугільної шахти з-поміж
природних чинників спричиняють: змінення потужності розроблюваних пластів; перехід до
відпрацювання пластів на більшій глибині; зміни водовіддачі та газодостатку.
Безпосередньо взаємодіє з природною складовою стійкості функціонування вугільної шахти
техніко-організаційна компонента антропогенної складової. В цій компоненті відображуються умови
функціонування вугільної шахти в цілому (за рівнем освоєння пропускної здатності вузької ланки;
довжиною виробок по шахті; ритмічністю виробництва) та окремо на підготовчих (за рівнем механізації
підготовчих робіт; темпами проведення розкривних та підготовчих виробок) й видобувних роботах (за
середньою довжиною та швидкістю посування лав; середньодобовим видобутком з очисних вибоїв;
рівнем механізації очисних робіт; забезпеченістю очисного фронту підготовленими запасами; виходом
товарної продукції з рядового вугілля). Відбір перелічених напрямків оцінювання здійснений, виходячи
з необхідності забезпечення на шахті високого рівня концентрації виробництва в просторі й часі та
підтримки оптимальних темпів підготовки корисних копалин до відпрацювання.
Необхідність виконання великих обсягів капітальних робіт на діючих шахтах без істотного
приросту виробничої потужності, ускладнення гірничо-геологічних умов розробки родовищ та
загальної протяжності гірничих виробок, необхідність модернізації та технічного переоснащення через
значний знос та зменшення надійності виробничого обладнання зумовлюють віднесення до технікоорганізаційної компоненти стійкості також чинників стану та використання основних засобів (за
структурою основних засобів та рівнем їх зносу; загальним завантаженням обладнання).
Рівень організації виробництва безпосередньо впливає на стійкість протікання виробничого
процесу та знаходить своє відображення у продуктивності використання як змінного, так й режимного
фондів часу. Разом з технічним рівнем виробництва та умовами праці організація виробництва на
вугільних шахтах зумовлює рівень продуктивності праці робітників з видобутку.
Соціально-трудова компонента антропогенної складової стійкості функціонування шахт
відображує не лише кадрову політику підприємства в частині підтримки необхідної структури
персоналу (за складом, кваліфікацією з урахуванням плинності кадрів), а й створення безпечних умов
праці, підвищення рівня матеріальної зацікавленості працівників та умов для особистого розвитку.
На окрему увагу заслуговує екологічна компонента антропогенної складової стійкості
функціонування вугільних шахт, оскільки негативний вплив вугільного виробництва є одним із
наймасштабніших та витратоємних з точки зору зменшення екстерналій. Причому негативний вплив
на екологію регіону, де відбувається розробка родовища, з часом лише зростає та не припиняється із
відпрацюванням балансових запасів й закриттям шахти. Отже, оцінювати екологічну стійкість
функціонування вугільних шахт необхідно по напрямках негативного впливу: за рівнем забруднення
гідрографічних вод шахтними водами; за викидами парникових газів; за утворенням породних відвалів
та витратами на природоохоронні заходи та оплату штрафів за екологічні порушення.
Фінансова компонента антропогенної складової стійкості функціонування вугільної шахти
характеризує структуру фінансових ресурсів, ліквідність та оборотність дебіторської й кредиторської
заборгованостей.
Щільний взаємозв’язок між показниками, що відображують стійкість функціонування усіх
чотирьох компонент антропогенної складової, надає підстав вважати їх вплив рівновагомим.
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Необхідність врахування великої кількості чинників, що визначають рівень стійкості
функціонування вугільних шахт, обумовлює вибір методів отримання часткових показників стійкості до
впливу зовнішнього середовища, по природній складовій та окремих компонентах антропогенної
складової. Існуючі методики багатовимірного аналізу базуються на експертному оцінюванні
досліджуваних об’єктів за певними критеріями та застосуванні відповідник вагових коефіцієнтів. Але,
як вже зазначалось раніше, застосування цих методів призводить до певної похибки, обумовленої
суб’єктивним характером оцінювання та наявністю так званого компенсаційного ефекту, тобто
невиправданого завищення одних оцінок із одночасним заниженням інших. За таких умов
застосування методу таксономії [16] для побудови зазначених часткових показників стійкості вугільної
шахти дозволяє значною мірою зменшити вплив недоліків.
Визначення рівня стійкості функціонування вугільної шахти передбачає наступну послідовність
етапів:
Етап 1. Формування бази вихідних даних для отримання окремих показників кожної складової та
компоненти стійкості функціонування шахти (за часовим принципом), а також для визначення
еталонних показників. Джерелами даних є діюча фінансова, статистична звітність та дані
оперативного обліку вугільної шахти, звіти про роботу вугільної галузі (Міненерго вугілля,
Мінсоцполітики) та регіональні статистичні збірники (Головні управління статистики в областях).
Етап 2. Визначення еталонних (нормативних або оптимальних) значень показників та
обчислення відносних показників по групі зовнішніх чинників, природній складовій та кожній
компоненті антропогенної складової. Результатом є матриці (6 матриць) відносних показників Х, на
основі яких методом таксономії обчислюватимуться відповідні показники стійкості:
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де і – номер статистичної одиниці (року),
;
k – номер показника, за яким оцінюється рівень стійкості функціонування вугільної шахти,

k = 1, n ;

xik – значення k-ої ознаки для і-го року.
Етап 3. Формування матриці стандартизованих даних, для чого стандартизація виконується за
формулою:
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– стандартизоване значення k-ої ознаки для і-го року;

– середнє значення k-ої ознаки;
– середньоквадратичне відхилення k-ої ознаки.

Етап 4. Диференціація показників матриці спостережень на стимулятори та дестимулятори.
Підставою поділу показників на зазначені групи є характер їх впливу на рівень стійкості
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функціонування шахти. Таким чином показники, що сприяють зростанню стійкості є стимуляторами, а
інші – дестимуляторами.
Стосовно вугільних шахт дестимуляторами є: інфляційні процеси; показники природної
складової за виключенням потужності пластів; довжина виробок по шахті; знос активної частини
основних засобів; зростання частки управлінського персоналу у загальній чисельності працівників;
зростаючі витрати на усунення виявлених порушень трудової дисципліни та техніки безпеки;
зростання викидів забрудненого повітря, води та породних відвалів, а також зростання витрат на
природоохоронні заходи та оплату штрафів за екологічні порушення.
Етап 5. Побудова для кожної групи (складової та компоненти) еталону стійкого функціонування,

E = {x′

що являє собою вектор E0 з координатами

x

0

= min x′ik

01

x′

,

02

, ...,

x′ ,}, де x
0n

0k

= max x′ik
i

,

i
якщо k ∈ I ;
, якщо k ∉ I , причому I – множина стимуляторів.
Етап 6. Визначення відстаней між окремими стандартизованими показниками та еталоном
функціонування шахти Eо:
0k

∑ (x′ik − x0k )
n

S i0 =

2

k =1

(5)

Етап 7. Обчислення показників рівня стійкості функціонування вугільної шахти за зовнішніми
чинниками (Sзов), по природній складовій (Sпр) та компонентам антропогенної складової (Sот, Sст, Sе,
Sфе):
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Обчислені таксономічні показники рівня стійкості функціонування вугільної шахти за зовнішніми
чинниками (Sзов), по природній складовій (Sпр) та компонентам антропогенної складової (Sот, Sст, Sе,
Sфе) є величиною позитивною та з дуже низькою ймовірністю може виявитися більше одиниці.
Інтерпретація його наступна: у даному році підприємство має тим вищий рівень стійкості, чим ближче
значення показника рівня стійкості до одиниці.
Етап 8. Обчислення часткового показника рівня стійкості функціонування вугільної шахти за
внутрішніми чинниками за формулою:

S

вн

=5

S

пр

× S от × S ст × S е × S фе ,

(9)

де Sпр, Sот, Sст, Sе, Sфе – рівень стійкості функціонування вугільної шахти відповідно за
природною складовою та організаційно-технічною, соціально-трудовою, екологічною, фінансовоекономічною компонентами антропогенної складової.
Показник Sвн є величиною додатною та приймає значення в інтервалі від 0 до 1, причому
більшому значенню відповідає більше високий рівень стійкості функціонування вугільної шахти до дії
повного комплексу чинників внутрішнього середовища підприємства.
Етап 9. Обчислення узагальнюючого показника рівня стійкості функціонування вугільної шахти
за формулою:

S
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=
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Показник Sзаг також приймає значення в інтервалі від 0 до 1. Збільшення значення
узагальнюючого показника стійкості функціонування вугільної шахти свідчить про здатність її
підсистем та елементів витримувати більш інтенсивний вплив дестабілізуючих чинників як
внутрішнього, так й зовнішнього походження, при цьому забезпечуючи роботу шахти у заданому
режимі відтворення.
Висновки з проведеного дослідження. Оцінювання рівня стійкості функціонування вугільної
шахти має здійснюватись на основі комплексного показника, який враховує специфічні умови й
наслідки вуглевидобування та відображає взаємодію шахти із зовнішнім середовищем. Чинники, що
визначають рівень стійкості функціонування вугільної шахти, залежно від походження та можливості
керування ними, доцільно відокремлювати у дві групи: природні та антропогенні, до яких віднести
техніко-організаційні, соціально-трудові, екологічні та фінансово-економічні. Подальші наукові
дослідження у цьому напрямку мають бути пов’язані із визначенням зон стійкого та нестійкого
функціонування вугільних шахт.
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Анотація
В статті проаналізовані існуючі методичні підходи до оцінювання стійкості підприємств.
Визначені специфічні чинники впливу на рівень стійкості функціонування вугільних шахт, що
дозволило виділити природну та антропогенну складові внутрішнього середовища підприємства.
Запропонований методичний підхід до оцінювання рівня стійкості функціонування вугільної шахти
за узагальнюючим показником, що враховує обчислені методом таксономії часткові показники
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стійкості до зовнішніх дестабілізаторів, природної складової та окремих компонент антропогенної
складової.
Ключові слова: стійкість функціонування, дестабілізатор, вугільна шахта, методичний
підхід, комплексний показник.
Аннотация
В статье проанализированы существующие методические подходы к оцениванию
устойчивости предприятий. Определены специфические факторы влияния на уровень
устойчивости функционирования угольных шахт, что позволило выделить природную и
антропогенную составляющие внутренней среды предприятия. Предложен методический поход к
оцениванию уровня устойчивости функционирования угольной шахты по обобщающему
показателю, который учитывает рассчитанные методом таксономии частные показатели
устойчивости к внешним дестабилизаторам, природной составляющей и отдельным
компонентам антропогенной составляющей.
Ключевые слова: устойчивость функционирования, дестабилизатор, угольная шахта,
методический подход, комплексный показатель.
Annotation
Existing methodological approaches to evaluation of sustainability of enterprises are analyzed.
Specific factors that influence on sustainable functioning of coal mines are identified. The natural and
anthropogenic components of internal environment of the enterprise are distinguished. Methodological
approach to evaluation of coal mines sustainable development is offered. This approach is based on an
integral indicator that takes into account partial indicators of resistance to external destabilizers calculated by
taxonomy, natural component and solitary components of anthropogenic constituent.
Key words: sustainable functioning, destabilizer, coal mine, methodological approach, integral
indicator.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛЮ СПІВПРАЦІ З
КОНТРАГЕНТАМИ
Постановка проблеми. Для успішного здійснення господарської діяльності підприємству
необхідно планувати свою господарську діяльність, це неможливо робити без перевірених партнерів.
Якщо підприємство починає співпрацю з новими контрагентами, з метою усунення майбутніх проблем,
таких як: дезорганізація виробництва, донарахування органами державної податкової служби під час
перевірок підприємства податкових зобов’язань та застосування штрафних санкцій з податків,
фінансових втрат, необхідно здійснити їх перевірку, шляхом організації на підприємстві надійної
системи контролю майбутніх контрагентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні концепції контролю в системі управління
підприємствами розроблені такими науковцями, як Борисенко М. В. [1], Бутинець Ф. Ф. [2],
Калюга Є. В. [3], Кужельний М. М. [4], Яровенко Г. М. [5]. Усі теоретичні положення, що були викладені
ними, отримані наукові результати та рекомендації є базою для подальшого вивчення, узагальнення
та систематизації наукових знань, стосовно організації контролю на підприємстві. Однак, система
організації контролю співпраці з контрагентами не є досить розробленою та потребує подальшого
глибшого дослідження.
Постановка завдання. Мета статті полягає в розробці такої концепції контролю на
підприємстві, яка б повністю попередить ризики взаємодії з недобросовісними контрагентами, і
повинна бути направлена на захист підприємства та її посадових осіб від можливих проблем з
приводу співпраці з недобросовісними контрагентами, а саме – фінансових втрат.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існують два шляхи здійснення перевірки
майбутнього контрагента: підприємство може займатися цим самостійно, а може звернутися до
сторонніх організацій. Може також бути змішаний шлях, коли частину роботи виконує підприємство, а
частину – стороння організація.
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При добре налагодженій системі організації контролю, підприємство, завжди буде виконувати
активну функцію, тобто робити перевірку самостійно. Варіанти здійснення перевірки майбутнього
контрагента відображені на рис. 1.
Варіанти здійснення перевірки майбутнього контрагента

Стороння організація

Підприємство
самостійно

Змішаний варіант

Рис. 1. Варіанти здійснення перевірки майбутнього контрагента
Джерело: розроблено автором

Особливо перевірка повинна відбуватися, коли підприємство бере на себе додатковий ризик у
вигляді:

– здійснення передоплати;
– відвантаження з відстрочкою платежу.

Для здійснення перевірки необхідна інформації стосовно контрагента. Роботу зі збору
інформації можливо систематизувати таким чином (рис. 2).
Систематизація інформації стосовно збору інформації

Відкриті джерела

- інформація від самого
контрагента;
- інформація від
реєстраційних органів;
- інформація від податкових
служб та різних фондів.

Закриті джерела

- інформація від
правоохоронних органів;
- інформація з закритих
баз даних;
- інформація від агентств.

Оперативні методи

- інформація отримана
шляхом технічної
розвідки.

Рис. 2. Систематизація інформації стосовно збору інформації по контрагентам
Джерело: розроблено автором
Для організації концепції контролю співпраці з контрагентами, розроблено алгоритм наведений
на рис. 3. Організація контролю співпраці з контрагентами повинна починатися з перевірки
контрагента, як юридичної особи, тобто необхідно з’ясувати, чи є у особи, з якої підприємство починає
співпрацю, державна реєстрація. Усі відомості стосовно підприємства знаходяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [6]. Ця інформація відкрита та
загальнодоступна, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків.
З Єдиного реєстру стосовно юридичної особи можливо отримати таку інформацію:

–повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
–організаційно-правова форма;
–місцезнаходження юридичної особи;
–перелік засновників (учасників) юридичної особи;
–види діяльності;
–дані про розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу);
–дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
–дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
–дані про юридичних осіб-правонаступників та інші відомості.
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Початок

Ні

Наявність контрагента, як юридичної
особи
Так

Ні

Тестування на банкрутство

Так
Ні
Наявність ліцензії на здійснення
діяльності
Так

Відмова від підписання договору

Ні

Наявність повноважень у особи, яка
підписує документи

Так

підписання договору

Кінець

Рис. 3. Схема алгоритму організації контролю співпраці з контрагентами
Джерело: розроблено автором

Також для подальшої співпраці необхідно з’ясувати, чи не проходить потенційний контрагент
процедуру банкрутства. Цю інформацію можливо знайти в Єдиній базі даних про підприємства, щодо
яких порушено провадження у справі про банкрутство [7].
Кожна юридична особа може займатися будь-якими видами діяльності, що не порушують норми
діючого законодавства. Але при укладенні договору, потрібно переконатися, що такий вид діяльності
зазначено у статутних документах контрагента. Якщо вид діяльності передбачає ліцензування, треба
перевірити ще й наявність ліцензії.
Юридична особа набуває громадянські права і обов’язки і реалізує їх через свої органи, діючи
згідно статутних документів та законодавства [8]. Тому, при підписанні договору треба визначити
повноваження посадових осіб, які представляють контрагента.
Угода, яку здійснили с представником контрагента, який перевищив свої повноваження,
створює, змінює, припиняє громадянські права і обв’язки особи, яку він представляє, лише при
подальшому схваленні угоди цією особою. Її вважають схваленою, тоді, коли особа, яку він
представляє, зробила дії, що свідчать про прийняття її до виконання [8]. Це означає, що якщо з боку
нашого контрагента угоду уклала особа з перевищенням повноважень, то це можливо віднести до
випадку, коли і угоди ніякої не було.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.
З метою запобігання виникнення потенційного ризику і пов'язаних з цим фінансових втрат, перед

54

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

початком налагодження ділових відносин з партнером, підписанням договору про співпрацю,
необхідно володіти інформацією щодо надійності потенційного контрагента.
При існуванні на підприємстві налагодженої системі організації контролю, підприємство, завжди
буде виконувати активну функцію, тобто збирати інформацію стосовно потенційного контрагента
самостійно.
Для організації концепції контролю співпраці з контрагентами, розроблено алгоритм організації
контролю співпраці з контрагентами. Який складається з:

– перевірки реєстрації контрагента, як юридичної особи;
– перевірки чи тестуванню на банкрутство;
– перевірки наявності ліцензії на здійснення діяльності;
– перевірки повноважень у особи, яка підписує документи.
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Анотація
У статті обґрунтовано необхідність застосування підприємствами системи контролю
співпраці з контрагентами. Запропоновано схему алгоритму організації контролю співпраці з
контрагентами, яка допоможе запобігти проблемам, що можуть виникати внаслідок співпраці з
недобросовісними контрагентами.
Ключові слова: види діяльності, додатковий ризик, контрагент, контроль, ліцензування,
повноваження, потенційний, співпраця.
Аннотация
В статье обоснована необходимость применения предприятиями системы контроля
сотрудничества с контрагентами. Предложена схема алгоритма организации контроля
сотрудничества с контрагентами, которое поможет предотвратить проблемы, которые могут
возникать в результате сотрудничества с недобросовестными контрагентами.
Ключевые слова: виды деятельности, дополнительный риск, контрагент, контроль,
лицензирование, полномочия, потенциальный, сотрудничество.
Annotation
The article proves the necessity of application of a contractor partnership supervisory system. The
algorithm scheme of contractor partnership inspection arrangement to prevent problems that originate from
partnership with unconscientious contractors is offered.
Key words: types of activity, additional risk, contractor, control, licensing, credentials, potential,
partnership.
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В КОНТЕКСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Постановка проблеми. Ринкова економіка при всій розмаїтості відомих світовій практиці її
моделей характеризується тим, що представляє собою соціально орієнтоване господарство з
додатковим державним регулюванням. Важливу роль як у структурі ринкових відносин, так і в
механізмі їх регулювання з боку держави, відіграють державні фінанси, адже вони є основою
функціонування держави, розвитку її економіки, зростання матеріального добробуту населення.
Наявність сфери державних фінансів об'єктивно зумовлена необхідністю розподілу і перерозподілу
ВВП між верствами населення, підприємницькими структурами і окремими територіями. Забезпечення
високого рівня функціонування державних фінансів значною мірою залежить від успішного
провадження державної фінансової політики, що забезпечується глибоким знанням методики
фінансового впливу на макроекономічні процеси й досконалим володінням фінансовим
інструментарієм та знанням структури і механізму ефективного й раціонального управління
державними фінансами, що є вкрай важливою проблемою сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку науки про державні фінанси
присвятили свої праці В. Базилевич, Л. Баластрик, О. Василик, М. Карлін, К. Павлюк, С. Юрій,
Л. Якобсон та ін. [2; 3; 5; 11]. Дослідженню теоретичних концепцій формування наукової проблематики
щодо інтерпретації державних фінансів присвячено праці В. Андрущенка, І. Лютого, А. Павленка,
Т. Оболенської [1; 8]. Актуальні проблеми модернізації державних фінансів України досліджено в
працях О. Кириленко [6]. Однак стабілізація та розвиток національної економіки на основі її
модернізації та перетворення в економіку інноваційного типу з побудовою сучасного механізму
управління державними фінансами залишаються актуальними.
Постановка завдання. Мета статті – детальний і всебічний аналіз функціонування сучасної
системи державних фінансів України і на його основі уточнення складових механізму управління
державними фінансами в умовах реалізації стратегії економічного зростання та побудови економіки
інноваційного типу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Центральне місце у фінансовій системі кожної
держави займають фінанси держави. Державні (централізовані) фінанси як складова фінансової
системи є її центральною сферою, через яку держава здійснює вплив на економічний і соціальний
розвиток.
Тлумачення економічної категорії «державних фінансів» в роботах відомих науковців часто є
неоднозначним (табл. 1).
Таблиця 1
Трактування категорії «державні фінанси»
Автор

Державні фінанси – це …

Базилевич В. Д.,
Баластрик Л. О.
[2, с. 10]
Василик О. Д.,
Павлюк К. В. [3, с. 322]
Карлін М. І.
[5, с.15]
Петровська І. О.,
Клиновий Д. В.
[9, с. 8]

система грошових фондів, зосереджених в руках держави і призначених для
виконання властивих їй функцій, а також сукупність форм і методів, за допомогою ці
функції реалізуються.
центральна ланка фінансової системи, через яку здійснюється вплив фінансів на
економічний і соціальний розвиток країни.
центральна підсистема фінансової системи держави, за допомогою якої здійснюється
вплив на соціально-економічний розвиток держави.
система грошових фондів, зосереджених у державі і призначених для забезпечення
властивих їй функцій, а також сукупність форм і методів, за допомогою яких ці функції
реалізуються.
підсистема фінансових відносин щодо формування централізованих грошових фондів, які
Оспіщев В. І.
зосереджуються в інститутах державних органів влади з метою виконання державою
[11, с.80]
функцій, а саме: адміністративної, оборонної, соціально-економічної та правової.
Загорський B. C.,
грошові потоки, що відображають відносини перерозподілу ВВП і формування
Вовчак О. Д., Благун І. Г., державних фінансових ресурсів, в розрізі двох груп: централізованих і
Чуй І. Р. [12]
децентралізованих.
Юрій С. І.,
сфера, за допомогою якої здійснюється вплив держави на економічний і соціальний
Федосов В. М. [13, с. 32] розвиток країни.
Джерело: розроблено автором
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На нашу думку, державні фінанси – це базова складова фінансової системи, через яку
забезпечується формування централізованих грошових фондів та їх використання через
багатовекторний механізм макроекономічної стабільності та динамічного зростання економіки, що
забезпечує найбільш повне виконання функцій держави (авт.).
Ринкова економіка при всій розмаїтості відомих світовій практиці її моделей характеризується
тим, що представляє собою соціально орієнтоване господарство з додатковим державним
регулюванням. Важливу роль як у структурі ринкових відносин, так і в механізмі їх регулювання з боку
держави, відіграють державні фінанси, адже вони є невід’ємною частиною ринкових відносин і
одночасно важливим інструментом реалізації державної фінансової політики.
Головне призначення державних фінансів полягає у сприянні через різноманітні фінансові
інституції успішному управлінню фінансами з метою забезпечення економічного і соціального розвитку
держави, прав і свобод людини [3, с. 8].
Основна проблема структурної побудови системи державних фінансів – встановлення
оптимального співвідношення між її рівнями (табл. 2).
Таблиця 2
Система державних фінансів
Ланки
Рівні

Бюджетна
система

Цільові фонди

Державний
кредит

Страхування

Загальнодержавні
фінанси

Державний
бюджет

Загальнодержавні фонди

Державні
запозичення

Обов’язкове
державне
страхування

Місцеві бюджети

Регіональні
фонди

Місцеві
запозичення

Добровільні
види
страхування на
місцях

Місцеві
фінанси

Фінанси
державних
підприємств
Фінанси
підприємств
загальнодержавного
сектору
Фінанси
муніципального
господарства

Джерело : розроблено автором
Цілісність та гармонійність управління державними фінансами – завжди своєрідний та
неординарний процес, а досягнення оптимального результату від управлінської діяльності можливе
при формуванні ефективного та раціонального механізму управління державними фінансами. На
нашу думку, механізм управління державними фінансами – це штучно створена складна система,
призначена для досягнення поставлених цілей, що має чітко визначені об’єкти та суб’єкти державного
управління, завдання, функції, сукупність правових норм, методів, засобів, інструментів державного
впливу на об’єкт управління. Досягнення оптимального результату від управлінської діяльності
можливе лише при формуванні ефективного та раціонального механізму управління державними
фінансами та компонент системи державного впливу на об’єкт управління.
Механізм управління державними фінансами розроблено нами з урахуванням комплексного
підходу до питань розвитку системи управління державними фінансами в Україні, визначеного
Програмою економічних реформ [4], Стратегією інноваційного розвитку [10], Концепцією розвитку
системи управління державними фінансами [7] та подано на рис. 1.
Суб’єктами управління в системі державних фінансів виступають держава (в особі органів
стратегічного та оперативного управління), фінансові служби підприємств, організацій, установ.
Основне завдання суб’єктів управління полягає в забезпеченні злагодженості функціонування окремих
сфер і ланок фінансових відносин, що досягається шляхом чіткого розподілу функціональних
повноважень між фінансовими органами та інституціями.
Об’єктами управління є фінансові відносини, що пов'язані з формуванням та використанням
централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів в усіх ланках системи державних
фінансів країни.
Управлінська діяльність суб’єктів на об’єкти управління передбачає цілеспрямований вплив на:
грошовий обіг як рух суспільних фондів у грошовій формі в процесі розширеного відтворення;
кругообіг капіталу, що охоплює його авансування, використання у виробництві, реалізацію
виготовленого товару і повернення капіталу до вихідної форми; фінансові ресурси і їхні джерела у
вигляді грошових фондів, що використовуються для забезпечення безперебійного функціонування і
розвитку виробництва, соціально-культурної сфери; фінансові відносини, які виникають між
підприємствами і державними установами, а також відносини між торговими, комерційними й іншими
структурами.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ (керуюча система)
ОРГАНИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Президент України

ОРГАНИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

Верховна Рада України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(Комітети з питань бюджету, фінансів,
податкової та митної політики)

Рахункова палата

Верховна Рада АРК
Міністерство фінансів України

Органи місцевого самоврядування

Державна казначейська служба України
Державна митна служба України
Державна податкова служба України
Державна служба фінансового
моніторингу України
Державна фінансова інспекція України
Державна пробірна служба України

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Кабінет Міністрів України
Рада Міністрів АРК
Державні адміністрації
(обласні, районні)

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
(сфера державного впливу на об’єкт управління)
Цілі і завдання управління
Принципи управління
Стадії управлінської діяльності
Методи управління

ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ (керована система)
ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ

Рис. 1. Складові механізму управління державними фінансами
Джерело : розроблено автором
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КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
(сфера державного впливу на об’єкт управління)
ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ:
- розробка та реалізація фінансової політики сталого економічного зростання;
- модернізація системи державних фінансів та підтримка реформ в інших сферах, з метою забезпечення
стійкості фінансової системи держави;
- перехід до інноваційної моделі розвитку економіки через визначення пріоритетних сфер діяльності та
проектів для інвестування, які спрямовані на досягнення стратегічних цілей держави;
- забезпечення ефективного менеджменту у проведенні фіскальних та економічних структурних реформ
у тісній координації діяльності усіх суб’єктів управління
ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ:
- забезпечення умов для формування максимально можливих обсягів фінансових ресурсів;
- встановлення раціонального, з погляду держави, механізму розподілу і використання фінансових
ресурсів;
- організація регулювання і стимулювання економічних та соціальних процесів фінансовими методами;
- формування механізму управління державними фінансами і його розвиток відповідно до цілей і
стратегій, що постійно змінюються;
- створення ефективної і максимально дієвої системи управління державними фінансами
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ:
- принцип об’єктивності (врахування реальних можливостей, економічних законів);
- принцип демократизму;
- принцип правової впорядкованості;
- принцип публічності управління державними фінансами;
- принцип контрольованості;
- принцип поєднання централізації та децентралізації;
- принцип узгодженість, взаємодоповнюваність цілей управління державними фінансами
СТАДІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
- виявлення проблем у сфері державних фінансів, які необхідно вирішити;
- аналіз та оцінка наявної ситуації;
- прогнозування та моделювання розвитку ситуацій у майбутньому;
- розробка та прийняття правових актів і рішень про організаційні заходи для вирішення проблем;
- організація виконання прийнятих рішень;
- контроль і оперативне управління;
- узагальнення діяльності та розробка завдань на майбутнє
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ:
- фінансове прогнозування;
- фінансове планування;
- фінансове регулювання;
- фінансовий контроль

Рис. 2. Компоненти механізму управління державними фінансами
Джерело: розроблено автором
Ефективність цілеспрямованого впливу забезпечується визначеною системою компонент
управління в системі державних фінансів, що подані на рис. 2.
Визначені нами складові механізму управління державними фінансами сприятимуть підвищенню
якості та обґрунтованості прийняття управлінських рішень при реалізації єдиної державної фінансової
політики (в тому числі бюджетної, податкової, митної політики та політики у сфері державного
внутрішнього фінансового контролю) та забезпеченню формування позитивного іміджу суб’єктів
управління, що в кінцевому результаті дасть змогу забезпечити впровадження інноваційного підходу в
управлінні державними фінансами та стати ефективним знаряддям впровадження інноваційних
технологій, а також сприятиме формуванню нової ментальності українських громадян, усвідомленню
значущості їх ролі в процесі управління державою. А це, в свою чергу, забезпечить реалізацію
стратегії економічного зростання в Україні.
Висновки з проведеного дослідження. Розвиток системи управління державними фінансами
та забезпечення подальшого підвищення ефективності її функціонування передбачає: удосконалення
нормативно-правового регулювання комплексу її складових; оптимізацію структури, функцій та
поглиблення координації діяльності органів державної влади, що провадять державну політику у
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сфері державних фінансів; реформування відносин між центром і регіонами, децентралізацію владних
повноважень і бюджетних ресурсів.
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Анотація
В статті дано авторське визначення державних фінансів та управління державними
фінансами. Уточнено складові механізму управління державними фінансами в умовах реалізації
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державними фінансами
Аннотация
В статье дано авторское определение государственных финансов и управления
государственными
финансами.
Уточнено
составляющие
механизма
управления
государственными финансами в условиях реализации стратегии экономического роста и
построения экономики инновационного типа.
Ключевые слова: государственные финансы, управление государственными финансами,
механизм управления государственными финансами.
Annotation
The research presents the author’s definition of public finance and public finance management. It also
specifies the components of the works of state finance management under the conditions of realization the
strategy of economic growth and the construction of innovation type economy
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НАПРЯМКИ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Розвиток науково-технічного прогресу, мінливість зовнішнього
середовища, зміна потреб споживачів продукції та інші важливі фактори обумовлюють необхідність
зміни структури народного господарства, її структурної перебудови.
Структурні зрушення в народному господарстві – зміна співвідношення між частинами
суспільного виробництва і всім суспільним виробництвом у часі і просторі. Структурні зрушення мають
на меті підвищення ефективності виробництва, здійснення випереджаючого розвитку прогресивних
галузей – галузей, що визначають науково-технічний прогрес.
Загальною характерною рисою всіх розвинутих країн світу є зростання питомої ваги зайнятих в
невиробничій сфері. Ці тенденції мають місце і в Україні. Якщо в 1940 році у невиробничій сфері СРСР
було зайнято 11,7% , то в 1960 р. – 16,8% , в 1987 р. – 27,2%, в Україні – 31,4% (в 1990 р.) [1], у 2010 р.
– 53% [2].
До концептуальних орієнтирів структурної перебудови економіки України, що створюють умови її
здійснення, слід віднести: подолання технічної відсталості та оновлення виробничого апарату;
збільшення конкурентних переваг національних виробників відносно іноземних конкурентів;
зменшення залежності від імпорту ресурсів; згортання трудомістких, енергомістких та
матеріаломістких галузей і товарних груп; зростання ресурсозберігаючих виробництв і галузей з
науково-технічною перебудовою виробництва на всіх рівнях і в усіх галузях економіки; рівномірний
територіальний розподіл виробничих ресурсів; створення розвинутого споживчого сектора; зниження
негативних наслідків структурних перетворень для ринку праці (так званого структурного безробіття);
підвищення соціальної орієнтації економіки; переорієнтації засобів виробництва галузей
машинобудування, металургійної та хімічної промисловості на більш повне задоволення потреб
міжгалузевої кооперації; спеціалізації в міжнародному розподілі праці, прискорений розвиток
виробництв, які здатні поліпшити експортний потенціал України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження стану й динаміки галузевої структури
національної економіки набуло особливої актуальності з середини XX століття що пов’язано з
кардинальними змінами в загальносвітових тенденціях соціально-економічного розвитку.
Теоретичним та прикладним проблемам здійснення структурної перебудови економіки, ролі
держави в цьому процесі приділяється велика увага. Методологічні основи аналізу економічної
структури та структурних змін в економіці закладені в роботах таких видатних економістів, як:
К. Маркс, Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк, В. Парето, Є. Домар, Р. Харрод, Л. Канторович, В. Немчинов,
В. Леонтьєв, Р. Солоу, Е. Денісон, Дж. Кендрік, Л. Пазінетті, К. Фрімен. Серед найвідоміших
дослідників цієї проблеми слід назвати К. Кларка (теорія циклічних і структурних трансформацій
економіки), А. Тоффлера (теорія трьох хвиль), Д. Белла (теорія постіндустріального суспільства) [3],
У. Ростоу (теорія стадій економічного зростання).
Різнобічні аспекти структурної перебудови в перехідних економіках досліджувались в працях
сучасних економістів. Питання реформування інституційної структури економіки (відносини
державного та приватного секторів економіки, розвиток малого та середнього бізнесу, інфраструктура
ринкової економіки) досліджували Дж. Сакс, Я. Корнаї, Л. Абалкін, С. Шаталін, А. Чухно, І. Лукінов,
А. Шегда; галузевої структури економіки - В. Геєць, Б. Кваснюк, Дж. Росс, Ф. Шерер, В. Коломойцев;
відтворювальної структури - А. Гальчинський, А. Ілларіонов, Ю. Бажал; зовнішньоекономічної
структури – О. Ельянов, Ю. Адно, В. Мельянцев, Ю. Пахомов; технологічної структури - Ю. Яременко,
Ю. Яковець, С. Глазьєв, В. Іноземцев [4].
Разом з тим, аналіз існуючих методів моделювання процесів економічного розвитку та їх
практичного застосування в національному господарстві України ще не завершений. А тому виникає
потреба його продовжити.
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Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати існуючі методи моделювання процесів
економічного розвитку та їх практичне застосування задля підвищення ефективності національного
господарства України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для забезпечення макроекономічних пропорцій
економіки необхідно виконати такі умови:

–стабілізувати економіку, вийти з кризового стану та поступово підвищувати темпи і
збільшувати обсяги виробництва валового національного продукту;
–забезпечувати більш ефективне використання національного доходу шляхом підвищення в
ньому частки фонду нагромадження;
–поліпшувати структуру валового національного продукту в напрямі соціальної орієнтації за
рахунок збільшення в ньому питомої ваги предметів народного споживання; прискорювати розвиток
невиробничої сфери з підвищенням її частки в структурі ВНП;
– поліпшувати структуру особистого споживання матеріальних благ за рахунок збільшення в
них питомої ваги непродовольчих товарів;
–удосконалювати структуру ВНП за рахунок збільшення в ньому частки фінансових та
загальнодержавних секторів.
Основним завданням структурної перебудови є становлення раціональної структури економіки з
метою досягнення стабільного й ефективного функціонування всіх життєво важливих систем
економіки України та створення умов для забезпечення високої якості життя населення, активної
мотивації до трудової й підприємницької діяльності та рівноправного партнерства України у світовому
економічному просторі.
На практиці структурна політика виступає як сукупність усіх державних заходів, що цілеспрямовано
стимулюють структурні зміни в економіці відповідно до основних напрямів структурної перебудови. З точки
зору об’єкту структурних перетворень розрізняють галузеву та регіональну структурну політику. У першому
випадку об’єктом державної політики виступають підприємства певних галузей чи виробництв, у другому увага зосереджується на економічно відсталих районах з метою підтягування їх до середнього по країні
рівня розвитку. Крім того, самостійною ланкою економічної політики стала технологічна структурна
політика, спрямована на підтримку НТП, як фундаментальної основи структурних перетворень [5].
При формуванні структурної політики величезну роль відіграє вибір пріоритетних напрямів у
розвитку окремих галузей, видів виробництв економічних районів. Так, наприклад, залежно від стадії
індустріального розвитку країни ставка робиться на пріоритетний розвиток трудомістких,
капіталомістких або наукомістких галузей. При виборі пріоритетної галузі враховуються: перспективи
попиту на продукцію галузі на внутрішньому ринку; досягнення вищої індустріальної стадії розвитку;
мінімізація залежності від імпорту сировини, енергії та зниження ресурсомісткості промислового
виробництва в цілому; мінімізація дефіциту у торговому балансі країни; розв’язання проблем
зайнятості; вирішення екологічних проблем та ін. Зрозуміло, що зміни, які постійно відбуваються в
умовах економічного розвитку, вносять зміни і в пріоритетність окремих галузей.
В галузевій структурній політиці доцільною є державна підтримка галузей, яка має два основні
напрями. Перший напрям полягає в спрямованості економічної політики держави на захист та надання
фінансової допомоги галузям, які перебувають у стані занепаду і потребують докорінної реконструкції
виробничого апарату шляхом надання субсидій, високих імпортних тарифів, податкових та кредитних
пільг, тощо. При другому напрямі економічна політика спрямована на стимулювання розвитку галузей,
які або відповідають передовим напрямам, або мають велике експортне значення [6].
В останні роки більшість країн зосереджують свою увагу на прогресивних галузях, оскільки
структурний ефект від розвитку наукомістких галузей полягає не тільки у формуванні та розвитку їх самих,
а й у широкому освоєнні технологій та продуктів високої технологічної складності традиційними галузями.
Державний вплив на структурну перебудову може здійснюватися за допомогою методів прямого
регулювання (шляхом фінансової допомоги у вигляді інвестиційних надбавок, субсидій, дотацій,
позичок на розвиток окремих галузей, виробництв, регіонів, а також систему державних замовлень та
закупок) і непрямого регулювання (через систему правових та економічних регуляторів з метою
орієнтації суб'єктів господарювання на досягнення цілей та пріоритетів структурної політики, зокрема
податкових пільг). Використовуючи методи індикативного планування, бюджетно-податкової,
кредитно-грошової, цінової експортно-імпортної політики, держава намагається закріпити позитивний
та нейтралізувати негативний вплив ринку на процес структурної перебудови.
Важелі державного стимулювання структурних зрушень можуть бути різноманітними: система
податків з їх диференціацією за відповідними суб'єктами та об'єктами оподаткування і застосування
податкових ставок та пільг; надання різноманітних кредитних пільг, проведення політики прискореної
амортизації; надання фінансової допомоги у вигляді інвестиційних надбавок, субсидій дотацій,
бюджетних позичок на розвиток окремих галузей, виробництв, регіонів; проведення митної політики, в
тому числі встановлення різних імпортних та експортних тарифів тощо.
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Незважаючи на те, що інструментарій державного регулювання традиційний, кожній країні
притаманна власна система вибору засобів та пріоритетів відповідно до специфіки економічної ситуації,
цілей соціально-економічного розвитку, прийнятої концепції державного втручання в економіку.
На практиці існує два типи структурної політики: пасивна й активна. Вони різняться між собою
ступенем втручання держави в структурні зрушення.
Пасивна структурна політика полягає в тому, що держава створює правову базу для вільного
переливання капіталу та праці з одних галузей в інші, але безпосередньо не втручається в інвестиційні
процеси в окремих галузях. Структура змінюється внаслідок змін у нормах прибутку. Якщо в певній галузі
попит перевищує пропозицію, то в цій галузі норма прибутку зростає відносно інших галузей. Капітал з
інших галузей вилучається власниками і вкладається в галузі з підвищеною нормою прибутку.
Виробництво товарів цієї галузі збільшується і пропозиція їх поступово починає перевищувати попит. При
цьому норма прибутку в цій галузі спочатку знижується до середньої величини, а потім стає менше за
середню. Власники капіталів починають вилучати їх з цієї галузі і вкладати в іншу, де забезпечується
норма прибутку не менша за середню. Отже, закон попиту і пропозиції поряд з іншими об'єктивними
законами ринкової економіки забезпечує найвідповіднішу вимогам ринку структуру економіки, створює
конкурентне середовище, підвищує ефективність суспільного виробництва. За цим типом перебудови
формувалась структура економіки США і Великобританії. Як свідчить досвід, цей шлях надто тривалий і
пов'язаний зі значними соціальними втратами [7].
Активна структурна політика полягає в тому, що держава широко застосовує державні важелі
для прискорення прогресивних структурних зрушень. Цей тип перебудови використовують Японія,
Південна Корея, Сінгапур та інші нові індустріальні країни.
До найбільш ефективних напрямків структурної трансформації економіки можна віднести:
розвиток галузей, які збільшують обсяги експортної продукції і, відповідно, забезпечують збільшення
валютних надходжень до країни з наступним інвестуванням високотехнологічних виробництв;
збільшення обсягів виробництва споживчих та інших товарів, які здатні на внутрішньому ринку
замінити імпортну продукцію; розширення виробництва конкурентоспроможних на світовому ринку
товарів з метою захоплення ринків збуту в країнах, що розвиваються; стимулювання впровадження
ресурсозберігаючих технологій, які підвищують рівень конкурентоспроможності товарів; збільшення
кількості високотехнологічних та наукомістких виробництв в сферах, які здатні підвищувати
ефективність інших галузей національної економіки; скорочення кількості депресивних виробництв, де
спадає ефективність ресурсів чи зменшується попит на продукцію .
Таким чином, у процесі стратегічного вибору напрямків структурних перетворень, як правило,
виходять із критеріїв пріоритетності: експортного потенціалу галузі; перспектив попиту на продукцію
галузі на внутрішньому ринку; досягнення вищої індустріальної стадії розвитку; мінімізації залежності
від імпорту сировини, енергії та мінімізації ресурсомісткості виробництва в цілому; мінімізації дефіциту
торговельного балансу країни, розв'язання проблем зайнятості населення, екологічних проблем та ін.
Поряд із визначенням пріоритетних напрямків розвитку економіки держава розробляє та
реалізує комплекс заходів у межах активної структурної політики, який включає заходи: для
стимулювання переливання капіталу в пріоритетні галузі; для стимулювання розвитку галузей, які
прискорюють запровадження досягнень НТП; для захисту та надання фінансової допомоги галузям,
які перебувають у стані занепаду і потребують докорінної реконструкції виробничого апарату: для
згортання частини виробництв у депресивних галузях.
Порівняння структур економіки України та розвинутих країн світу (табл. 1) показує, що в
економіці України більша питома вага базових галузей (паливна промисловість, чорна металургія,
електроенергетика), що обумовлює високу ресурсоємність суспільного виробництва, недостатній
вихід продукції кінцевого споживання (легкої, харчової промисловості, машинобудування).
Таблиця 1
Галузева структура промисловості різних країн, 2009р.
Англія

США

Франція

Німеччина

Італія

Україна

Вся промисловість
Паливно-енергетичний комплекс

100
15,6

100
26,4

100
14,3

100
14,4

100
13,4

100
27,4

Металургійний комплекс
Хімія, нафтохімія, деревообробна
промисловість
Машинобудування та
металообробка
Промисловість будматеріалів

6,6

5,9

6,8

6,5

8,3

12,0

17,4

13,9

17,6

18,1

19,3

14,0

33,7

36,1

34,6

41,7

27,8

24,9

4,6

2,2

3,8

2,2

4,4

5,1

Легка і харчова промисловість
22,4
15,5
Джерело: розроблено авторами за даними [8]

22,9

17,1

26,8

16,6

63

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Матеріалоємність продукції кінцевого споживання у нас вища в 4-6 разів, ніж в розвинутих
країнах світу. Це пов’язано, перш за все, з структурним фактором, тому що питомі витрати при
виробництві і експлуатації вітчизняних машин та обладнання вищі, ніж у західних аналогів, лише на
25-30%.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.
Структурна перебудова економіки потребує суттєвих інвестицій. За розрахунками Мінекономіки
України, для структурної перебудови її економіки потрібно буде 40-50 млрд. дол. (за оцінками західних
спеціалістів, - як мінімум, 300-400 млрд. дол.). Для порівняння: структурна перебудова промисловості
та транспорту колишньої німецької демократичної республіки (НДР), вимагала 1 трлн. марок (близько
700 млрд. дол.). На її території мешкало 16 млн. чол. [2]. Рівень конкурентоздатності економіки НДР
був найвищим серед країн СЕВ (Союз економічної взаємодопомоги). Це, в свою чергу, ставить вимогу
підвищення інвестиційної привабливості країни та створення сприятливого інвестиційного клімату.
Структурна перебудова економіки має забезпечити пріоритетний розвиток тих галузей, які
можуть експортувати продукцію, виготовляти імпортозаміщуючу продукцію - продукцію, яка буде
конкурентноздатною на внутрішньому ринку в порівнянні з імпортними товарами, навіть при низьких
митних тарифах. Головна кінцева ціль структурної перебудови полягає у підвищенні ефективності
функціонування господарчого комплексу та зростанні рівня життя населення України.
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Анотація
У статті проаналізовані напрямки структурної перебудови економіки України. Показано, що
головна кінцева ціль структурної перебудови полягає у підвищенні ефективності функціонування
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Аннотация
В статье проанализированы направления структурной перестройки экономики Украины.
Показано, что главная конечная цель структурной перестройки заключается в повышении
эффективности функционирования хозяйственного комплекса и росте уровня жизни населения
Украины.
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The trends of economic restructuring in Ukraine have been analyzed in the paper. The main ultimate
goal of restructuring is to improve the efficiency of the economic sector and the growth of living standards in
Ukraine has been indicated.
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СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Основним чинником ефективного оподаткування є поєднання інтересів
всіх сторін податкових відносин. Ігнорування органічного поєднання інтересів держави та платника
податків призводить до обмежень при використанні податкової політики як чинника економічного
зростання. Організація та розвиток оподаткування мають формуватися під впливом складного
взаємозв’язку потреб і можливостей їх задоволення усіх суб’єктів оподаткування: як контролюючих,
так і підконтрольних. Податковий контроль повинен сприяти такому поєднанню, а не слугувати тільки
фіскальним цілям.
З цією метою, за нашим баченням, податковий контроль - це не тільки перевірка і облік
діяльності, а взаємозалежна сукупність контролюючого суб'єкта, контрольних процедур і
контрольованого суб'єкта, ефективність взаємодії яких проявляється через конкретний предмет і
об’єкти контролю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз спеціальної літератури показав, що серед
небагатьох джерел, де б піднімались питання податкового контролю, поняття про складові системи
податкового контролю комплексно надані та аргументовані тільки Чернявським О. П. [1, с. 128].
Так, у посібнику визначені терміни: контролюючий суб'єкт (суб'єкт контролю);
підконтрольний об'єкт (об'єкт контролю); контрольні дії; предмет контролю;об'єкт контролю.
Але визначення цих понять надане дещо звужено, а підконтрольний суб'єкт чомусь трактується
як об'єкт, хоча наведене окреме визначення об'єкта контролю і обмежене тільки доходами суб'єктів
підприємницької діяльності, громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у тій
частині, в якій вони виступають платниками податків і зборів.
У спеціальній літературі зустрічається визначення тільки окремих елементів податкового
контролю. Так, одні автори (Гой В.) [2, с. 57] під об’єктом податкового контролю вбачають грошові
документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси, декларації, договори, накази, ділове
листування, а також інші документи, пов’язані з нарахуванням і сплатою податків, обов’язкових
платежів до бюджету і позабюджетних фондів.
Іншої точки зору дотримуються Романовський М. В. та Врублевська О. В. [3, с.381], які його
об’єктом вважають сукупність податкових відносин як імперативних грошових відносин, у процесі яких
утворюються грошові фонди держави.
За Чернобай Л. І. [4, с. 3; 5, с.288], об’єктом податкового контролю є фінансово-господарська
діяльність, що відображається у грошових документах, бухгалтерських книгах, звітах, кошторисах,
деклараціях, товарно-касових книгах, показниках електронно-касових апаратів і комп’ютерних систем,
що використовуються для розрахунків за готівку зі споживачами, та інших документах, незалежно від
способу надання інформації, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів.
Є зовсім короткі визначення об’єкту податкового контролю – діяльність платника податків щодо
виконання ним своїх податкових обов’язків.
Узагальнюючи зазначені визначення стосовно об’єкту податкового контролю, можливо зробити
висновок, що всі вони не відображають сутності податкового контролю як системного поняття. На
нашу думку, наведені вище визначення, в якійсь мірі можливо застосувати до об’єктів бухгалтерського
обліку у зв’язку із справлянням податків (податкового обліку) та до об’єктів податкового аудиту.
Необхідно відзначити, що здебільшого у економічних та правових виданнях об’єкти
розглядаються у нерозривній єдності з предметом фінансового контролю, визначення яких також
неоднозначні. Об’єктами називаються: «дії людей, відповідальних за певні ділянки своєї роботи»; на
погляд інших, до об’єкту фінансового контролю відноситься конкретні організації, підприємства, органи
управління, господарська діяльність яких безпосередньо обумовила процеси формування і
використання фінансових ресурсів [6, с. 132].
Чернобай Л. І. погоджується з твердженням Васюк Ю. [7, с. 89], що об’єктом фінансового
контролю є фінансові показники діяльності, але оскільки вони регламентують процес формування,
розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів або відображають результативність їх
кругообігу, фактичним об’єктом фінансового контролю є весь процес виробничо-господарської
діяльності.
Постановка завдання. Мета статті полягає у аналізі наявних досліджень (публікацій) стосовно
складових податкового контролю та розробці системи податкового контролю.

65

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Виклад основного матеріалу дослідження. Державний податковий контроль є суттєвим
елементом державного регулювання економіки й обов'язковою умовою ефективного функціонування
фінансової системи та економіки країни в цілому. Його основна мета - сприяння реалізації податкової
політики держави в процесі формування бюджетів різних рівнів і цільових державних фондів. Обсяг,
значимість та форми здійснення контрольних заходів органами, на які чинним законодавством
покладені обов’язки здійснювати податковий контроль, насамперед залежать від їх місця і ролі у
системі державного управління. При здійсненні компетентними органами контрольних заходів
необхідно враховувати, що досить важливим фактором при цьому є їх ефективність, що залежить від
рівня інформації про стан об'єкта контролю і можливості проведення регулюючих заходів, витрат на
проведення такого контролю у співвідношенні до надходжень, але не загальних, а тих які одержані
завдяки контролю.
Контроль – явище багатогранне за своєю сутністю. Його формулюють у науковій літературі порізному: одні як форму чи вид діяльності; інші як принцип; функцію. Слово «контроль» латинського
походження та утворене зі словосполучень «rola» і «contra»: перше означає згорток паперу із змінами,
документ; друге – протиставлення, яке висувається проти тверджень. Є і інші погляди: «контроль» –
перевірка, облік діяльності кого (чого) – небудь, нагляд за кимось, чимось.
Податковий контроль розглядається як система дій та заходів у загальному управлінні
фінансами країни, які направлені на забезпечення дотримання суб’єктами господарювання діючого
законодавства з оподаткування з метою наповнення фінансовими ресурсами бюджетів всіх рівнів і
державних цільових фондів [8; 9].
Визначення понятійного апарату складових системи податкового контролю - це одна з
передумов для розуміння та належної оцінки щодо ролі та завдань податкових органів по
забезпеченню надходжень до бюджету.
Щодо предмету податкового контролю, то як окрема наукова проблема, порівняно з фінансовим
контролем, зустрічається досить рідко. Аналіз наявного понятійного апарату показує, що одні науковці
вважають предметом податкового контролю документальні, речові і цифрові носії інформації про
здійснені платником податків операції, його дії (бездіяльність), інші – різні аспекти і прояви податкових
відносин: законність, достовірність, повноту, своєчасність. М. В. Карасева під предметом розуміє те
явище, з яким співпрацює суб’єкт правовідносин з метою досягнення об’єкта свого інтересу.
Своє розуміння досліджуваного поняття мають Савченко Л. А. та Касьяненко Л. М., які предметом
фінансового контролю органів ДПС (саме так вони називають податковий контроль) вбачають
документацію, яка містить інформацію про діяльність відповідних суб’єктів щодо руху коштів, матеріальних
цінностей та розподіляють на складові: правильність нарахування, повноту, своєчасність сплати податків;
законність складання, достовірність і повноту документів податкового обліку; облік платників податків;
законність складання первинної звітності; інформацію про об’єкти оподаткування; аналіз отриманої
інформації, тенденцій, що намітилися, вироблення прогнозів; визначення відповідності витрат фізичних
осіб їх доходам. Здається, що все ж таки документація є перш за все об’єктом для конкретного предмету
контролю. Крім того, визначення досить громіздке – нагромаджені одні і ті ж значеннєві навантаження:
контроль за правильністю нарахування, повнотою, своєчасністю сплати податків вже передбачає
дослідження достовірності і повноти документів податкового обліку. Хибним є твердження про первинну
звітність, так як не існує звітності первинної і послідуючої, є фінансова, статистична, податкова звітність. У
бухгалтерському обліку (відповідно до законодавства всі види обліку, в тому числі і податковий базуються
на бухгалтерському) законодавчо встановлене поняття «первинні документи».
В аспекті визначеного терміну «податковий контроль», його мети та функцій, з врахуванням
аналізу точок зору фахівців у галузі фінансів і права, видається за можливе сформулювати складові
системи податкового контролю та подати їх у табл. 1.
Таблиця 1
Визначення понятійного апарату системи податкового контролю
Понятійні терміни

Визначення

1
Контролюючий
суб'єкт
(суб'єкт
контролю)

2
Орган (органи) контролю, який відповідно до чинного законодавства має повноваження
для здійснення контролю (податкові органи різних рівнів, митні органи, установи
Пенсійного фонду), що спрямовують контрольні дії на діяльність фізичної чи юридичної
особи (осіб) – платника певних податків з метою реалізації основної функції податків –
наповнення бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Фізична чи юридична особа (особи) – платники податку, на результати фінансовогосподарської діяльності яких спрямовуються контрольні дії, направлені на встановлення
відповідності вимогам чинного законодавства показників, на підставі яких визначені та
відображені в звітності дані про розміри певних податків до сплати та про фактичну
сплату за відповідний звітний період.

Підконтрольний
суб'єкт
(суб'єкт
контролю)
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продовження табл. 1
1
Контрольні дії

2
Дії контролюючого суб’єкта, направлені на встановлення відповідності показників
податкової звітності контрольованого платника податку (підконтрольного суб’єкта)
вимогам чинного законодавства з оподаткування тими податками, які стали предметом
перевірки за відповідний період господарської діяльності, здійснення інших дій,
безпосередньо пов'язаних із виконанням платником своїх податкових обов'язків
(постановка на облік в органах податкової служби, складання та подання податкової
звітності тощо).
Предмет контролю
Задокументовані та відображені в податковому обліку й звітності результати фінансовогосподарської діяльності підконтрольного суб’єкта за відповідний період, що підлягають
контролю (перевірці) у зв’язку з справлянням податків та на які спрямовано контрольні
дії.
Об'єкт контролю
Відповідні об’єкти оподаткування платників податків, визначені чинним законодавством
(доходи, прибуток, обсяги реалізації, обороти з реалізації, митна вартість тощо, за
результатами фінансово-господарської діяльності підконтрольного суб’єкта за період, що
підлягає контролю).
Джерело : розроблено автором за даними [2]

Узагальнюючим критерієм ефективності податкової системи є сприяння всебічному соціальноекономічному розвитку суспільства в інтересах громадян. Ефективна податкова система – це система,
здатна рівнозначно виконувати фіскальну та регулюючу (стимулюючу) функції.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки,
що існує ряд протилежностей у поглядах вчених, тому враховуючи важливість розглянутих моментів,
було б доцільним знайти можливість законодавчо визначитися з системою податкового контролю.
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Анотація
У статті надана характеристика складових податкового контролю як системного,
багатогранного явища, результативність якого впливає на процеси формування бюджетів різних
рівнів і цільових державних фондів. Від його ефективності в значній мірі залежить безпека держави
та її економічний добробут.
Ключові слова: податковий контроль, об’єкт контролю, контролюючий суб’єкт, контрольні
дії, підконтрольний суб’єкт.
Аннотация
В статье предоставлена характеристика составляющих налогового контроля как
системного, многогранного явления, результативность которого влияет на процессы
формирования бюджетов разных уровней и целевых государственных фондов. От его

67

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

эффективности в значительной степени зависит безопасность государства и ее экономическое
благосостояние.
Ключевые слова: налоговый контроль, объект контроля, контролирующий субъект,
контрольные действия, подконтрольный субъект.
Annotation
The description of characteristics of tax control features as a system and multi-faceted phenomenon is
provided in the article. The effectiveness of this phenomenon influences on the processes of different levels
budgets formation targeted state funds. Its effectiveness largely determines the national security and
economic well-being.
Key words: control, object control, controlling entity, control activities, controlled entity.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ:
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ,
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Вченими різних країн доведено, що соціальна відповідальність бізнесу
є найважливішою складовою стратегії сталого розвитку людства [1; 2]. Також встановлено, що
впровадження принципів соціальної відповідальності в постійну ділову практику створює нові
можливості і перспективи для соціально-економічного розвитку країни, зокрема: підвищує її
конкурентоспроможність, інвестиційну привабливість, покращує екологічну ситуацію та стимулює
соціальний розвиток регіонів.
Усвідомлення важливості сталого розвитку суспільства вимагають від вчених подальшої
розробки теоретичних та методологічних напрацювань, які допомогли б органам державної влади
створити умови для бізнесу, у яких він міг би реалізувати свою соціальну функцію, а власникам та топменеджерам підприємств дати інструменти, які б дозволили їм не на шкоду інтересам бізнесу активно
включитися у процеси соціального розвитку суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, які стримують реалізацію бізнесом своєї
соціальної функції та шляхи їх вирішення, досліджували такі вчені, як: Апопій В. В., Бай С. І., Садєков А. А,
Супрун Н. А., Сохацька О. М., Осецький В. Л., Марченко В. М., Кричевський Н. А., Гончаров С. В.,
Котлер Ф., Марревій Ван М., Віндзор Д., Керолл А., Штойєр Р., Герет М., Клоноскі Дж. [3; 4-14]. Проте
велика актуальність даного питання та недостатнє вивчення його українських реалій, пов’язаних із
перехідним етапом розвитку національної економіки, потребують подальшого його дослідження.
Постановка завдання. Мета статті - дослідити проблеми, які існують в Україні і які стоять на
перешкоді впровадження соціальної відповідальності бізнесу, та запропонувати напрямки їх
вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні існує ряд поглядів щодо визначення
«соціальної відповідальності бізнесу». Так, Міжнародний форум лідерів бізнесу (IBLF) описує соціальну
відповідальність бізнесу як сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству
й допомагає досягти економічного, соціального та екологічного усталеного розвитку через максимальне
збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з одночасною мінімізацією його негативного впливу.
Жуковська В. М розглядає соціальну відповідальність підприємства, як спосіб ефективного
управління соціальними бізнес-процесами з метою забезпечення позитивного впливу компанії на
суспільство [15].
Т. Надтонка, Є. Смірнов під соціальною відповідальністю підприємства розуміють наслідки його
економічної діяльності по відношенню до соціуму, працівників підприємства, споживачів продукції та
інших соціальних груп і суспільства на місцевому, національному та світовому рівнях [16].
Окрім різноманітності поглядів щодо дефініції соціальної відповідальності, між вченими триває
полеміка на тему, що є первинним, а що є вторинним - економічний результат підприємства чи його
соціальна спрямованість.
Так, на думку Глобушкової Н., в Україні потрібно розвивати бізнес для людини, а не бізнес для
бізнесу, коли для суб’єкта господарювання отримання якомога більшого прибутку досягається
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всупереч інтересам держави, суспільства та кожного його громадянина. Вона вважає, що стійкий
розвиток підприємницької діяльності в сучасних умовах неможливий без корпоративної соціальної
відповідальності, без здійснення діяльності суб’єктом господарювання, спрямованої на поліпшення
добробуту людей, підвищення якості життя суспільства, а також без раціонального й ефективного
поєднання важелів державного і ринкового регулювання сфери товарного обігу [17].
На думку Туркіна С., комерційні організації, які ставлять перед собою амбітні цілі та прагнуть
вийти на наступний щабель розвитку та переймають кращі практики ведення бізнесу, поступово
починають розуміти, що активна соціальна позиція допоможе їм швидше цього досягти [18].
Б. Горовіц вважає, що кращим способом побудови соціальної стратегії є її інтеграція з
комерційною стратегією. Він вважає: кошти, які виділяються на соціальну сферу, повинні витрачатися
так само ефективно, як комерційні інвестиції, які сприяють прибутковості компанії. В такому випадку,
на його думку, будуть ефективно вирішуватись завдання суспільства і завдання самої компанії. Він
вважає, що це баланс, до якого необхідно прагнути [19].
Амоша А. І. стверджує, що соціальні результати є потужним чинником економічного зростання
як національної економіки в цілому, так і кожного підприємства окремо [20], і проявляється в зміні
соціально-побутових умов, рівня зайнятості населення, впливі на довкілля [21].
Противники «соціального підходу» наполягають, що основним завданням бізнесу є збільшення
прибутку, а благодійність - лише один із інструментів для максимізації прибутку в довгостроковій
перспективі, оскільки поліпшує імідж фірми та збільшує імовірність отримати преференції від влади.
Так, ще А. Смітт стверджував, що: «Кожен індивід намагається використати свій капітал так,
щоб він приніс найбільший прибуток. Він, як правило, не має наміру забезпечувати суспільні інтереси і
не знає, наскільки він їх забезпечує. Він опікується лише своїм власним добром, дбає лише про
власну користь. І в цьому ним керує невидима рука аби досягти мети, яка не є частиною його намірів.
Дбаючи про свої власні інтереси, він часто забезпечує інтереси суспільства ефективніше, ніж коли він
має намір забезпечити їх насправді» [22].
Аналогічних поглядів дотримується Сердюк О. О., який вказує на те, що суспільство не отримає
вигоду з того, що споживачі, інвестори і підприємці будуть ігнорувати економічні показники і
проголошувати соціальну відповідальність компаній заради абстрактного загального блага. Він
вважає, що більшість компаній буде реалізовувати ідеї соціальної відповідальності в життя тільки за
умови, що це буде мати економічну доцільність [23].
Таким чином, думки вчених економістів розділились на три групи: одні стверджують, що соціальна
функція бізнесу – це є основний сенс його існування, інші - що це лише інструмент для збільшення
прибутку, на думку третьої групи, соціальна відповідальність та економічний результат - явища
взаємопов’язані і взаємодоповнюючі, і тільки досягнення першого та другого робить компанію успішною.
На нашу думку, саме відсутність єдиного погляду вчених економістів на оптимальний баланс між
задоволенням потреб внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів є наріжним каменем, що гальмує
розвиток соціальної відповідальності бізнесу. Адже від того, яких із вищенаведених підходів
дотримуються урядовці, буде залежати, яку стратегію стимулювання розвитку соціальної
відповідальності бізнесу вони будуть реалізовувати в країні.
На сьогодні в світі існує ряд проблем, які пов’язані із реалізацією соціальної відповідальності
комерційними організаціями.
Так, основною із них є невідповідність стратегій компаній принципам сталого розвитку, тобто
частина цілей, які ставлять перед собою комерційні структури не тільки не є релевантними до
принципів соціальної відповідальності, а, навпаки, є прямо протилежними їм.
Вирішення даного стратегічного дисонансу ряд закордонних підприємств здійснює, створюючи
комітети з питань впровадження соціальної відповідальності [13]. Саме такі комітети контролюють
відповідність стратегії принципам соціальної відповідальності, виносять на обговорення та приймають
участь у їх реалізації, забезпечують етику бізнесу, виконання законів і правил, захист навколишнього
середовища.
Наступною проблемою, яка пов’язана із реалізацією принципів соціальної відповідальності, є
складність оцінки результатів її впровадження, адже одним із основних правил менеджменту є те, що
ми можемо управляти лише тим, що можемо оцінити. Так, відповідно до «Глобального договору»
ООН, рівень соціально відповідальної діяльності підприємств оцінюється за такими основними
групами показників, як економічна результативність, екологічна результативність, результативність
організації праці, результативність у сфері прав людини, результативність взаємодії з суспільством,
результативність у сфері відповідальності за продукцію [24]. Проте, на жаль, більшість із цих
показників є дуже умовними і не відображають реального внеску організації у суспільний розвиток,
тому даний напрямок потребує подальших досліджень науковців.
Окрім вищенаведених проблем, які переважно стоять на перешкоді впровадження соціальної
відповідальності бізнесу у країнах із розвиненою економікою, існують проблеми, які властиві для країн
із перехідною економікою.
Зокрема для України характерні такі проблеми, як:
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− неадекватне сучасному рівню розвитку вітчизняного бізнесу податкове навантаження, що не
тільки не дозволяє приватним організаціям виконувати свою соціальну функцію, а навпаки, вимушує їх
до тінізації прибутків із ціллю елементарного виживання (на жаль, більшість українських підприємств
знаходяться на першому, у кращому випадку на другому рівні піраміди соціального розвитку бізнесу);
− недосконалість законодавства та відсутність інституційної підтримки з боку держави, яка
повинна проявлятися у розробці мотиваційних інструментів та методик, які сприяли б розвитку в
Україні як громадських організацій, які б займалися даними питаннями, так і стимулювали бізнес до
впровадження соціальної відповідальності;
− корупція, яка демотивує підприємців інвестувати ресурси у соціальну сферу, так як вони
щодня спостерігають за тим, як із цієї сфери через різні схеми розкрадаються кошти
держслужбовцями;
− деформована структура економіки, коли визначальну роль в економіці відіграє не малий та
середній бізнес, а великі компанії важкої промисловості, кількість яких є невеликою і, відповідно,
рівнятися на них іншим підприємствам є, принаймні, некоректно;
− відсутність достатньої кількості компаній, які є носіями позитивного досвіду реалізації
соціальної відповідальності і з яких повинні брати приклад інші організації;

− «коливання» соціальної відповідальності в залежності від наявності чи відсутності у державі
передвиборчого процесу, на жаль, в нашій державі соціальна активність є гіперінтенсивною перед
виборами та практично зникає у період після їх проведення;
− жорстка вертикально-інтегрована система державного управління, що нівелює переваги, які
мають органи місцевого самоврядування у стимулюванні розвитку соціальної відповідальності бізнесу.
Враховуючи вище проведений аналіз, ми вважаємо, що для того, щоб реалізувати принципи
соціальної відповідальності бізнесу в нашій державі, слід впровадити комплекс заходів, який передбачає:
− зниження податкового пресу, що дозволить національному бізнесу отримувати прибутки,
адекватні зусиллям, а це задовольнить потреби акціонерів, що забезпечить просування підприємств
по піраміді соціального розвитку;
− створення такого податкового клімату, щоб великому бізнесу було вигідніше інвестувати кошти
у соціальні проекти, аніж виводити їх в офшори;
− надання певних преференцій підприємствам, які стали на шлях соціальної відповідальності
бізнесу;
− децентралізація влади із розширенням прав та обов’язків органів місцевого самоуправління,
так як комунікація бізнесу та влади на регіональному рівні здійснюється значно легше і дає більш
вагомі результати;
− створення в країні атмосфери патріотизму та тотальної соціальної відповідальності із
використанням реклами та PR-технологій;
− запровадження змагань, конкурсів із присудженням грантів, які стимулювали б розвиток
соціальної відповідальності;
− введення відзнак та державних нагород, які вручалися б власникам та менеджерам за
виняткові досягнення у вирішенні соціальних завдань;
− організація навчань із залученням провідних фахівців та відомих філантропів, які б дали
поштовх, мотиви та інструменти для імплантації соціальної відповідальності у національний бізнес;
− популяризація сертифікації відомими міжнародними організаціями вітчизняних підприємств на
предмет відповідності принципам соціальної відповідальності
− зниження рівня корупції в органах державної влади, що хоча би частково зніме тягар
демотивації у підприємців займатися соціальними проектами у нашій державі.
Висновки з проведеного дослідження. Для впровадження «соціальної відповідальності
бізнесу» в Україні, в першу чергу, слід усунути перепони, які заважають реалізувати соціальну
функцію комерційними підприємствами, зокрема: знизити податкове навантаження, яке на сучасному
розвитку підприємництва є непомірно великим; сприяти розвитку малого та середнього бізнесу із
ціллю усунення деформації структури економіки; скорегувати законодавство таким чином, щоб бізнес
був зацікавлений впроваджувати соціальні проекти; надати більше повноважень органам місцевого
самоврядування та знизити рівень корупції. Крім того, для більш ефективного впровадження
виконання соціальної функції комерційними організаціями необхідно розробити комплекс
стимулюючих заходів, який би дієво впливав на бізнес не залежно від його величини, стадії життєвого
циклу та рівня розвитку його корпоративної соціальної відповідальності.
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Анотація
Досліджено суть поняття «соціальна відповідальність бізнесу». Встановлено причини, які
стримують реалізацію соціальної функції підприємствами в Україні. Запропоновано план дій,
впровадження яких допоможе реалізувати соціальну відповідальність бізнесу.
Ключові слова: сталий розвиток, соціальна відповідальність бізнесу, проблеми, комплекс
заходів.
Аннотация
Исследована суть понятия «социальная ответственность бизнеса». Установлены причины,
которые сдерживают реализацию социальной функции предприятиями в Украине. Предложен план
действий, внедрение которых поможет реализовать социальную ответственность бизнеса.
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Annotation
The nature of the «social responsibility» concept is investigated. The reasons that hinder the
implementation of the social function of enterprises in Ukraine were ascertained. The plan that will help to
implement the social responsibility was suggested.
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УДК 338.43:631.11
Скоцик В.Є.,
к. с.-г. наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ
Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво перебуває у глибокій технічній і
технологічній кризі. Зруйнована матеріально-технічна основа зростання його економічної
ефективності. Як результат – залежність України від імпорту деяких видів продовольства, цінова
неконкурентоспроможність вітчизняних продуктів харчування, відсутність знаних зрушень у вирішенні
найгостріших економічних і соціальних проблем села.
Відновлення втраченого технічного потенціалу та прискорений його розвиток на інноваційній
основі - це стратегічні завдання, ключовим інструментом вирішення яких в сучасних умовах є ринок
сільськогосподарської техніки. Але поки він не справляється з цією роллю. Ринок не формує
об'єктивну асортиментну і цінову кон'юнктуру, не забезпечує збалансованість попиту і пропозицій.
Багато вітчизняних машин істотно поступаються зарубіжним аналогам за техніко-експлуатаційними,
економічними, ергономічними та екологічними характеристиками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ресурсно-технічного забезпечення
ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств завжди знаходилися в центрі
уваги
вітчизняних
науковців:
П. Т. Саблука,
П. І. Гайдуцького,
В. Я. Месель-Веселяка,
Г. М. Підлісецького,
П. А. Денисенка,
Я. К. Білоуська
[1],
В. О. Питулька,
В. М. Трегобчука,
В. С. Шебаніна та інших. Проте, незважаючи на високий науковий рівень робіт, окремі аспекти цієї
багатогранної проблеми залишаються недостатньо дослідженими.
Постановка завдання. Мета статті - здійснити оцінку процесу технічного переозброєння
сільськогосподарських підприємств та запропонувати шляхи по його прискоренню.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дійсно рекордний урожай 2011 року, з одного
боку, показав потенціал українського сільськогосподарського виробництва, але, з іншого боку,
негативно вплинув на внутрішні закупівельні ціни. Це призвело до відкладеного попиту і зміщення
поставок сільськогосподарської техніки на більш пізній період, але, в цілому, не вплинуло на обсяг
ринку. 2011 рік показав, що ринок сільськогосподарської техніки України повільно виходить з кризи і
продовжує стабільно розвиватися [2, с. 70]. Оновлення технічної бази українського сільського
господарства, зокрема, закупівля новітньої сільгосптехніки, є одним з ключових питань розвитку
аграрного сектору України. За рік вітчизняні сільгоспвиробники закуповують відповідної техніки на
суму 4 млрд. грн.
В аграрному секторі економіки залишається низка складних проблем, найбільш гострою з яких є
докорінне оновлення техніко-технологічної бази виробництва. Кількість сільськогосподарських машин
скоротилася удвічі. Нині знос техніки галузі у 10 разів перевищує темпи її оновлення. Наявна кількість
тракторів і комбайнів не відповідає технологічній потребі. Зокрема, потреба у тракторах
задовольняється лише на 62%, а у зернозбиральних комбайнах - на 54% [3, с. 21].
Мінімальна щорічна технологічна потреба у тракторах становить 17 тисяч, у зернозбиральних
комбайнах - 5 тисяч [4].
Оскільки зернозбиральні комбайни та трактори становлять левову частку імпорту
сільськогосподарської техніки, торгові марки та імпортери цих товарних груп є «локомотивами» всього
бізнесу сільськогосподарської техніки. За результатами маркетингового 2011 року, в Україну було
імпортовано більше 2700 зернозбиральних комбайнів на суму близько $330 млн. У вартісному виразі
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лідерами серед торгових марок стали: «Claas» (25,3% загального імпорту комбайнів в Україну), «John
Deere» (17,4%) і «Палес» (15,1%). У вартісному вираженні лідерами серед імпортерів комбайнів стали
компанії «Техноторг-Дон» (16,2% загального імпорту комбайнів в Україну) і «Ростсельмаш» (7,4%). За
ними йдуть імпортери американських і європейських комбайнів: компанії «Райз» (6,5%), «Агротек»
(5,2%) і «Новофарм» (4,6%).
Ринок імпортних тракторів має не менш значні показники. За результатами маркетингового 2011
року, в Україну було імпортовано близько 10000 тракторів потужністю більше 80 к.с. на загальну суму
близько $330 млн. У вартісному виразі лідерами серед торгових марок тракторів є: «МТЗ» (47,2%
загального імпорту тракторів в Україну), «John Deere» (19,0%), «Case» (11,3 %) і «New Holland» (6,5%).
Імпорт тракторів МТЗ в основному ділиться між двома лідируючими постачальниками: «ТехноторгДон» (24,7% загального імпорту тракторів в Україна) і «ТД МТЗ-Білорусь-Україна» (14,0%). За
постачальниками білоруських тракторів йдуть імпортери американських і європейських тракторів:
компанії «Новофарм» (6,1% загального імпорту тракторів в Україну), «Агротек» (5,7%) і
«Агробудівельний альянс «Астра» (5,5%).
Примітно, що у вартісному вираженні найбільша питома вага імпортованої техніки - нова
(комбайни - більше 80%, трактори - більше 90%). Це позитивна тенденція ринку. У той же час потреба
в сільськогосподарської техніки в Україну ледь задоволена наполовину.
Нині машинно-тракторний парк сільськогосподарських товаровиробників та формувань різних
форм господарювання, налічує частину техніки іноземного виробництва, яка потребує для нормальної
її експлуатації закупівлі за кордоном комплектуючих і гумотехнічних виробів, запасних частин, вузлів і
агрегатів, які не виготовляються в Україні [5]. Зокрема, це понад 6 тис. тракторів різних модифікацій
майже 30 зарубіжних фірм, біля 9 тис. зернозбиральних комбайнів 20 фірм, 6 тис. кормо- та
бурякозбиральних комбайнів 20 фірм, ґрунтообробна і посівна техніка, машини для хімічного захисту
рослин, прес-підбирачі та інші сільськогосподарські машини.
Як показують поточні дані опитування сільгоспвиробників України щодо їх інвестиційних планів,
більша частина аграріїв, плануючи інвестиції в техніку на 2013 рік, незважаючи на важке економічне
становище, має намір купувати нову техніку імпортного виробництва.
Дана обставина, за повідомленнями учасників ринку, обумовлена більш високою
продуктивністю імпортної техніки, яка, в свою чергу, призводить до значно менших втрат урожаю на
відміну від техніки вітчизняного виробництва. Так, 40% опитаних не влаштовує низька якість, 30%
виявилися незадоволеними низьким технічним рівнем елементної бази, 25% відзначили загальну
неконкурентоспроможність техніки.
Машинно-тракторний парк сільськогосподарських організацій України характеризується
надзвичайним зносом. Вибуття сільськогосподарської техніки випереджає її введення в експлуатацію.
Ця ситуація більшою мірою стосується дрібних і частково середніх і великих господарств.
Згідно з даними опитування, 38% середніх і великих господарств оновлюють техніку раз в 5
років. Щорічно оновлюють парк сільгосптехніки 24% господарств, і 27% сільгосппідприємств даної
категорії господарств планують оновлення техніки раз на 2-3 роки.
Практично однаковий відсоток великих і середніх господарств заявив про свій намір купувати і
відмовитися від покупки сільгосптехніки в найближчі півроку. Поряд з цим, якщо б фінансові кошти
дозволяли, аграрії повідомили про придбання в першу чергу сівалок і тракторів.
Враховуючи, що на кожну марку тракторів, самохідних комбайнів іноземних виробників потрібно
понад 7 тис. найменувань деталей, і вони, переважно, не взаємозамінні і потребують при виході з
ладу закупівлі за кордоном, необхідно складати та затверджувати Урядовим рішенням щорічно
перелік комплектуючих виробів та запасних частин для звільнення їх від сплати ввізного мита,
оподаткування податком на додану вартість з тим, щоб охопити наявну техніку всіх іноземних фірм.
Невирішеними залишаються проблеми створення виробництва тракторів високої потужності,
економічних двигунів для мобільної сільськогосподарської техніки, не вирішено питання розроблення
уніфікованої елементної бази, не здійснено перехід на нові принципи побудови конструкцій машин на
блочно-модульній основі.
Прискорення технічного переозброєння сільськогосподарського виробництва вимагає
впровадження енергонасичених тракторів потужністю 250-300 кінських сил, переходу на модульноблочну конструкцію машин з використанням в якості енергетичних засобів потужних інтегральних
тракторів. Не вистачає універсально-просапних тракторів. Те ж саме стосується і виробництва
тракторів для фермерських та селянських господарств потужністю 25-50 кінських сил типу ХТЗ-2511,
ХТЗ-5020. Експлуатація 60 тис. парку тракторів типу Т-150 та нового покоління ХТЗ вимагає
раціонального їх завантаження не лише на обробітку ґрунту, а й на збиранні кормових культур,
цукрових буряків. Необхідно передбачити розробку і впровадження типорозмірного ряду відповідних
причіпних машин.
Крім того, відсутність вітчизняного двигунобудування, використання застарілих марок двигунів з
великими витратами палива (питомі витрати палива на 15-20% більші, ніж у зарубіжних аналогах),
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встановлення різноманітних двигунів закордонного виробництва ускладнюють їх експлуатацію,
проведення ТО і поточного ремонту.
У зв'язку з будівництвом нових і реконструкцією діючих тваринницьких комплексів великим
попитом користується імпортне обладнання для молочних тваринницьких комплексів (доїльні зали,
охолоджувачі молока та ін.), птахівництва (інкубатори, брудери та ін.) та переробних підприємств.
Для утримання свиноматок з поросятами, молодняку свиней на вирощуванні та відгодівлі
приміщення повинні бути оснащені автонапуванням, годівницями, локальним обігрівом поросят під
свиноматками, системами вентиляції приміщень і видалення гнойових стоків [6, с. 4]. До
реформування економіки згадане вище обладнання виготовлялося вітчизняними промисловими
підприємствами, а нині воно не випускається. Підприємства з виробництва свинини вимушені
закуповувати його із Франції, Німеччини, інших європейських країн.
Оскільки Україна вступила до СОТ, необхідно постійно підвищувати рівень якості і конкурентної
спроможності молочної продукції, що потребує створення сприятливих умов для технічного
переоснащення підприємств.
Спеціалізованого машинобудування для молокопереробної та м’ясопереробної промисловості,
а також виробництва приладів контролю якості молочних продуктів з програмним забезпеченням в
Україні на даний час немає, вітчизняне обладнання для молокопереробної та м’ясопереробної
галузей практично не виробляється. Тому на оснащенні у молокопереробних та м’ясопереробних
підприємствах переважно є автоматизовані технологічні комплекси закордонного виробництва.
На даний час фінансовий стан багатьох молокопереробних та м’ясопереробних підприємств не
дозволяє сплатити ПДВ у момент перетину кордону закупленого імпортного устаткування, що
ускладнює вирішення проблеми заміни застарілого обладнання.
Державні механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, зокрема в
агропромисловій сфері, в попередні роки не були досконалими, що значною мірою вплинуло на
виробничий потенціал і фінансово-економічний стан галузі [7]. Останнім часом з'явились нові політичні й
економічні обставини, розширились можливості розвитку міжнародної співпраці. Посилення
глобалізаційних процесів у світі підвищує значення розвитку зовнішньоекономічних відносин України, її
участі в міжнародному поділі праці. Тому пошук науково обґрунтованих засобів підвищення ефективності
експортно-імпортних операцій в сфері технічного забезпечення АПК, забезпечення продовольчої безпеки
держави зумовлюють необхідність визначення перспективних напрямів розвитку зовнішньої торгівлі та
розробки механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК.
Разом з тим, значна частина проблем у цій складній сфері потребує глибшого вивчення. До них,
зокрема, належать шляхи удосконалення експортної та імпортної політики держави в агропромисловому
секторі й геостратегічні пріоритети інтеграції вітчизняного агропромислового виробництва. Важливим
елементом державного регулювання економіки є регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що
передбачає створення відповідних механізмів та умов, які забезпечують ефективний розвиток і здійснення
діяльності у цій сфері. Воно проявляється у зовнішньоекономічній політиці держави, яка спрямована на
досягнення економікою країни певних переваг на світовому ринку та, одночасно, на захист внутрішнього
ринку від конкуруючих імпортних поставок.
Традиційною і найбільш розвиненою формою міжнародних економічних відносин є міжнародна
торгівля
[8].
Тому
основною
складовою
зовнішньоекономічної
політики
держави
є
зовнішньоторговельна політика, яка впливає на зовнішню торгівлю сільськогосподарською технікою
через податки, субсидії, прямі обмеження експортних та імпортних операцій.
Поліпшення механізмів регулювання імпорту продукції АПК пов'язане з диверсифікацію джерел
поставок агропромислової продукції (передусім товарів критичного та пріоритетного імпорту) з метою
зменшення ресурсної залежності від монопольних постачальників. До товарів критичного імпорту
відносять товари, що взагалі неможливо виробити в Україні або товари, що неможливо виробити в
достатній кількості без великих інвестиції та тривалого часу (наприклад, пестициди), а товари
пріоритетного імпорту - товари, масове виробництво яких існувало в Україні та втрачене внаслідок
економічної кризи, або товари, виробництво яких найближчим часом може бути налагоджене окремо
чи спільно українськими та іноземними суб'єктами господарської діяльності (наприклад,
сільськогосподарська техніка).
Структуру ввезення сільськогосподарської техніки слід привести у відповідність до потреб
максимального збереження та розвитку виробничого, науково-технічного і технологічного потенціалу
та виходу економіки країни із кризового стану.
Розв'язанню завдань у сфері регулювання імпорту може сприяти створення системи стимулів
для найповнішого забезпечення потреб у поставках товарів критичного та пріоритетного імпорту, а
також іншої продукції виробничо-технічного призначення, необхідної для використання наявних
виробничих потужностей, на економічно вигідних для інтересів держави та споживачів умовах.
Висновки з проведеного дослідження. Важливим важелем впливу на структуру імпорту є
митна політика держави, яка має бути спрямованою на захист економічних інтересів суб’єктів системи
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інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та здійснюватися відповідно до
митного законодавства.
Митна політика при ввезенні на митну територію України технічних засобів для
агропромислового комплексу як нових, так і тих, що були в користуванні, комплектуючих виробів та
запасних частин до них, аналоги яких виробляються підприємствами вітчизняного машинобудування,
має здійснюється в інтересах національних товаровиробників. Митно-тарифні та нетарифні заходи до
експортних операцій з вітчизняними технічними засобами для агропромислового комплексу,
комплектуючими виробами та запасними частинами до них повинні здійснюватися в інтересах
вітчизняних товаровиробників і для стимулювання нарощування експортного потенціалу.
Також є потреба у створенні ефективного механізму раціонального обмеження імпорту
сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї, що в достатній кількості може вироблятися в
Україні та збереження належного рівня якості імпортованої техніки з урахуванням інтересів
сільгоспвиробників.
Необхідно відзначити, що при формуванні механізмів державного регулювання експорту та
імпорту потрібно врахувати обмеженість можливостей держави, її неспроможність підтримувати на
належному рівні правову, виконавчу, платіжну та податкову дисципліни. Треба також зважати на
недостатній професійний рівень, досвід та компетентність апарату управління, відсутність достовірної
і своєчасної інформації щодо стану об'єктів і процесів державного регулювання. Ефективність
останнього обмежується також реформованістю ринкових відносин, недостатньою розвиненістю
ринкової інфраструктури, недосконалістю законодавчої бази.
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РУШІЙНІ СИЛИ УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку перед суспільством стоїть важливе
завдання – підвищення якісного рівня суспільного виробництва та конкурентоспроможності економіки.
В великій мірі вирішення даного завдання залежить від покращення якості праці робітників, тобто
зростання їх професіоналізму. Вирішальним моментом у цьому питанні є професійна компетенція
управлінських кадрів та ефективність їх діяльності. Тому виявлення ступеня кваліфікації у різних
категорій та груп структурного людського капіталу (і, насамперед, у керівних управлінських кадрів) та
факторів впливу на його розвиток є одним з найважливіших напрямків аналізу сучасних тенденцій
соціально-економічного розвитку суспільства.
З зазначеного вище випливає актуальність теми дослідження, яка визначається формуванням
нових технологій (рекомендаційного та імперативного характеру), котрі дозволяють забезпечити
розвиток професійних якостей кадрів (у т.ч. управлінських), тим самим підвисити ефективність
управління та результативність діяльності всієї організації в цілому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями управлінської ефективності
займалися багато провідних експертів та вчених сфери менеджменту. Так, величезний теоретичний
вклад внесли Пітер Друкер, Роберт Каплан, Девід Нортон, Роберт Екклз, Ларі Боссіді, Рем Чаран,
Джастін Менкес. Важливу роль проблемі професійних навичок і компетентності у своїх працях
приділили Девід Ветен і Кім Камерон. Так, останні у своїй книзі «Розвиток навичок менеджменту»
детально розглядають цю категорію, а також категорію управлінських компетенцій, пропонують новітні
методики навчання й удосконалення професійних якостей, необхідних ефективному менеджеру,
підходи по їх діагностиці й оцінці [6]. Особливу увагу питанню професійних компетенцій приділив один
з головних експертів менеджменту, доктор Іцхак Адізес. У своїй книзі «Ідеальний керівник. Чому ним
неможливо стати й що з цього витікає» він описує різноманітні управлінські ролі, які дають можливість
менеджерам робити свою організацію результативною й ефективною, пропонує свою теорію
«неефективного менеджменту», розглядає фактори, котрі є причинами неефективного управління [1].
Проблема культури результативності була розглянута вченими Боссіді й Чаран [5].
До вітчизняних експертів, які приділили увагу даній тематиці, належать В. А. Белошапка,
І. С. Нудьга, В. В. Стремядін, І. М. Буценко, В. В. Паламарчук, Г. В. Ангелов.
Але досі залишається малорозробленим питання рушійних сил ефективності менеджера
(управлінця) як головного суб’єкту підприємства, їх класифікація та визначення впливу кожної з них на
результат діяльності організації.
Постановка завдання. Мета даної статті полягає у визначенні факторів впливу на
ефективність діяльності управлінського персоналу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із основних завдань при побудові
механізму оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу є визначення факторів впливу на
ефективність його роботи. Визначення таких факторів дозволяє: 1) фіксувати основні критичні
моменти в механізмі оцінки ефективності; 2) систематизувати цей механізм; 3) визначити внутрішню й
зовнішню направленість механізму; 4) є одним з основоположних елементів у визначенні критеріїв
оцінки при розробці методики оцінки ефективності управлінської системи.
Фактори впливу на ефективність управління персоналом підприємства можуть бути
класифіковані за ознаками, визначеними в табл. 1.
Аналіз літератури показує, що особливу увагу необхідно приділити класифікації основних сил за
напрямком впливу, виділяючи індивідуальні характеристики й організаційні фактори управлінської
результативності.
Індивідуальні характеристики визначають поведінку та результативність менеджера в
організації. Вони розподілені на три взаємосполучені групи:

–знання та навички (компетентності);
–здібності;
–позиція (установки).
–Знання та навички – це головний

продукт класичної управлінської освіти. У 2002 році
Агентство по контролю якості вищої освіти (The Quality Assurance Agency for Higher Education,
Великобританія) визначило міжнародні стандарти до підготовки спеціалістів у сфері управління. Згідно
з ними, цільові знання менеджерів визначаються за такими основними сферами їх діяльності, як:
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–1) зовнішнє середовище та його вплив на організацію;
–2) функціонування ринків та поведінка споживачів;
–3) принципи організації виробничого й збутового процесів;
–4) джерела й способи фінансування підприємства (у

т.ч., розуміння управлінської та

фінансової звітності);

–5) управління людськими ресурсами в організації;
–6) інструментарій кількісних й якісних досліджень у бізнесі;
–7) формування и використання інформаційних систем управління

(включаючи комунікаційні

технології);

–8) розробка стратегії бізнесу в умовах змін зовнішнього середовища.
Таблиця 1
Характеристика факторів впливу на управлінську ефективність
Критерій систематизації

Фактори

Характеристика
структура апарату управління, функціональний поділ
праці, підбір й розстановка кадрів, трудова
дисципліна, обіг документів.
система матеріального заохочення й матеріальної
відповідальності
технічний рівень, механоозброєність й автоматизація
праці, ступень використання техніки, технічна
культура менеджерів.

За змістовністю
організаційні
економічні
технічні
фізіологічні

санітарно-гігієнічні умови праці.

соціально-психологічні
прямого впливу
За формою впливу
непрямого впливу
короткочасного впливу
За тривалістю впливу

тривалого впливу
кількісно вимірювальні

За ступенем формалізації
невимірні
За напрямком впливу

міжособисті відносини, авторитет керівника, система
моральних мотивацій.
організація індивідуальної праці менеджерів, їх
кваліфікація, правильність підбору й розстановки
кадрів в апараті управління.
психологічний клімат колективу, стиль управління,
динаміка формальних й неформальних груп.
наприклад, порушення трудової дисципліни.
більшість
факторів
мають
тривалий
вплив;
наприклад, стиль управління й психологічний клімат.
рівень механізації управлінської праці, інтенсивність
інформаційних потоків.
вони не можуть бути формалізовані: задоволеність
трудовою діяльністю, психологічний клімат.

внутрішні

індивідуальні характеристики суб’єкта управління.

зовнішні

організаційні
результативності.

фактори

управлінської

Джерело: [7]

Очікуванні навички від випускника спеціальності в сфері менеджменту головним чином
зводяться до наступних:
1) формулювання й обґрунтування висновків, у тому числі разом з демонстрацією критичного й
творчого мислення;
2) аналіз та вирішення ділових ситуацій;
3) робота з масивами даних, вміння виводити головну інформацію;
4) проведення й адміністрування досліджень;
5) ефективне використання інформаційних та комунікаційних технологій;
6) двосторонні комунікації;
7) робота у команді;
8) лідерство й управління виконанням;
9) персональна ефективність;
10) вміння постійно вчитися й удосконалюватися [4, с. 23-24].
Знання та навички піддаються контролю й розвитку, вони є частково перехресними й
взаємопов’язаними. Навички витікають зі знань й, згідно з Д. Веттеном й К. Камероном, є набором дій,
які здійснюються індивідом, який прагне досягнення відповідних цілей [6, с. 45]. У даному випадку
мова йде про практичне використання навичок для вирішення чітко окресленого завдання в реальних
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умовах. Відповідно, знання й навички виступають базисними елементами професійної
компетентності управлінців, тобто здатності працівника виконувати роботу згідно з вимогами
посади, завданнями й стандартами, прийнятими в організації або галузі.
Сьогодні вживається не саме поняття професійної компетенції, а система професійних
компетенцій. Використання даної системи як інструменту в управленні персоналом:

–дозволяє напряму зв’язувати систему управління людськими ресурсами з бізнес-цілями
організації в поточному періоді й в стратегічній перспективі;
–лежить в основі системи роботи з персоналом, коли усі елементи й сторони цієї системи
орієнтовані на максимально можливий результат у цій галузі;
–вона однаково застосовується до різноманітних типів організацій, тому що будується на базі
механізмів координації, забезпечуючи тим самим єдність й узгодженість в роботі всіх структурних
підрозділів;
–підвищує віддачу при її використанні як інструменту в поєднанні з іншими практиками
менеджменту.
Згідно цього, розвиток управлінських кадрів передбачає освоєння та використання комплексу
сучасних професійних знань й практичних навичок, опанування ефективних методів професійної
поведінки та технологій. У загальному вигляді можна представити п’ять складових (компонентів)
професіоналізму управлінця-керівника виробничо-господарської сфери. Вони наступні:
–глибокі знання теорії та практики управління, достатня підготовленість в галузі технології
виробництва, специфічного для керівного об’єкту, а також у необхідному обсязі володіння
економічними, правовими, психологічними знаннями, об’єм і характер яких відрізняється залежно від
конкретного виду та рівня управлінської діяльності;
–специфічні для управлінської діяльності здібності (табл. 2);
–необхідні для управлінської діяльності практичні вміння та навички;
–психологічні риси особистості керівника – домінантність (риса особистості, яка складається зі

здібності й потреби впливати на інших людей й підпорядковувати їх своїй волі), впевненість у собі,
емоційна стабільність, стресостійкість, креативність, прагнення до досягнень, підприємливість,
відповідальність,
надійність,
незалежність
особистості,
комунікабельність,
вимогливість,
справедливість у відносинах із підлеглими та інші.
Таблиця 2
Специфічні для управлінської діяльності здібності
Загальні управлінські здібності
(визначають ефективність даного типу діяльності у
цілому):
– психологічна вибірковість (співпереживання);
– практичний психологічний розум (наприклад,
проявляється в адекватності розподілу обов’язків
між підлеглими);
– психологічний такт (почуття міри й границь у
взаємозв’язках);
– суспільна енергійність (логічна переконливість
впливу словом та ділом);
– вимогливість;
– критичність;
– схильність до організаторської діяльності.

Окремі управлінські здібності
(забезпечують ефективне виконання її окремих
функцій):
– здібність до формування цілей (формулювання,
генерування цілей та пріоритетів діяльності);
– здібність до прогнозування;
– здібність до планування;
– здібність до прийняття управлінських рішень;
– комунікативні здібності;
– мотивуючі здібності («зараження» своїми
замислами);
– здібність до контролю (як зіставлення результату
з індивідуальними можливостями виконавця);
– здібність «розбиратися в людях» (обирати кадри);
– професійна компетентність.

Джерело: розроблено автором

Тобто особливістю керівника повинен стати інтегративний спосіб мислення та широкий кругозір,
який підкріплено кваліфікацією та практикою. Але сукупність перерахованих елементів формує тільки
потенціал професіоналізму працівника; реалізація цього потенціалу, яка є найважливішою
компонентою професіоналізму, – це практична діяльність по організації трудових зусиль підлеглих, які
представляють собою об’єкт управлінських дій, котра характеризується високим ступенем
інтенсивності та результативності та заснована на втіленні усіх перерахованих вище елементів. При
цьому слід взяти до уваги відмінності кожного індивіда щодо швидкості освоєння, тривалості та
ефективності використання одних і тих же навичок в практичних умовах, що залежать від
індивідуальних особливостей кожного, особливо від його здібностей.
Здібності менеджера – це система психологічних та фізіологічних якостей, які забезпечують
легкість придбання знань та навичок, а також створюють передумови для досягнення максимальних
результатів у певному виді діяльності. У сфері менеджменту виділяють шість ключових здібностей:
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1) спроможність запам’ятовувати факти;
2) здібність до аналізу;
3) інтуїція;
4) стійкість до стресу;
5) здатність до навчання;
6) спроможність до лідерства [3, с. 97].
Окрім представленої типології, Д. Голманом була запропонована концепція емоційного
інтелекту (EQ), доповнена Дж. Менкесом, який впровадив термін «управлінський інтелект» (executive
intelligence), під яким він розуміє систему інтелектуальних або, точніше, когнітивних здібностей
(brainpower) як передумов управлінського успіху. При цьому для його оцінки, крім традиційних
способів, таких як IQ-тестування та інтерв’ювання згідно з попереднім досвідом поведінки (Past
Behavioral Interview), він пропонує методику «метрики управлінського інтелекту». В її основі лежить
положення, що абсолютна більшість ситуацій в управлінні підприємством передбачає необхідність
розвитку трьох основних типів компетенцій менеджерів: вирішення завдань, взаємодії з людьми,
управління собою (табл. 3) [8, c. 39-55].
Таблиця 3
Основні типи компетенцій управлінського персоналу згідно з теорією Менкеса
Основний тип
управлінської
компетенції

Характеристика типу управлінської компетенції

- точне визначення складу проблеми, окремих головних завдань від другорядних;
- передбачення складностей у досягненні мети та визначенні напрямків їх подолання;
- критична оцінка об’єктивності ключових допущень, які лежать в основі обраного
плану дій;
Компетенції щодо
- чітке формулювання сильних та слабих сторін, які висловлюються в процесі
вирішення завдань
обговорення аргументів та припущень;
- визначення інформаційних потреб для вирішення завдань, а також способів
отримання необхідної інформації;
- вміння запам’ятовувати різноманітні погляди на проблему, у т.ч. для ідентифікації
ризиків різних планів дій.
- визначення мотивів й «порядку денного» для співробітників та їх груп, залучених у
конкретну ситуацію;
- передбачення можливої реакції співпрацівників, клієнтів та інших зацікавлених осіб
Компетенції щодо
на здійснюванні дії та способи їх комунікації;
взаємодії з людьми
- виявлення ключових питань та поглядів, пов’язаних з конфліктними ситуаціями;
- вміння зрозуміти та збалансувати різні потреби усіх пов’язаних з конкретним
питанням зацікавлених осіб (стейкхолдерів).
- отримання зворотного зв’язку, який може виявити помилки у власних судженнях та
здійснити необхідні корективи;
- врахування власних стереотипів мислення для покращення якостей рішень, які
ухвалюються в процесі управління;
Компетенції щодо
- вміння визначати, коли «слабкості» в ідеях та діях потребують публічного признання
управління собою
помилок та внесення серйозних змін в план дій;
- виявлення слабких сторін у позиціях інших людей та використання сильних сторін їх
аргументації;
- вміння визначити, коли необхідне опонування запереченням іншим та дотримання
вибраного плану дій.
Джерело: розроблено автором за даними [8]

Даний підхід має такі позитивні характеристики: 1) він враховує найважливішу особливість
професії менеджера, яка полягає в тому, що свої результати менеджер досягає тільки шляхом
взаємодії з іншими людьми; 2) результат взаємодії з ними посилюється завдяки застосуванню такої
здібності, як аналіз сильних та слабких сторін своїх співробітників та находження способів
результативного використання переваг кожного з них; 3) розвиток когнітивних здатностей менеджера
залежить від висновків, які він робить зі власних успіхів та невдач.
Позиція (установки) менеджера. Згідно визначенню Дж. Н’юстра та К. Девіса, позиція – це
переконання та відчуття, які в значній мірі визначають сприйняття людиною зовнішнього середовища,
спонукають її до планування відповідних дій та вчинків [4, с. 29]. У позиції менеджера знаходять своє
відображення його навички та здібності, а значно впливають на неї його потреби, спонукання, цінності
та мотивації. При цьому вирізняють три основні компоненти позиції (установки): когнітивний,
афективний (емоційний) та залежний від поведінки суб’єкта.
Складові індивідуального фактору, які були охарактеризовані вище, в теорії управління
визначаються як «трикутник менеджера», при цьому кожний з елементів має різний рівень важливості
з точки зору його впливу на ефективність діяльності менеджера. В світовій та вітчизняній практиці це
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відношення складає 10:30:60 відповідно. Згідно з представленими вище трьома компонентами
індивідуальних характеристик, можна виділити три основні причини дисфункціональності
(неефективності) менеджера: 1) в зв’язку з відсутністю відповідних знань та навичок; 2) в зв’язку з
відсутністю відповідних здібностей необхідних для вирішення конкретного завдання; 3) в зв’язку з
відсутністю бажання вирішити відповідне завдання, виявляючи тим самим свою позицію (установку).
Навіть якщо менеджер володіє необхідними для посади знаннями, здібностями та навичками, а
його позиція співпадає з існуючим бажанням здійснювати свою діяльність, та він показує блискучі
результати у своїй компанії, перебуваючи в категорії «зірок» серед співробітників, існує велика
імовірність, що якщо він перейде в іншу організацію, він не буде таким успішним, як в попередній.
Такий феномен в практиці менеджменту отримав назву «парадокс зірок». Він примушує замислитися
над тим, чому високі результати не можуть бути перенесені із однієї компанії в іншу. Та, відповідно до
цього, головним завданням менеджменту підприємства в такому випадку є необхідність зрозуміти що
в середині компанії та як саме це впливає на ефективність її трудового колективу. І ось тут варто
звернути увагу на організаційний фактор, який є не менш важливою рушійною силою управлінської
ефективності. При цьому особливу увагу необхідно звернути на такі його складові, як:

– інформаційна система компанії;
– ресурсна та інструментальна база компанії;
– система «Оцінка - Стимулювання – Контроль» (ОСК);
– система розподілу відповідальності.

Інформаційна система. Вперше ідеї про результативну роботу з інформацією були сформовані
американським професором Т. Гілбертом в 1978 році, які і зараз є актуальними. Згідно з його думкою,
чітка постановка завдання (направлення) та достовірний зворотній зв'язок (потвердження
правильності дій) – дві міцних та необхідних складових інформаційної ефективності [4, с. 35-36].
Однак на більшості робочих місць вони недостатні чи майже повністю відсутні. У співробітників
відсутнє розуміння місії та стратегії організації, у них немає чітко визначеної системи задач та цілей, а
також критеріїв праці. Відповідно, вони не можуть визначити, чи працюють вони ефективно, чи
необхідне коректування їх діяльності, наскільки результати їх праці відповідають організаційним
вимогам. У цьому й полягає проблема інформаційної системи компанії. За таких умов особливу увагу
в процесі організації діяльності слід звернути на інформаційну взаємодію з підлеглими як постановка
завдання, враховуючи психологію кожного співробітника й забезпечуючи кожного необхідною для
виконання завдань інформацією. Також не менш важливим компонентом інформаційної взаємодії є
забезпечення об’єктивного зворотного зв’язку [2].
Ще один набір організаційних факторів, які визначають результати діяльності менеджерів,
включає механізми «оцінки – стимулювання – контролю» (ОСК) і, як системи інформаційного обміну,
вони формуються на підприємстві самим менеджером. Основним критерієм ефективності механізму
буде те, наскільки ефективно менеджер виконує свої функції в організації.
Ресурси (інструменти) системи ОСК. «Парадокс зірок» в значній мірі пояснюється також
різницею в ресурсній базі, якою компанії забезпечують своїх менеджерів. Тут головними критеріями
результативності будуть виступати якість ресурсної бази і те, як менеджери її використовують,
виконуючи три основні свої ролі: «перемовника», розподілювача ресурсів та підприємця (Г. Мінцберг).
Останнім, одним із найважливіших факторів, є система розподілу відповідальності в
організації. Забезпечення балансу між відповідальністю та повноваженнями – це найважливіший,
фундаментальний принцип проектування ефективної управлінської роботи на будь-якому
підприємстві. У такому випадку розподіл відповідальності впливає на усі елементи управлінської
результативності: розподіляючи відповідальність, менеджмент розподіляє повноваження, а значить,
можливості впливати на те, як буде формуватися й розподілятися інформація, використовуватися
ресурси, як буде працювати система ОСК. Так буде здійснюватися вплив на кожного співробітника та
його можливості використання своїй кваліфікації, здібностей та позиції.
Згідно з усіма вищеперерахованими рушійними силами управлінської результативності
формується культура результативності, тобто сумарний, інтегруючий вектор компетенцій, знань та
вмінь, поведінки, позицій та установок співробітників усієї організації. Але, як стверджують менеджерпрактик Л. Боссіді та дослідник менеджменту Р. Чаран, «культура результативного управління
повинна стати часткою загальної корпоративної культури» для визначення успіхів результативного
менеджера [5, с. 143]. І основним складовим елементом такої культури є професіоналізм, як усього
персоналу організації, так і групи управлінців-керівників, які є цілісною системною якістю, яка
формується в результаті отриманих теоретичних основ і практичної діяльності спеціалістів на базі
опрацьованих передумов, індивідуальних характеристик, можливостей та позицій менеджера. Тобто в
сучасних умовах потрібен комплексний та всебічний розвиток керівника як особистості, наукового та
практичного діяча.
Висновки з проведеного дослідження. Для досягнення основної мети діяльності підприємства
в сучасних умовах економічних реалій виробничого процесу (розширене відтворення капіталу на базі
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інноваційної діяльності) таких умов недостатньо, так як вони не в повній мірі відображають специфіку
цільової направленості діяльності підприємства. Отже, є всі підстави стверджувати, що потрібно
звернути увагу на: інноваційна направленість суб’єкту діяльності та рівень його інноваційного
потенціалу, умови функціонування системи розширеного відтворення капіталу в його загальній
структурі діяльності, умови розвитку інтелектуального потенціалу, а також акцентувати увагу не тільки
на індивідуальних особливостях керівного персоналу, але й колективній специфіці діяльності (тому що
вже було згадано раніше, яким би не був «зірковим» менеджер, але в неефективній команді він не
зможе бути тою рушійною силою результативності підприємства, яка привела б його до успіху) та
культури результативності.
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Анотація
В статті проаналізовано основні фактори, які впливають на ефективність управління
персоналом на підприємстві, наводить їх класифікацію. Розглянуто поняття «культура
результативності», «управлінський інтелект» та «професійна компетентність», наведено
класифікацію вмінь, які необхідні сучасному керівникові.
Ключові слова: фактори результативності, професійна компетентність, управлінський
інтелект, «парадокс зірок», культура результативності.
Аннотация
В статье автор анализирует основные факторы, которые влияют на эффективность
управления персоналом на предприятии, приводит их классификацию. Рассматривает понятия
«культура
результативности»,
«управленческий
интеллект»
и
«профессиональная
компетентность», приводит классификацию компетентностей, необходимых современному
руководителю.
Ключевые слова: факторы результативности, профессиональна компетентность,
управленческий интеллект, «парадокс звезд», культура результативности.
Annotation
In the article the author analyses the main factors, that affect the effectiveness of personnel
management, and provides their classification. Also the categories of culture of effectiveness, managerial
intelligence and professional competency were considered in the article, the classification of professional
skills of manager is given.
Key words: factors of effectiveness, professional competency, managerial intelligence, “star paradox”,
effectiveness culture.
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Сучасні умови здійснення господарської діяльності підприємствами
України характеризуються недостатньою кількістю інвестиційних ресурсів для їх розвитку. Так, для
забезпечення структурної перебудови економіки вітчизняні підприємства повинні залучати 320 млрд.
грн. щорічно [1]. Аналіз статистичної інформації дозволив виявити, що за останні 10 років сума
щорічних інвестицій не перевищувала 132,1 млрд. грн. (2008 р.), у 2011 р. даний показник склав 112,9
млрд. грн., тобто сума надходжень покривала лише 35,3% необхідного обсягу. Незважаючи на
пріоритетність використання внутрішніх джерел інвестування, їх можливості обмежені результатами
діяльності підприємств. За даними Доповіді про соціально-економічний розвиток, в період з 2002 по
2011 рр. частка власних коштів підприємств в інвестиціях в основний капітал не перевищувала 64%
[2]. У зв'язку зі зростанням частки збиткових підприємств слід прогнозувати подальше зменшення сум
надходжень до економіки та погіршення її становища.
З урахуванням вищезазначеного слід відмітити, що дана ситуація пов’язана з кризовими
явищами в економіці держави, важливим аспектом яких є низький рівень інвестиційної привабливості
вітчизняних підприємств. Таким чином, в сучасних умовах особливої актуальності набуває питання
оцінки та підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання України, насамперед, для
іноземних інвесторів, тобто зовнішніх джерел. Залучення ресурсів за їх рахунок дозволить покращити
результати діяльності підприємств та економічні показники держави взагалі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань оцінки та підвищення
інвестиційної привабливості підприємств (ІПП) присвячені численні праці таких вітчизняних вчених, як
О. І. Амоша, О. М. Анісімова, С. С. Аптекар, І. Т. Балабанов (розроблено теоретико-методологічні
положення щодо розвитку промислових підприємств), І. О. Бланк, Я. І. Єлейко, Л. І. Катан,
Г. Копалова, А. В. Мєшков (розроблено методичні заходи щодо аналізу та підвищення інвестиційної
привабливості
підприємства),
В. П. Савчук,
Г. О. Харламова,
В. М. Хобта,
К. С. Хорішко,
М. Г. Чумаченко, О. М. Ястремська (розроблено методичні засади щодо оцінки інвестиційних проектів,
шляхи подолання ризиків в інвестиційній діяльності). Проте, в сучасному економічному становищі
подальшого розвитку та вирішення потребують питання аналізу інвестиційної ситуації в Україні,
визначення об’єктивного для інвестора і підприємства методу оцінки інвестиційної привабливості, а
також пошук шляхів її підвищення, згідно з економічною кон’юнктурою.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення теоретичних та методичних положень щодо
оцінки та підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки
переважна більшість підприємств України знаходиться в кризовому становищі. Це пов’язано з вкрай
недостатніми обсягами надходження інвестицій у власний капітал суб’єктів господарювання. Як було
зазначено, при щорічній потребі в 320 млрд. грн. обсяги надходжень за рахунок власних коштів
підприємств не покривають навіть 50% від необхідної суми. Динаміка інвестицій представлена на
рис. 1.
Разом з тим, наслідками зростання збиткових підприємств (рис. 2) є неможливість нарощення
обсягів інвестицій за рахунок їх власних коштів. Одним з основних шляхів виходу з ситуації, що
склалася, є залучення коштів іноземних інвесторів. За даними Доповіді про соціально-економічний
розвиток України частка вкладень іноземних інвесторів за період з січня 2003 р. до червня 2012 р. не
перевищувала 2,5% від необхідного обсягу інвестицій, тобто дане джерело інвестування майже не
використовується в державній економіці.
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Рис. 1. Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів
підприємств, млрд. грн.
Джерело : розроблено авторами за даними Державного комітету статистики України [2]

Рис. 2. Динаміка частки збиткових підприємств, %
Джерело : розроблено авторами за даними Державного комітету статистики України [2]

В той же час, як свідчить досвід розвинених країн, залучення коштів іноземних інвесторів
забезпечує покращення ситуації та появу нових перспектив розвитку економіки. Використання даного
джерела для багатьох підприємств України було й залишається першочерговим завданням,
вирішення якого у найкоротші терміни є основним фактором сталого розвитку, чинником
конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на світовому ринках.
Оскільки при виборі об’єкта інвестування капіталовкладник пред’являє жорсткі вимоги до рівня
інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання, що пов’язано з високим ризиком здійснення
даної операції, необхідно вирішити питання вибору методу оцінки ІПП як характеристики, що дозволяє
сформувати інвестору уявлення про стан об’єкта вкладання коштів, надійність майбутніх інвестицій,
очікувані результати від їх використання. Слід зазначити, що від обраного методу залежить не тільки
результат оцінки інвестиційної привабливості підприємства, а й прийняття рішення про доцільність
здійснення інвестицій. Тобто, інвестор та керівництво суб’єкта господарювання повинні обирати ті
методи оцінки, що дозволять прийняти вірне управлінське рішення без викривлення результатів.
Поряд з цим, важливості набуває вирішення питання суб’єктивізму та об’єктивізму оцінки ІПП.
Оскільки кожен з учасників інвестиційного процесу переслідує свої власні економічні інтереси, вони
схильні до вибору тих методів оцінки, що підтверджуватимуть їх аргументи, наведені при
обґрунтуванні умов здійснення інвестицій. Слід зазначити, що переважна більшість існуючих методів
оцінки засновані на обчисленні інтегральних показників інвестиційної привабливості, в яких вагомість
складових визначається аналітиками або науковцями на основі їх суб’єктивного досвіду та доводів. Це
робить важливим пошук або виведення методу оцінки, який задовольняв би потреби як інвестора, так
і реципієнта і в той же час надавав можливість здійснити оцінку максимально об’єктивно.

83

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Виходячи з вищезазначеного, було проведено аналіз основних існуючих методів оцінки
інвестиційної привабливості. Результати аналізу зведені до табл. 1.
Таблиця 1
Аналіз існуючих методів оцінки інвестиційної привабливості
Метод

Сутність

1. Метод
узагальнення
результатів
господарювання
(О. М. Ястремська)
2. Рейтингова оцінка
інвестиційної
привабливості
(О. В. Нечипорук)
3. Аналіз надійності
цінних паперів
(С. С. Донцов)
4. Рейтингова оцінка
інвестиційної
привабливості
(Т. В. Майорова)
5. Оцінка ІПП за
допомогою стадії його
життєвого циклу
(І. А. Бланк)

Визначення моделі оцінки ІПП із узагальненням результатів господарювання не тільки
за фінансовими, але й за всіма видами економічних ресурсів підприємства. Наведені
показники характеризують привабливість підприємства повною мірою та можуть бути
визначені на підставі річних форм звітності підприємства.
Оцінка ІПП проводиться на засаді узагальненої функції Харрингтона. Однак при
використанні даного методу, можливі неоднозначні ситуації, коли об’єкт оцінки можна
віднести одразу до декількох класів рейтингу.

Для оцінки ІПП використовується низка коефіцієнтів, що характеризують його
фінансову стійкість та економічну ефективність. Позитивною стороною даного методу
є можливість швидкої оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
Оцінка проводиться на основі розрахунку ряду коефіцієнтів, які представлені в
Положенні «Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що
підлягають приватизації». Даний метод є відносно простим і підходить для
підприємств практично всіх форм власності.
На засаді визначення стадії життєвого циклу підприємства проводиться оцінка його
інвестиційної привабливості. В сучасних економічних умовах даний метод не може
давати коректної оцінки, оскільки за його результатами всі підприємства знаходяться
на стадії спаду.
Даний метод передбачає аналіз економічної спроможності емітента цінних паперів на
6. Двоетапний метод
першому етапі та оцінці ризику і доходності акцій у ринковому обороті – на другому.
оцінки (А. П. Іванов)
Недоліком даного методу є те, що він адаптований лише для акціонерних товариств.
Джерело : розроблено авторами

Таким чином, згідно з результатами аналізу методів оцінки, слід зазначити, що кожен з них
потребує внесення коректив у зв’язку з динамічністю економічних умов. Виходячи з цього,
пропонується підхід, який базується на тому, що інвестор вкладає кошти в конкретний інвестиційний
проект на конкретному підприємстві. Показники фінансового стану цього підприємства та його
майновий стан є нерозривними для інвестора та мають найбільше значення під час не тільки оцінки
інвестиційної привабливості, а й її підвищення. Оскільки покращення їх значень здійснює суттєвий
позитивний вплив на загальні результати діяльності, це призводить до зростання рівня ІПП. До їх
переліку віднесено: рентабельність діяльності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт
фінансової автономії, співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, коефіцієнт
концентрації залученого капіталу, рівень зносу основних засобів [3; 4].
Сутність пропозицій полягає в обчисленні вищезазначених показників та порівнянні отриманих
значень з граничними. Згідно існуючих методик оцінки фінансового стану підприємства, такі показники,
як коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової автономії та співвідношення дебіторської і
кредиторської заборгованостей мають певні граничні параметри. Одночасно, виходячи з того, що
рентабельність, яка є основним показником та характеризує взаємодію всіх чинників, що впливають
на результати діяльності підприємства [5], нормативне значення даного показника варіюється. В той
же час, за даними Європейського банку реконструкції та розвитку, граничне значення рентабельності
діяльності підприємства або конкретного проекту повинно складати не менше 30% [6]. Рівень зносу
основних засобів, згідно інформаційних ресурсів Європейської Бізнес Асоціації, для прийняття
позитивного рішення про здійснення інвестицій має бути не більше 40% [7]. Ці значення можна
прийняти до використання у запропонованому підході. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
також маж своє граничне значення – близько 0,5 [8]. Обчислення даних коефіцієнтів та нанесення їх
до пелюсткової діаграми (рис. 3) дає змогу наочно оцінити зміни рівня інвестиційної привабливості як
за окремими показниками, так і взагалі. Одночасно можливо нанесення на графік отриманих даних по
різних підприємствах та визначення з них найбільш привабливого для іноземного інвестора.
Слід зазначити, що в процесі нанесення даних для таких показників як коефіцієнт концентрації
залученого капіталу та рівень зносу основних фондів, значення наносяться в зворотному порядку,
оскільки зменшення значень даних коефіцієнтів характеризують покращення результатів діяльності
підприємства.
Якщо, отримані значення знаходяться в межах багатокутника ABCDEF, то робиться висновок
про те, що підприємство є непривабливим для іноземного інвестора, оскільки значення
результативних показників діяльності знаходяться нижче припустимого рівня.
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діяльності (>30%)

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності (>0,2)

Коефіцієнт
фінансової
автономії (>0,5)

B
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Співвідношення
ДЗ/КЗ (≈1)
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Рис. 3. Графічна інтерпретація визначення рівня інвестиційної привабливості
Джерело : розроблено авторами
У випадку, коли всі показники знаходяться за межами багатокутника ABCDEF підприємство має
високий рівень інвестиційної привабливості та інвестування в його діяльність є доцільним. Також, в
сучасних умовах господарювання має високу ймовірність випадок, коли деякі з показників знаходяться
у зоні привабливості, а деякі – поза її межами. В такому випадку необхідно проводити додатковий
аналіз зазначених коефіцієнтів та їх відхилення від рекомендованих значень. На засаді даного аналізу
робиться висновок про умовно достатній рівень інвестиційної привабливості або навпаки.
Наведені пропозиції використані при визначенні рівня інвестиційної привабливості ПАТ
«Ясинівський коксохімічний завод» за період 2009-2011 рр. Результати наведені в табл. 2 та на рис. 4.
Таблиця 2
Результати обчислення показників діяльності ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»
Показник
1. Рентабельність діяльності, %
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
3. Коефіцієнт фінансової автономії
4. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей
5. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
6. Коефіцієнт зносу основних засобів
Джерело : розроблено авторами

2009
3,9
0,23
0,68
3,07
0,33
0,40

Рік
2010
1,9
0,25
0,47
2,71
0,53
0,42

2011
2,66
0,09
0,42
1,44
0,58
0,32

За результатами аналізу слід зробити висновок про те, що ПАТ «Ясинівський коксохімічний
завод» є непривабливим для іноземного інвестора за показниками абсолютної ліквідності, фінансової
автономії, концентрації залученого капіталу та рентабельності діяльності. Лише за показником
співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємство залишалось
привабливим протягом усього періоду, що аналізується. Однак, слід зауважити, що навіть даний
показник потребує коригування, оскільки його значення набагато перевищує граничне, це свідчить про
недостатнє регулювання дебіторської заборгованості. Також, у 2011 р. зафіксовано зменшення рівня
зносу основних фондів та досягнення за даним показником привабливого рівня.
Шляхами до підвищення інвестиційної привабливості ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» є
покращення значень показників, за якими підприємство непривабливим для інвестора. Для
досягнення даної мети необхідно формувати політику управління оборотними активами, політику
управління дебіторською заборгованістю та проводити оновлення основних засобів підприємства.
Політика управління оборотними активами передбачає виконання наступних заходів:

–формування окремих видів оборотних активів та їх загального розміру у відповідності до
виробничо-комерційного циклу підприємства та його обсягами виробництва;
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–забезпечення прискорення обігу оборотних активів, як за їх видами, так і в цілому;
–забезпечення достатньої ліквідності оборотних активів з метою забезпечення

необхідного

рівня платоспроможності підприємства;

–формування оптимальної структури джерел фінансування оборотних активів.
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Рис. 4. Графічна інтерпретація рівня інвестиційної привабливості ПАТ «Ясинівський
коксохімічний завод»
(синім, червоним та зеленим кольорами позначені 2009, 2010, 2011 рр. відповідно)
Джерело : розроблено авторами
Політика управління дебіторською заборгованістю представляє собою складову частину
загальної політики управління оборотними активами підприємства, яка полягає в зменшенні її розміру
та термінів інкасації боргу. Управління дебіторською заборгованістю передбачає:

–контроль розрахунків з дебіторами по відстрочених та прострочених платежах;
–визначення методів прискорення запитання боргів та зменшення кількості безнадійних боргів;
–прогнозування надходжень коштів на засаді значень коефіцієнтів інкасації;
–визначення політики надання кредиту та інкасації для різних груп покупців та видів продукції.
Оскільки можливості підприємства щодо оновлення основних засобів обмежені результатами його
діяльності для реалізації даного напрямку пропонується використовувати лізинг. Світова практика довела,
що лізинг є ефективним інвестиційним механізмом і важливим елементом інвестиційної політики. Лізинг є
одним з найпоширеніших і найбільшим за обсягом інвестицій, фінансовим інструментом після банківських
кредитів. Застосування лізингових операцій сприяє не лише активізації процесів оновлення основних
фондів, а й нормалізації фінансово-економічного стану підприємства. Розвиток ринку лізингових послуг
має важливе значення і для держави, яка при цьому отримує такі переваги: підвищення інвестиційної
активності, збільшення мобілізації фінансових коштів саме під інвестиційні проекти, гарантоване їх
використання для переоснащення виробництва, для заміни морально зношених основних засобів, що, в
свою чергу, позитивно відображається на розвитку підприємств і держави в цілому. Разом з тим, в Україні
даний інструмент потребує розвитку, оскільки майже не використовується в промисловості. Але його
реалізація, як було зазначено, дозволить підприємству покращити результати своєї діяльності за рахунок
оновлення основних фондів та впровадження інноваційних розробок.
Реалізація всіх вищезазначених заходів дозволить підвищити рівень інвестиційної
привабливості підприємства, який є ключовим як для вітчизняного, так і для іноземного інвестора.
Сумарний ефект від проведення політики управління оборотними активами, політики управління
дебіторською заборгованістю та оновлення основних засобів за рахунок лізингових операцій
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забезпечить ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» залучення додаткових коштів, подальший
розвиток і суттєве покращення результатів діяльності. В перспективі все вищезазначене призведе до
підвищення рівня якості та обсягів виробництва і виходу на світовий ринок коксохімічної продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Виходячи з результатів проведеного дослідження:
1. Встановлено, що більшість вітчизняних підприємств знаходиться в кризовому становищі. Це
пов’язано з недостатністю інвестиційних ресурсів для їх розвитку. Оскільки більша частка надходжень
у основний капітал суб’єктів господарювання здійснюється за їх власний рахунок та є обмеженою
результатами діяльності, актуальності набуває залучення коштів іноземних інвесторів. В Україні за
останні 10 років частка вкладень іноземних інвесторів не перевищувала 2,5 відсотки, тобто даний
ресурс майже не використовувався.
2. Рішення про доцільність вкладення коштів у конкретне підприємство іноземним інвестором
здійснюється на засаді аналізу рівня його інвестиційної привабливості. Проаналізовано існуючі
методики оцінки рівня ІПП, запропоновано рекомендації щодо їх удосконалення.
3. Надані та апробовані на рівні конкретного підприємства методичні рекомендації з оцінки та
підвищення ІПП, які дозволяють встановити характеристики стану суб’єкта господарювання та
розробити конкретні пропозиції щодо її покращення, а також визначити очікувані кількісні та якісні
результати.
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Анотація
У статті проаналізовано стан інвестицій у вітчизняну економіку, визначено проблеми
використання внутрішніх джерел інвестування, розглянуті основні розробки з оцінки інвестиційної
привабливості підприємства. Розроблено пропозиції, які дозволяють наочно за допомогою ключових
для інвестора показників визначити або порівняти рівень інвестиційної привабливості суб’єктів
господарювання.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, підприємство, інвестор.
Аннотация
В статье проанализировано состояние инвестиций в отечественную экономику,
определены проблемы использования внутренних источников инвестирования, рассмотрены
основные разработки по оценке инвестиционной привлекательности предприятия. Разработаны
предложения, которые позволяют наглядно с помощью ключевых для инвестора показателей
определить или сравнить уровень инвестиционной привлекательности.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, предприятие,
инвестор.
Annotation
The article analyzes the investments in the domestic economy, the problems in usage of the internal
sources of investment are identified, the basic developments for the evaluation of investment attractiveness
of the enterprise are considered. The suggestions that allow identifying or comparing the level of
attractiveness visually through key indicators for investors are developed.
Key words: investments, investment attraction, enterprise, investor.
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ
ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Проблеми активізації інвестиційних процесів в умовах сучасного
господарювання, пов’язаного з великою кількість впливів зовнішнього та внутрішнього характеру на
рівень інвестиційної привабливості підприємства, підкреслюють актуальність та зумовлюють
необхідність удосконалення існуючих методичних підходів для визначення та оцінки його інвестиційної
привабливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим дослідженням таких вчених, як
Юхимчук С. В. та Супрун С. Д. для забезпечення можливостей порівняння фінансової привабливості
різних підприємств було запропоновано використання матриці попереднього обґрунтування
інвестиційних пріоритетів [1]. Методичний підхід А. О. Єпіфанова [2] оцінює інвестиційну
привабливість підприємства з урахуванням двох аспектів: інвестиційної привабливості підприємства
та інвестиційної привабливості галузі, при цьому аналіз може проводитися за суб'єктами
господарювання різних організаційно-правових форм. Концепція оцінки, розроблена групою науковців
В. М. Гриньовою, В. О. Коюдою, Т. І. Лепейко, О. П. Коюдою, О. П. Великим [3; 4; 5; 6] базується на
розрахунку інтегрального показника за кожним підприємством окремо на підставі фінансової та
бухгалтерської звітності та визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємства шляхом
корегування інтегрального показника, розрахованого на першому етапі з урахуванням привабливості
на мезоекономічному рівні, впливу результатів фінансово-господарської діяльності та ризиків
діяльності підприємства. Після впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
фінансової звітності вітчизняними науковцями були зроблені спроби розробки нової адекватної
сучасним умовам господарювання методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства, але їх
головний недолік, на нашу думку, полягає в нагромадженні великої кількості аналітичних показників,
що унеможливлює отримання миттєвої якісної оцінки привабливості окремого підприємства для
прийняття інвестиційного рішення в умовах невизначеності конкурентного середовища.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає в удосконаленні методичного підходу до
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка інвестиційної привабливості потребує
аналізу великої кількості показників діяльності, які б відображали ретельніше всі сторони
господарської діяльності підприємства для більш ґрунтовного аналізу та прийняття виваженого
інвестиційного рішення [7]. Підприємство також, на нашу думку, повинне мати власну експресметодику проведення фінансового аналізу та визначення інвестиційної привабливості. Використання
такої експрес-методики дозволить з’ясувати сильні й слабкі сторони діяльності підприємства,
ефективність та обґрунтованість самофінансування, використання позичених або залучених
інвестицій, що дозволяє вчасно розробити та впровадити цільові заходи щодо підвищення власної
інвестиційної привабливості. Дійсним дослідженням пропонується «Методичний підхід до інтегральної
оцінки інвестиційної привабливості підприємства», за яким визначення показників оцінки інвестиційної
привабливості підприємства має здійснюватися у чотири етапи (рис. 1).
Перший етап. Розрахунок фінансових коефіцієнтів на підставі фінансової та бухгалтерської
звітностей, які найбільш точно відображають рівень інвестиційної привабливості підприємства.
Другий етап. Визначення інтегральних показників оцінки інвестиційної привабливості
підприємства за допомогою методу багатовимірного простору.
Третій етап. Аналіз сильних та слабких сторін інвестиційної діяльності при наявності
можливостей і погроз зовнішнього середовища: визначення комплексних показників інвестиційної
привабливості галузі в межах окремого регіону.
Четвертий етап. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємства шляхом побудови
матриці і позиціонування на ній підприємства. В залежності від того, в якій зоні (квадранті матриці)
буде позиціонуватися підприємство – відповідне рішення слід прийняти щодо його інвестування.
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Комплексний аналіз факторів, які мають вплив на інвестиційну привабливість
підприємства
1-й етап. Детальний аналіз факторів внутрішнього середовища

2-й етап. Визначення інтегральних показників оцінки інвестиційної привабливості підприємства
методом таксономії
1. Первинна матриця показників
виробничо-господарської діяльності
підприємств
2. Приведення первинної матриці у
безрозмірний стандартизований
вигляд

3. Складання матриці-еталону
4. Визначення багатомірної евклідової відстані
5. Визначення показника рівня розвитку оцінюваного
об’єкту (коефіцієнту таксономії) – інтегрального
показника інвестиційної привабливості підприємства

3-й етап. Комплексний аналіз сильних та слабких сторін інвестиційної діяльності при
наявності можливостей і погроз зовнішнього середовища: визначення комплексних
показників інвестиційної привабливості галузі в межах окремого регіону

4-й етап. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємства шляхом побудови
матриці і позиціонування на ній підприємства

Прийняття рішення щодо інвестування досліджуваного підприємства
(обережного, доцільного, переважного)

Рис. 1. Послідовність етапів оцінки інвестиційної привабливості підприємства
Джерело: розроблено авторами
Обґрунтуємо більш детально зміст кожного етапу запропонованого методичного підходу.
Розрахунки відповідно до цього методичного підходу доцільно здійснювати за допомогою табличного
процесора Excel з пакету офісних програм Microsoft Office та пакету прикладних програм
STATISTIСA 6.
На першому етапі складається первинна матриця показників виробничо-господарської
діяльності підприємства:

Dijабс.лікв. ;Dijпоточ.лікв;Dijпокриття ;Dijфін.авт ;Dijзалуч.кошт. ;Dінвест
;Dijакт.част.ОЗ;DijзносуОЗ;Dijоновл. ;
ij
 вибут. спів.КЗ/ДЗ маневр.кап. фін.стійк. фін.леверідж інвест прибутк.інвест прибуте.влас.кап. 
D= Dij ;Dij
;Dij
;Dij
;Dij
;Dij ;Dij
;Dij
;
 прибутк.актив. продук.прац. фондовід. оборот.запас. оборот.влас.кап. оборот.актив.

D
;
D
;D
;D
;D
;D
 ij
 ,
ij
ij
ij
ij
ij

(1)

де і – порядковий номер досліджуваного підприємства,
j – порядковий номер часткового показника інвестиційної привабливості.
На другому етапі здійснюється обробка даних первинної матриці – приводимо матрицю до
безрозмірного стандартизованого виду:
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dijабс.лікв. ; dijпоточ.лікв ; dijпокриття ; dijфін.авт ; dijзалуч.кошт. ; dijінвест ; dijакт.част.ОЗ ; dijзносуОЗ ; dijоновл. ;
 вибут. спів.КЗ/ДЗ маневр.кап. фін.стійк. фін.леверідж інвест прибутк.інвест прибуте.влас.кап. 
d = dij ;dij
;dij
;dij
;dij
;dij ;dij
;dij
;
 прибутк.актив. продук.прац. фондовід. оборот.запас. оборот.влас.кап. оборот.актив.

;dij
;dij
;dij
;dij
;dij
dij


(2)

За допомогою поділу на середньоарифметичну величину кожного показника за всіма
досліджуваними підприємствами: d ij =

Dij

.

Di

Стандартизація ознак приводить до елімінування і вирівнювання значень неоднорідних ознак.
Для цього визначаємо матрицю-еталон d0, де 0 – краще значення по стовпцях:

d0абс.лікв. ; d0поточ.лікв ; d0покриття ; d0фін.авт ; d0залуч.кошт. ; d0інвест ; d0акт.част.ОЗ ; d0зносуОЗ ; d0оновл. ;


d0 = d0вибут. ;d0спів.КЗ/ДЗ ;d0маневр.кап. ;d0фін.стійк. ;d0фін.леверідж ;d0інвест ;d0прибутк.інвест ;d0прибуте.влас.кап. ; 
d прибутк.актив. ;d продук.прац. ;dфондовід. ;dоборот.запас. ;d оборот.влас.кап. ;d оборот.актив.

0
0
0
0
0
 0


(3)

Визначаємо багатомірну евклідову відстань від нього до кожного досліджуваного об'єкта, а
також середнє значення евклідова відстані від усіх об'єктів до еталону – за відповідними формулами:
22

L = [∑ (d i j −й _ показник − d 0j −й _ показник ) 2 ]1/ 2
d
i

i

,

(4)

N

Ld =

1
Ч ∑ Ldi
N i=1

,

(5)

де N – кількість досліджуваних підприємств.
Подальша
обробка
статистичної
інформації
проводиться
шляхом
обчислення
середньоквадратичних відхилень багатомірних відстаней і відповідних узагальнюючих показників
розвитку кожного підприємства, що діє на аналізованому ринку:

σid

(

)

2

1 M d
d
=
× ∑ Lij − Li 
M  i =1


1\ 2

,

(6)

де М – кількість досліджуваних регіонів.
Далі розраховуються інтегральні показники інвестиційної привабливості (показники рівня
розвитку кожної складової інвестиційної привабливості), які представляють собою координату
досліджуваного підприємства по осі ОХ:

І і − е _ підпр. = 1 −

Ldi
Ld + 2у d

(7)

За математичними правилами цей показник вимірюється в межах [0; 1], причому чим ближче
значення інтегрального показника до одиниці, тим вищий ступінь інвестиційної привабливості.
Запропоновані етапи визначення інтегрального показника наведено на рис. 2.
На третьому етапі запропонованого методичного підходу визначається оцінка інвестиційної
привабливості галузі на мезоекономічному рівні шляхом розрахунку інтегрального показника
привабливості та корегування його за допомогою коефіцієнтів впливу ризиків діяльності підприємства.
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Фінансова звітність підприємства

Введення вихідних даних по підприємству в табличні форми

Розрахунок фінансових коефіцієнтів

Побудова вихідних матриць часткових показників

Нормалізація матриць часткових коефіцієнтів

Розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства

Рис. 2. Етапи розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості
підприємства
Джерело : розроблено авторами
Послідовність розрахунку інтегрального показника привабливості галузі на мезоекономічному
рівні аналогічна розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства
(формули (1–7)).
Первинна матриця для визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості галузі
складається з початкових показників, що розраховуються за формулами (табл. 1). Обробка отриманих
часткових характеристик здійснюється наступним чином. Складаємо первинну матрицю оцінки галузі
на мезорівні:

R = [ RiQ ; RiTQ ; RiCTQ ; RiR ; RiM ; RiCI ]

(8)

Приводимо цю матрицю до безрозмірного стандартизованого виду:

r = [riQ ; riTQ ; riCTQ ; ri R ; ri M ; riCI ]
де

ri =

(9)

Ri
.
R

Складаємо матрицю-еталон, де 0 – краще значення по стовпцях:

r0 = [r0Q ; r0TQ ; r0CTQ ; r0R ; r0M ; r0CI ]

(10)

Визначаємо багатомірну евклідову відстань від нього до кожного досліджуваного об'єкта, а
також середнє значення евклідової відстані від усіх об'єктів до еталона –відповідно до формул:

(

) (

)

2

Lri = [( riQ − r0Q ) 2 + (riTQ − r0TQ ) 2 + (riCTQ − r0CTQ ) + (ri R − r0R ) + ri M − r0M + riCI − r0CI ]1 / 2 , (11)

Lr =

1 N r
× ∑ Li
N i =1

де N – кількість регіонів.
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Таблиця 1
Формули розрахунку часткових оцінок інвестиційної привабливості n-ої галузі на
мезоекономічному рівні
Часткові оцінки
привабливості n-ої
галузі

Формула розрахунку

Qt
Ri = it
Qo
Q

за розміром

Умовні позначки

Qi

t

- розмір виробництва досліджуваної галузі в регіоні

в t-й період часу;

Qo

t

- загальний розмір досліджуваного ринку в t-й

період часу.

Ri

за ростом

за характером росту

за середнім рівнем
рентабельності
продажів

Ri

Qit
Qot
= t −1 ÷ t −1
Qi
Qo

TQ

CTQ

Qit
Qit −1
= t −1 − t − 2
Qi
Qi

Pi t
Ri = t
Qi
R

M

Mt
= t i−1
Mi

за погрозою приходу
нових конкурентів

Ri

за інтенсивністю
конкуренції

Ri =
CI

M it

σ it

Qi

t −1

- розмір виробництва досліджуваної галузі в

регіоні в t-1-й період часу;
t −1
- загальний розмір досліджуваного ринку в t-1-й
o
період часу
t −2
o
- загальний розмір досліджуваного ринку в t-2-й
період часу

Q
Q

Pi

t
- прибуток в t-м періоді на i-му товарному сегменті

всіма підприємствами, що діють на досліджуваному
ринку (регіоні).

M i , M it −1 t

відповідно, кількість підприємств, що

діють на i-му регіоні в t-й і попередній t-му періоду часу
відповідно.

σ it -

варіація розмірів ринкових часток діючих

підприємств на i-му регіоні досліджуваної галузі в t-й
період часу

Джерело : зведено авторами на підставі [2; 3; 4; 5; 7]
Подальша
обробка
статистичної
інформації
проводиться
шляхом
обчислення
середньоквадратичних відхилень багатомірних відстаней і відповідних узагальнюючих показників
розвитку галузі на кожному мезорівні:

(

1 N r
r
σ = × ∑ Li − Lr
N  i =1

) 

2 1\ 2



,

(13)

Інтегральний показник рівня розвитку галузі на мезорівні є характеристикою його привабливості
як напрямку використання ресурсів підприємства:

І

галузь
i −й _ регіон

= 1−

Lri
Lr + 2σ r

(14)

Подальша оцінка інвестиційної галузі на мезорівні визначається за допомогою коригування
отриманого інтегрального показника:
галузь
ризик
ризик
Kiгалузь
−й _ регіон = І i −й _ регіон × К зов . × К внутр .

де

K

галузь
i −й _ регіон

К

ризик
зов .

К

ризик
внутр .

- комплексний показник інвестиційної привабливості галузі на мезорівні;

- коригуючий коефіцієнт впливу зовнішніх ризиків на мезоекономічному рівні;
- коригуючий коефіцієнт впливу внутрішніх ризиків на мезоекономічному рівні.
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Вплив ризиків внутрішнього та зовнішнього характеру на діяльність й інвестиційну
привабливість підприємств визначається за допомогою визначення ступеня впливу відповідних
ризик
ризик
К зов
. ; К внутр .

ризиків (
), які можуть бути визначені шляхом рангової кореляції на підставі анкетування
експертів-практиків відповідних підприємств. За результатами розрахунків їх обсяг був уточнений
порівняно з теоретичними значеннями 0,7 та 0,3, де відповідно ступінь впливу ризиків дорівнює:
ризик
К зов
.

ризик
К внутр
.

зовнішніх = 0,68, внутрішніх = 0,32 [5; 6].
Аналіз діючих методик проведення фінансового аналізу з урахуванням Положень (стандартів)
бухгалтерської та фінансової звітності підприємств ([1-8] надає можливість сформувати чотири групи
показників (загалом 22 показники), які зазвичай використовуються для визначення ступеня
інвестиційної привабливості більшістю авторів існуючих методик [1-8]. Групи показників в загальному
вигляді за напрямками аналізу представлено в табл. 2.
Таблиця 2
Групи аналітичних показників для визначення ступеня інвестиційної привабливості
підприємства
Розрахунок показників за групами
І група
Оцінка майнового стану

II група
Оцінка ліквідності

III група
Оцінка фінансової
стійкості
Джерело : зведено авторами на підставі [3; 5; 8]

IV група
Оцінка прибутковості

V група
Оцінка ділової
активності

Ці показники є базою для їх подальшого дослідження методом кореляційно-регресійного аналізу
щодо відокремлення певної кількості показників, які будуть застосовані для розрахунку інтегрального
показника фінансового стану з огляду на рівень його інвестиційної привабливості.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, запропонований методичний підхід до
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства включає наступні напрямки: розрахунок
інтегрального показника інвестиційної привабливості окремого господарюючого об’єкту на основі
даних про результати його виробничо-господарської діяльності; розрахунок інтегрального показника
інвестиційної привабливості галузі на мезоекономічному рівні (в межах певного регіону); оцінка рівня
інвестиційної привабливості галузі шляхом розрахунку комплексного показника інвестиційної
привабливості галузі на мезорівні з урахуванням коригуючих коефіцієнтів впливу внутрішніх й
зовнішніх ризиків.
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Анотація
У статті досліджено сучасні методичні підходи порівняння фінансової привабливості
підприємств. Проаналізовано послідовність етапів оцінки інвестиційної привабливості
підприємства та обґрунтовано їх зміст. Визначено інтегральний показник рівня розвитку галузі на
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мезорівні, як напрямку використання ресурсів підприємства, і комплексний показник інвестиційної
привабливості галузі з урахуванням коригуючих коефіцієнтів впливу внутрішніх й зовнішніх ризиків.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інтегральна оцінка, комплексний
показник.
Аннотация
В статье исследованы современные методические подходы сравнения финансовой
привлекательности предприятий. Проанализирована последовательность этапов оценки
инвестиционной привлекательности предприятия и обосновано их содержание. Определен
интегральный показатель уровня развития области на мезоуровне, как направления
использования
ресурсов
предприятия,
и
комплексный
показатель
инвестиционной
привлекательности отрасли с учетом корригирующих коэффициентов влияния внутренних и
внешних рисков.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, интегральная оценка,
комплексный показатель.
Annotation
In the clause modern methodical approaches of comparison of financial appeal of the enterprises are
researched. The sequence of evaluation stages of investment appeal of the enterprise and proved their
maintenance is analysed. The integrated indicator of a level of development of area at mesolevel, as
directions of resource utilization of the enterprise, and a complex indicator of investment appeal of industry
with account coefficients of influence of internal and external risks is specified.
Key words: investments, investment attractiveness, integrated estimation, complex indicator.
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СУТНІСТЬ І ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Постановка проблеми. Перехід національної економіки до ринкових відносин, зміни умов
господарської діяльності зумовлюють необхідність підприємству формувати організаційну структуру
управління відповідно до його стратегії, цілей, завдань. Організаційна структура управління
підприємства (ОСУП) є однією з основних складових системи менеджменту, яка впливає на
ефективність його функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До зарубіжних та вітчизняних науковців, які вивчали
поняття «організаційна структура управління», належать І. Ансофф, А. Чандлер, Г. Мінцберг, Р. Блау,
Б. Мільнер, О. Кузьмін А. Шегда, Л. Дідковська, Г. Осовська, Л. Євенко, Л. Базилевич та інші [1; 2; 3; 8;
10; 14; 16].
Досліджуючи сутність цього поняття, необхідно звернутись до історичних передумов його
виникнення і трактування. Поняття «організаційна структура управління» вперше введено
англійськими вченими-біхевіористами Г. Старкером та Т. Бернсом. У ХХ ст. А. Файоль і Ф. Тейлор
представили організаційну структуру управління як результат поділу робочих операцій і функцій за
принципами управління. Проте, вивчивши історію зародження і розвитку даного поняття, помічаємо,
що організаційна структура управління досліджувалась ще до нашої ери. Як зауважив Т. Кеплоу,
зображення організаційної структури схематично є відносно новим, проте концепція її використання є
досить давньою. Ця концепція бере свій початок ще від часів правління династії Цін і Хен в Китаї,
Римської республіки, Прусського цивільного обслуговування і Венеціанської конституції. У літературі
наводиться цікава хронологію виникнення терміну «організаційна структура управління», починаючи з
1491р. до н.е. і до 1990р. [14]. Так, у 1491 р. до н.е. мислитель Єтро порадив правителю Моузесу
розподілити владні повноваження за ієрархією. В 500 р. до н.е. Саж Цюс в своєму творі «Мистецтво
війни» зазначив важливість існування ієрархічної організації. В 1377 р. мусульманський вчений Убн
Халдун у своїй праці «Макаддімах. Вступ до історії» описує концепцію формальної і неформальної
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організації. Проте, першу схему організаційної структури управління було створено для американської
організації Д. Маккелламом у 1854 р. Вона була побудована у вигляді дерева з коренями (рада
директорів), гілками (п’ять виробничих підрозділів і два відділи) і листям (виконроби, агенти). До
1910 р. організаційні схеми широко застосовувались на американських підприємствах, зокрема на
таких відомих фірмах, як «Д’ю Понт» і «Дженерел Моторс» тощо [14].
Проте в літературі питанням визначення сутності поняття «організаційна структура управління»
приділяється недостатньо уваги. Так, відсутньою є узгодженість думок науковців щодо трактування
поняття і класифікації організаційних структур управління, нерозкритим є місце цих структур в системі
менеджменту підприємства, неописаною є технологія вибору та формування ОСУП тощо. Виходячи з
цього, виникає необхідність дослідити історію походження поняття «організаційна структура
управління», трактування його різними авторами, розвинути сутність даного поняття та удосконалити
класифікацію організаційних структур управління підприємством.
Постановка завдання. Метою даної статті є уточнити сутність поняття «організаційна
структура управління» шляхом дослідження історії його виникнення і трансформування, а також
розвинути класифікацію організаційних структур управління підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати аналізу наукових джерел свідчать,
що у другій половині ХХ ст. науковці більш детально зосереджені на дослідженні якісних
характеристик організаційної структури управління. У той час створювались науково-теоретичні
основи формування організаційних структур управління, які відображають тенденцію перенесення
акценту на комплексний аналіз об’єкта дослідження, а також на його якісні і кількісні характеристики,
що сприяло створенню науково обґрунтованої методологічної бази вирішення проблем [13].
Формування організаційної структури управління підприємством пройшло еволюцію свого розвитку,
яку доцільно розглядати з ХХ ст. до ХХІ ст. За цей період цим займались такі школи управління, як
класична, школа людських відносин, школа поведінкових наук, та сформувались такі підходи, як
кількісний, процесний, системний, ситуативний, інституційний та інноваційний [13]. Дані підходи та
школи створювали свої технології формування організаційної структури управління, вдосконалюючи
існуючі. Теоретики менеджменту розробляли, удосконалювали завдання, концепції, принципи,
створювали нові форми та давали своє трактування поняттю «організаційна структура управління
підприємством». Так, Л. Дідковська зазначає, що організаційна структура управління є одним з
елементів механізму господарювання, вона відображає процеси виробничо-економічного характеру і
відповідає виду розвитку підприємства [2]. Організаційна структура управління, на думку А. Шегди, –
це форма і спосіб об’єднання людей для здійснення спільної для них виробничої і управлінської мети
[16]. М. Ніколайчук відмічає, що організаційна структура управління є формою розподілу і
кооперування управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес, спрямований на
досягнення цілей менеджменту [13]. Узагальнення думок різних науковців щодо трактування сутності
організаційна структура управління дає змогу сформувати власне розуміння даного терміну. Таким
чином, організаційна структура управління підприємством – це система, яка демонструє сукупність
взаємозв’язків і взаємопідпорядкування між посадовими особами і структурними підрозділами
підприємства, відображає рівні управління, розподіл повноважень та відповідальності між ними і
сприяє досягненню поставлених цілей і реалізації завдань підприємства. Для побудови раціональної
організаційної структури управління підприємством необхідно володіти інформацією про його
величину, чисельність працівників, види господарської діяльності, стратегічні цілі і орієнтири,
масштаби охоплення ринку тощо. Все це впливає на вибір найбільш оптимального виду ОСУП.
Як показали дослідження, в літературних джерелах відсутній уніфікований підхід до класифікації
організаційних структур управління підприємством. Так, О. Кузьмін, Л. Дідковська, С. Лапіцька,
А. Шегда класифікують організаційні структури управління підприємством (ОСУП) за типами (видами),
виділяючи лінійні, функціональні та комбіновані (змішані) [2; 5; 6; 16]. У свою чергу, Г. Осовська,
І. Новаківський, Л. Шваб виокремлюють такі види ОСУП, як ієрархічні та адаптивні [9; 10; 15].
С. Петренко вводить такі класифікаційні ознаки, як часові умови існування, ступінь гнучкості й
адаптивності, рівень прийняття рішень, горизонтальна та вертикальна взаємодії та технологія
роботи [11]. Узагальнення думок різних авторів і власні дослідження дозволили сформувати власний
підхід до класифікації організаційних структур управління підприємством, наведеної на рис. 1.
Проаналізуємо кожну з класифікаційних ознак. Так, за способом побудови доцільно виділяти
лінійну, функціональну та змішану ОСУП. Узагальнення літературних джерел [2; 5; 6; 16] дозволяє
стверджувати, що лінійна ОСУП характеризується простотою, чіткістю і зрозумілістю взаємовідносин
між управлінцями, заснована на зосередженні всіх виробничих і управлінських функцій у керівника.
При такій структурі кожен виконавець має одного безпосереднього керівника, її побудова відбувається
шляхом вертикальної ієрархії знизу до верху. Отже, таку структуру управління можна використовувати
тоді, коли система організації є простою та має сталі умови функціонування, тобто на малих
підприємствах або під час створення підприємства. Розглядаючи функціональну структуру, слід
зазначити, що вона базується на ієрархії органів, які забезпечують виконання кожної функції
управління на всіх рівнях. Дана структура вирізняється підпорядкованістю виробничих підрозділів
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одночасно лінійним і функціональним керівникам. У ній управління здійснюється з допомогою
підрозділів, які спеціалізуються на виконанні конкретних видів робіт, тобто кожний підрозділ має свої
чітко визначені конкретні завдання й обов’язки [5; 15; 16]. Це усуває основний недолік лінійної
структури – дозволяє керівнику зосередитись на виконанні адміністративно-управлінської роботи,
тобто він має можливість доручити виконання певних завдань висококваліфікованому управлінському
персоналу.
Організаційні структури управління підприємством
1) за способом побудови:
- лінійна ОСУП;
- функціональна ОСУП;
- комбінована ОСУП.
3) за етапом життєвого циклу
управління
- на етапі створення ОСУП;
- на етапі реструктуризації ОСУП;
- на етапі ліквідації ОСУП.

2) за тривалістю функціонування у структурі:
- тимчасова ОСУП;
- постійна ОСУП.

структури

4) за рівнем інтегрування структури:
- частково інтегрована структура управління;
- високоінтегрована структура управління.

5) за рівнем централізації:
- централізована ОСУП;
- децентралізована ОСУП;
- комбінована ОСУП.

6) за частотою організаційних змін у структурі:
- постійно змінна ОСУП;
- рідко змінна ОСУП;
- незмінна ОСУП.

7) за рівнем ефективності структури:
- ефективна ОСУП;
- неефективна ОСУП.

8) за рівнем пристосування до змін
середовища функціонування підприємства:
- гнучка ОСУП;
- негнучка ОСУП.

9) за масштабом охоплення підприємством
ринку:
- ОСУП, орієнтована на внутрішній ринок;
- ОСУП, орієнтована на зовнішній ринок;
- ОСУП, орієнтована на внутрішній ринок і
зовнішній ринок.

10) за особливістю господарської діяльності
підприємства:
- територіальна ОСУП;
- продуктова ОСУП;
- збутова ОСУП;
- інноваційна ОСУП тощо.

Рис. 1. Класифікація організаційних структур управління підприємством
Джерело : власна розробка авторів
У літературі під комбінованою розуміють організаційну структуру підприємства, яка утворюється
шляхом поєднання лінійних і функціональних організаційних структур, або створення принципово
нових її видів. Комбінована ОСУП може бути лінійно-штабною, лінійно-функціональною,
бюрократичною, адаптивною, конгломератною, матричною тощо. Кожний із цих видів має свої
переваги та недоліки.
За тривалістю функціонування структури доцільно виділяти тимчасову та постійну ОСУП. У
свою чергу, тимчасова ОСУП формується на визначений період часу, створюється за потребою
підприємства для розв’язання конкретного питання, функціонує на період існування проекту чи
поставленого завдання. А постійна ОСУП – це структура управління, яка формується на певному
підприємстві, документально затверджена та функціонує протягом усього періоду його існування.
Наступною ознакою, яка відображає стадії функціонування організаційної структури управління,
є її життєвий цикл, етапами якого виступають створення, реорганізація та ліквідація ОСУП. У
відповідності до цього, можна виділяти ОСУП на кожному з етапів життєвого циклу. Створення
полягає у виборі підприємством раціональної організаційної структури управління, яка буде
відповідати його цілям, стратегії розвитку, кількості працівників, виду діяльності, після чого
відбувається процес формування відповідної організаційної структури управління. Наступним етапом
є реструктуризація – це процес трансформації існуючої організаційної структури управління у
результаті впливу ринкових факторів, неконкурентоспроможності, змін середовища функціонування
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тощо. Під впливом цих чинників підприємство прагне змінити існуючу ОСУП. Для цього підприємству
необхідно підготувати персонал до даної ситуації, визначити групу працівників, яка буде займатись
даним питанням, зібрати інформацію і визначити основні проблеми підприємства, розробити моделі
вирішення даних проблем, обрати оптимальну та довести її до виконавців. Організаційна структура
управління підприємством за розміром і розгалуженістю може зменшитись або збільшитись залежно
від встановлених проблем. Останнім етапом життєвого циклу структури є її ліквідація, яка
відбувається тоді, коли підприємство зупиняє процес свого функціонування.
За рівнем інтегрування структури доцільно виділяти частково та високоінтегровану ОСУП.
Рівень співпраці із зовнішніми фірмами в частково інтегрованій ОСУП є незначним. Він забезпечує
входження у міжнародний бізнес-простір за допомогою узгодженої стратегії та забезпечує необхідні
взаємозв’язки. Розглядаючи високоінтегровану ОСУП, варто зазначити, що рівень співпраці з
міжнародними підприємствами є значним, тобто налагоджений процес взаємовідносин між
іноземними фірмами, створюються спільні компанії, може відбуватись диверсифікація виробничої
діяльності, утворюються ТНК, мережеві, холдингові компанії тощо.
Наступною класифікаційною ознакою є рівень централізації ОСУП. При цьому доцільно виділяти
централізовану, децентралізовану та комбіновану ОСУП. В централізованій ОСУП управлінські
повноваження і права прийняття рішень зосереджені на верхньому рівні управління, що не завжди
гарантує їх правильність. Дана структура забезпечує якісне передавання інформації (щоправда, із
значними затратами часу), полегшує вертикальну координацію, забезпечує сильне керівництво. У
свою чергу, в децентралізованій ОСУП відповідальність, права, повноваження щодо певних питань
передається на нижчі рівні управління, що сприяє можливості працівників впливати на процес
управління підприємством, зменшує кількість необхідних узгоджень, забезпечує швидке розроблення
та прийняття рішень. До недоліків таких структур можна віднести ігнорування інтересів та цілей
підприємства, слабку співпрацю та неузгодженість між відділами. Комбінована ОСУП поєднує в собі
співвідношення між централізованою та децентралізованою структурами за відповідними функціями
управління [5; 10].
Організаційні структури управління доцільно розглядати за частотою організаційних змін в
структурі управління. За цією ознакою доцільно виділяти постійно змінну ОСУП (у якій зміни
відбуваються протягом року), рідко змінну (в якій частота організаційних змін може бути раз або
декілька разів протягом усього періоду існування підприємства), а також незмінну ОСУП (за весь
період функціонування підприємства залишається такою, якою була на початку його створення). За
рівнем ефективності ОСУП може бути ефективною і неефективною. Ефективними (раціональними)
слід вважати такі ОСУП, які відображають цілі, стратегію розвитку підприємства, забезпечують
раціональний процес управління, розвиток підприємства, його конкурентоспроможність, високу
продуктивність праці. Своєю чергою, неефективні ОСУП не спроможні забезпечити економічний
розвиток підприємства, тому їх необхідно удосконалювати.
За рівнем пристосування до змін середовища функціонування підприємства можна виділити
гнучку та негнучку ОСУП. Гнучка ОСУП здатна адаптуватися до ситуацій, що швидко змінюються, і
здійснювати цей процес з мінімальними витратами, має змогу пристосуватись до мінливих потреб
споживачів, може швидко удосконалюватись. Негнучка, у свою чергу, не здатна реагувати на зміни
середовища функціонування або повільно адаптується до них. При створенні підприємства і
формуванні стратегічних цілей його діяльності керівництву необхідно визначитись, на якому ринку
буде функціонувати організація. В залежності від цього, ОСУП може бути орієнтованою на внутрішній,
зовнішній або на внутрішній і зовнішній ринки. Такі структури управління повинні відповідати потребам
ринку функціонування, тобто враховувати його особливості.
Остання класифікаційна ознака, яку слід розглянути, є особливість господарської діяльності
підприємства. За нею доцільно виділяти територіальну, продуктову, збутову, інноваційну тощо. Так,
територіальна будується в залежності від географічного розташуванням підрозділів підприємства і
дозволяє домогтись успіхів у проведенні комплексної й диференційованої ринкової політики, чіткого
координування ринкової стратегії підприємства. Продуктова, у свою чергу, формується за товарногалузевою ознакою, відображає делегування повноважень керівнику з управління певним типом
продукції, а керівники вторинних служб знаходяться у підпорядкуванні цього керівника. Вона дозволяє
підприємству краще пристосуватись до ринкових вимог за кожним конкретним товаром. Збутова
передбачає сукупність управлінських і виробничих підрозділів, що організовують і здійснюють
комплекс збутових операцій з доведення готової продукції споживачам відповідно до їх вимог [4; 5;
12]. Інноваційна організаційна структура управління формується для забезпечення інноваційних
процесів на підприємстві, вона вливає на ефективність НДДКР підприємства. Організаційна структура
управління є ефективною при умові, що дасть змогу одночасно ефективно використовувати ресурси
та забезпечувати систематичний пошук можливостей подальшого інноваційного розвитку
виробництва, враховуючи новітні досягнення науки [7].
Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження дозволили встановити, що
термін «організаційна структура управління» з’явився ще до нашої ери і використовується у наш час.
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Під ОСУП слід розуміти систему, яка демонструє сукупність взаємозв’язків і взаємопідпорядкування
між посадовими особами і структурними підрозділами підприємства, відображає рівні управління,
розподіл повноважень та відповідальності між ними і сприяє досягненню поставлених цілей і
реалізації завдань підприємства. Значну увагу приділено удосконаленню класифікації організаційної
структури управління, виділено нові класифікаційні ознаки. Розвинута класифікація ОСУП допоможе
керівникам підприємств раціонально формувати ефективну організаційну структуру управління у
відповідності до стратегічних цілей підприємства, що сприятиме його розвитку.
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Анотація
У статті розглянуто сутність поняття «організаційна структура управління». На засадах
виділення і обґрунтування класифікаційних ознак розвинуто типологію організаційних структур
управління підприємством.
Ключові слова: організаційна структура управління підприємством, класифікаційні ознаки,
види організаційної структури управління.
Аннотация
В статье рассмотрена сущность понятия «организационная структура управления». На
основе выделения и обоснования классификации усовершенствована типология организационных
структур управления предприятием.
Ключевые
слова:
организационная
структура
управления
предприятием,
классификационные признаки, виды организационной структуры управления.
Annotation
The essence of the concept «organizational management structure» is considered. A typology of
organizational structures of management is developed basing on the selection and substantiation of
classification features.
Key words: organizational management structure, classification features, types of organizational
management structure.
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ТЕОРЕТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
Постановка проблеми. Упродовж усієї історії розвитку економічних відносин питання
конкурентоспроможності перебуває в центрі уваги дослідників. Його актуальність для України зростає
в умовах її інтеграції в міжнародні організації та утвердження ринкової економіки, що супроводжується
нестабільністю зовнішнього середовища. Розвиток спроможності до ефективної конкурентної
боротьби ускладнюється потребою у своєчасній реакції на зміни в зовнішньому середовищі, а це
зумовлює доцільність формування теоретико-методологічних засад та практичних підходів до
забезпечення конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі простежується ієрархічний
підхід до вивчення конкурентоспроможності – з позицій продукції, підприємства, галузі, національної
економіки загалом. Так, значний внесок у дослідження проблем конкурентоспроможності продукції
зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: А. Градов [1], І. Кононенко [2], Е. Райс [3], В. Таран [4],
Дж. Траут [3], А. Трубілін [5]; теоретичною та методологічною розробкою питань, пов’язаних з
вирішенням проблеми оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств, займалися такі
вітчизняні і зарубіжні автори, як: М. Ахматова [6], Н. Голомша [7], Ю. Іванов [8], С. Кваша [7],
Ж. Ламбен [9], А. Мазаракi [10], М. Малік [11], А. Маренич [12], С. Нечаєв [13], В. Оберемчук [14],
С. Покропивний [15], С. Попов [16], М. Портер [17], А. Савчук [18], Н. Тарнавська [19], Х. Фасхієв [20],
Р. Фатхутдинов [21–22], З. Шершньова [23], В. Шкардун [24], А. Юданов [25].
Отже, у науковій літературі сформувалось доволі широке теоретико-методологічне трактування
категорії “конкурентоспроможність”, що спричинено її багатоаспектністю. Водночас окремі грані цієї
багатопланової проблеми є дискусійними і потребують подальшого дослідження.
Постановка
завдання.
Метою
статті
є
обґрунтування
економічної
категорії
“конкурентоспроможність”, яка посідає особливе місце в економічній науці, однак не дає як єдиного
загальноприйнятого трактування змісту категорії “конкурентоспроможність підприємства”, так і єдиного
підходу до методів її оцінювання і формування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конкуренція є однією з основних категорій
економічного закону розвитку суспільства. Виступає однією з найактуальніших тем фундаментальних
економічних досліджень сучасності. Конкуренція є ключовою ланкою у функціонуванні усього
механізму ринкової економіки. Це об’єктивний механізм взаємодії, взаємозв’язку, взаємопереходу,
суперечностей і боротьби учасників ринку за найбільш вигідні умови виробництва і реалізації.
Конкуренція в сучасному світі – це важливий економічний стимул виробництва і підвищення якості
продукції, пристосування її до потреб споживачів, одна з об’єктивних умов функціонування і розвитку
підприємництва в новітніх економічних процесах. Відповідно до цього постає необхідність у
поглибленні теоретичних досліджень поняття “конкурентоспроможність підприємства” як складової
конкуренції, головної ознаки, необхідного та важливого елементу сучасної економіки.
Похідним елементом економічної категорії «конкуренція» є конкурентоспроможність, яка
властива різним складовим економічної системи: національній економіці, галузі, підприємству,
персоналу, продукції. Конкурентоспроможність визначає перебування економічного суб’єкта в
конкурентному просторі, сприяє виконанню властивих функцій з відповідною якістю і вартістю,
здійснює прояв в процесі конкуренції і розглядається, з одного боку, як важливий стимул ринкової
активності, а з іншого – як динамічний процес пристосування до умов і вимог ринку. Враховуючи це,
вважаємо, що конкурентоспроможність – це здатність господарської одиниці випереджати конкурента
у
досягненні
поставлених
економічних
цілей.
Домінуючим
внутрішнім
чинником
конкурентоспроможності є конкурентоспроможність продукції. Дослідження показали, що
конкурентоспроможність продукції має відповідати трьом основним моментам: задовольняти запити
споживачів на вищому рівні, ніж у конкурентів, завдяки оптимальному поєднанню цінових і нецінових
параметрів; забезпечувати успішний продаж на цьому ринку; відповідати вимогам ринку у визначений
момент і бути успішно реалізованою при наявності пропозиції інших аналогічних товарів.
Універсального, загальноприйнятого визначення конкуренто-спроможності немає. Загалом під
цим поняттям розуміється здатність економіки країни, галузі, господарської одиниці випереджати
суперника в досягненні поставлених економічних цілей. Це явище проявляється лише в конкурентній
боротьбі та в її наслідках. Як зазначається в науковій літературі [10; 15; 26; 27; 28; 29],
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“конкурентоспроможність” походить від англ. competitiveness, competitive power і означає “здатність
конкурувати на ринках товарів та послуг” або “виграш у змаганні”. В енциклопедичному довіднику
конкурентоспроможність розкривається як спроможність витримати конкуренцію, протистояти
конкурентам [30, с. 291].
У широкому розумінні конкурентоспроможність – це обумовлені економічними, соціальними та
політичними чинниками позиції країни або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках. Це
поняття на макрорівні відображає сприятливі позиції національної економіки у сфері міжнародної
торгівлі й одночасно її здатність зміцнювати ці позиції. У ринковій системі господарювання категорія
“конкурентоспроможність” – одна з головних, бо в ній відображені економічні, науково-технічні,
виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові та інші можливості окремого підприємства, галузі
чи країни загалом [7, с.100].
Складність і велика різноманітність визначення конкурентоспроможності не дає чіткого
розуміння суті цього явища за окремими його складовими. Саме тому слід потрібно відокремити
залежно від рівня конкурентної боротьби конкурентоспроможність товару, підприємства, галузі та
національної економіки.
Зокрема, є декілька різних визначень категорії “конкурентоспроможність продукції”. Так, під цим
поняттям розуміється ступінь цінності певного продукту для споживача, який купує. На думку
І. Кононенко, “конкурентоспроможність продукції – це її властивість, що виражає можливість успішного
її продажу на даному ринку в певний період часу” [2, с. 80]. В. Є. Швець вважає, що
конкурентоспроможність продукції – це здатність продукції в певний період часу відповідати вимогам,
що склалися на ринку, або передбачати їх і бути успішно реалізованою при наявності пропозиції інших
аналогічних товарів [31, с. 4]. Конкурентоспроможність товару – комплексний показник, що визначає
його можливість задовольняти вимоги споживачів на ринку при збереженні або збільшенні реальних
доходів виробника [31, с. 25]. За умови монополії на ринковій системі лише одного товару його
конкурентоспроможність буде зменшена до нуля, оскільки товар буде проданий на ринку [3, с. 39–49].
Окремі науковці зазначають, що конкурентоспроможність продукції визначається сукупністю її
споживчих та вартісних характеристик, які забезпечують успішну участь на ринку [5, с. 41]. Отже,
конкурентоспроможність визначається потенційними можливостями підприємства збувати продукцію,
яка має більшу привабливість для споживачів за своїми характеристиками, порівнюючи з
аналогічними товарами конкурентів. Р. М. Тихонов вважає, що конкурентоспроможність продукції
означає здатність витримати конкуренцію, тобто бути вигідно реалізованими поряд або замість інших
конкуруючих аналогічних товарів чи послуг. Конкурентоспроможність товару – це можливість його
успішного продажу на цьому ринку в певний момент [32, с. 176]. Аналогічної точки зору дотримуються
Л. В. Александров та Н. Н. Карпова, які зазначають: “Конкурентоспроможність продукції – це
сукупність властивостей продукції відповідати вимогам ринку у визначений момент” [33, с. 4].
Узагальнивши вищенаведені визначення, можна зробити висновок, що конкурентоспроможність
продукції має відповідати трьом основним моментам: задовольнити запити споживачів на вищому
рівні, ніж у конкурентів, завдяки оптимальному поєднанню цінових і нецінових параметрів;
забезпечувати успішний продаж на цьому ринку; відповідати вимогам ринку у визначений момент і
бути успішно реалізованою при наявності пропозиції інших аналогічних товарів. Отже, під
конкурентоспроможністю продукції потрібно розуміти наявність певних властивостей, зокрема:
технічних, комерційних, організаційних та економічних, які становлять інтерес для споживача і
забезпечують задоволення цієї потреби на вищому рівні, ніж у конкурентів.
В економічній літературі часто ототожнюється поняття “конкурентоспроможність продукції” і
“конкурентоспроможність
підприємства”,
що
є
дещо
некоректним,
оскільки
категорія
“конкурентоспроможність підприємства” посідає особливе місце в економічній науці. Н. П. Тарнавська
обґрунтовує, що конкурентоспроможність підприємств необхідно розглядати з урахуванням
ієрархічності цього поняття, зважаючи на наявність причинно-наслідкових зв’язків та супідрядності
конкурентоспроможності на усіх рівнях управління економікою (держава, підприємство, продукція)
[19, с. 75].
Для ефективного аналізу дефініції “конкурентоспроможність підприємства” потрібно поділити
обґрунтування на три групи, що відрізняються за сутнісними характеристиками.
1. Конкурентоспроможність підприємства як відносна характеристика діяльності
підприємства в умовах взаємодіючих чинників з приводу конкурентних відносин. Економічна
категорія “конкурентоспроможність підприємства” займає особливе місце в економічній науці.
Теоретико-методологічною базою є дефініції конкурентоспроможності, що обумовлено наявністю
великої кількості визначень залежно від функцональності їхнього застосування в практичному руслі. А.
Маренич та І. Астахова трактують це поняття як комплексну характеристику діяльності підприємств,
яка базується на аналізі різних аспектів виробничо-господарської діяльності (виробничий потенціал,
трудові ресурси, забезпеченість матеріалами, фінансові результати діяльності та ін.) і дає змогу
визначити “сильні сторони” підприємств у конкурентній боротьбі, знайти способи досягнення переваг
над конкурентами [12, с. 23]. С. Ф. Покропивний розглядає це явище як його здатність до ефективної
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господарської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку [15, с. 350]. Таке
бачення характеризується узагальненим підходом до суті явища через відображення у ньому
співвідношення усього комплексу процесів складних взаємозв’язків від виробництва до збуту. Одним з
його основних аспектів є оцінка діяльності через систему показників, що визначають ефективність
підприємства.
М. Портер розглядає конкурентоспроможність підприємства через порівняння його конкурентних
переваг високого й низького порядку з аналогічними перевагами інших фірм на ринку [34, с. 232–236].
Недоліком вищевказаних трактувань є поверхневість суджень, які не дають чіткої відповіді щодо
сутнісного аспекту явища, яке ми розглядаємо. Ця група понять дає змогу зрозуміти, що
конкурентоспроможність підприємства розглядається як наявність співвідношення порівняльних
переваг підприємств, які визначаються у результаті їхньої діяльності на ринку серед аналогічних
виробників.
В. Шкардун вказує на необхідність розгляду конкурентоспроможності підприємства, як здатності
досягати власних цілей в умовах протидії конкурентів [24, с. 38]. У цих визначеннях категоричним
видається твердження про суперництво між основними конкурентами на ринку. Розглянута група
трактувань у своїй сутності відображає цілеспрямовану діяльність підприємства на ринку з
урахуванням основних виробничо-господарських параметрів. За своєю природою вони розкривають
функціонування конкурентоспроможності підприємства без урахування суті досліджуваного явища. Це
дає підстави стверджувати про односторонній підхід до виявлення сутності конкурентоспроможності
підприємства.
2. Конкурентоспроможність підприємства як здатність виробляти конкурентоспроможну
продукцію. Така позиція відображає двосторонній підхід до суті явища: з одного боку, пояснюється
необхідність задоволення суспільної потреби, з іншого боку – виявляються суперечності виробничого
процесу. Цю точку зору поділяє С. А. Попов, який під конкурентоспроможністю розуміє здатність
організації виробляти й продавати конкурентоспроможний продукт; перевагу цієї конкурентної
організації щодо інших організацій-конкурентів у цій сфері бізнесу [16, с. 161]. Заслуговує на увагу
визначення Р. А. Фатхутдінова, який визначає, що конкурентоспроможність – це здатність підприємств
виробляти конкурентоспроможну продукцію, перевага одних підприємств над іншими, що працюють у
цій галузі в країні та за її межами [22, с. 273]. В цьому визначенні підкреслено значущість виробництва
конкурентоспроможної продукції в результаті більшої ефективності одних підприємств порівняно з
іншими.
3. Конкурентоспроможність підприємства як можливість задоволення конкретної потреби
порівнянно з аналогічними об’єктами. Ж. – Ж. Ламбен вважає, що конкурентоспроможність
підприємства – це спроможність задовольняти потреби покупців краще, ніж це роблять суперники.
“Конкурентоспроможність буде існувати до тих пір, поки фірма тримає конкурентну перевагу, або
завдяки особливим якостям, які відрізняють її від суперників, або з причини більш високої
продуктивності, яка забезпечує їй перевагу у витратах” [9, с. 8]. Х. А. Фасхієв та Е. В. Попова вказують,
що висока конкурентоспроможність обумовлюється трьома ознаками: споживачі задоволені і готові
купувати повторно продукцію фірми; суспільство і партнери не мають претензій до підприємства;
співробітники вважають за честь працювати на ньому [35, с. 53]. А. Ю. Юданов стверджує, що
конкурентоспроможність підприємства – це ступінь принадливості цього продукту для споживача, який
здійснює реальну купівлю [25, с. 49–52]. Під конкурентоспроможністю розуміються можливості фірми
запропонувати товар, що відповідає певним вимогам покупця, тобто певної якості, в потрібній
кількості, в необхідний термін і на більш вигідних умовах поставки, ніж конкуренти [8, с. 22].
Отже, узагальнення визначень конкурентоспроможності підприємства в межах розглянутого
підходу дає змогу виокремити такі аспекти. По-перше, це поняття полягає у спроможності
товаровиробника задовольняти потреби покупців порівняно з аналогічними об’єктами,
представленими на цьому ринку. По-друге, конкурентоспроможність характеризується ступенем
принадливості цього продукту для споживача, який реально купує.
Дослідження підходів до розуміння сутності конкурентоспроможності підприємства дало змогу
виокремити такі основні положення:
1. Трактування конкурентоспроможності підприємства доволі часто має загальний характер.
Окремі підходи заслуговують на подальше ґрунтовне вивчення. У пропонованих визначеннях відсутні
комплексні тлумачення цього поняття, що пояснюється специфікою і проблематикою цього явища.
2. Кожен з означених підходів озвучує певний напрям пошуку. Це відбувається внаслідок
функціонування в специфічному середовищі з чітко окресленими завданнями суб’єктів
господарювання.
3. Сутність цієї категорії може бути розкрита лише за наявності потреби в ній внаслідок змін
навколишнього середовища, використовуючи конкурентні переваги і потенційні можливості для
забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства на перспективу щодо певного ринку,
часу, товару чи послуги.
Отже, конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, що відображає
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стратегію розвитку підприємства в умовах функціонування змін оточуючого середовища, яка
спрямована на якісно-кількісне забезпечення діяльності на ринку.
Висновки з проведеного дослідження. Конкурентоспроможність визначає перебування
економічного суб’єкта в конкурентному просторі, сприяє виконанню властивих функцій з відповідною
якістю і вартістю, здійснює прояв в процесі конкуренції і розглядається, з одного боку, як важливий
стимул ринкової активності, а з іншого – як динамічний процес пристосування до умов і вимог ринку.
Вважаємо, що конкурентоспроможність – це здатність господарської одиниці випереджати конкурента
у досягненні поставлених економічних цілей.
Домінуючим
внутрішнім
чинником
конкурентоспроможності
підприємства
є
конкурентоспроможність продукції. Дослідження показали, що конкурентоспроможність продукції має
відповідати трьом основним моментам: задовольняти запити споживачів на вищому рівні, ніж у
конкурентів, завдяки оптимальному поєднанню цінових і нецінових параметрів; забезпечувати
успішний продаж на цьому ринку; відповідати вимогам ринку у визначений момент і бути успішно
реалізованою при наявності пропозиції інших аналогічних товарів.
Конкурентоспроможність підприємства і продукції – це різні за сутністю поняття, що гармонійно
доповнюють один одного, виступають соціально-економічною формою єдності ефективності
виробництва, організації управління і подальшої стратегії розвитку.
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Анотація
Розкрито сутність і зміст поняття конкурентоспроможність. Здійснено класифікацію за
рівнями конкурентної боротьби, що дозволяє виокремити конкурентоспроможність товару і
підприємства. Доведено, що конкурентоспроможність товару й конкурентоспроможність
підприємства – це різні за сутністю поняття, що гармонійно доповнюють один одного.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність продукції,
конкурентоспроможність підприємства.
Аннотация
Раскрыта сущность и содержание понятия конкурентоспособность. Осуществлена
классификация
по
уровням
конкурентной
борьбы,
что
позволяет
выделить
конкурентоспособность товара и предприятия. Доказано, что конкурентоспособность товара и
конкурентоспособность предприятия – это разные по сути понятия, которые гармонично
дополняют друг друга.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность продукции,
конкурентоспособность предприятия.
Annotation
The essence and the meaning of competitiveness. The classification of the levels of competition that
can isolate the competitiveness of products and enterprises. It is proved that the competitiveness of the
goods and competitiveness – are different in substance, the notion that complement each other.
Key words: competition, competitive, competitive products, competitive enterprise.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В умовах виходу з кризового стану і нестабільності зовнішнього
середовища для того, щоб вижити та продовжувати успішно функціонувати, підприємство повинне бути
стійким. Сталий розвиток підприємства дозволяє забезпечити стабільність та підвищити рівень
ефективності управління підприємством. Саме тому досліджувати сутність стійкого розвитку підприємства,
вивчати чинники, які на нього впливають, та на їх основі обирати напрями стратегічного розвитку
підприємства є досить актуальною темою сьогодення. У широкому розумінні стійкість – це стан системи, за
якого кількісні характеристики її елементів, а також їхні властивості та відносини залишаються незмінними
при перетворенні системи, що викликано змінами у середовищі її функціонування. Ефективна організація
управління підприємством характеризується такою структурою системи управління, яка тісно пов'язана з
динамічними характеристиками його соціально-економічної системи та її стійкістю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань стійкого розвитку підприємств
сьогодні є популярними та розглядаються у працях зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких можна
виділити: В. Василенка, М. І. Баканова, Б. В. Буркінського, І. О. Бланка, О. С. Вартанова, які вважають, що
стійкий розвиток підприємства – це збалансовані кількісні і якісні, структурні зміни, які відповідають цілям
підприємства. М. М. Глазова, В. Г. Герасимчук, С. М. Ілляшенко розглядають стійкий розвиток як систему
управління підприємством, яка спрямована на усунення несприятливих кризових умов. В. В. Ковальова,
Л. А. Костирко, А. А. Садкова дотримуються думки, що забезпечення певного типу рівноваги, який
залежить від вибраної підприємством стратегії і є стійким розвитком підприємства. Ю. Ю. Туниця,
О. Токмакова, О. Гончаренко, В. Захарченко впевнені в тому, що забезпечення високих показників
соціального, економічного, технічного стану підприємства представляє собою стійкий розвиток.
Незважаючи на популярність категорії «стійкий розвиток», серед науковців існують розбіжності
щодо сутності цієї комплексної категорії, факторів, індикаторів та показників, що дозволяли б
оцінювати рівень такого розвитку, не розглянуті умови і моделі, використовуючи які можна
прогнозувати стійкий розвиток підприємства, при чому більшість досліджень стосовно методів оцінки
стійкого розвитку обґрунтована лише на державному рівні, що, в свою чергу, минає рівень
торговельних підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз існуючих наукових підходів щодо визначення
сутності стійкого розвитку підприємства та визначення напрямів збалансованого розвитку
торговельних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження аспектів забезпечення стійкого
розвитку підприємства на сьогоднішній момент показало існування різноманітних підходів до
визначення змісту категорії «стійкий (сталий) розвиток підприємства».
Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 році в рамках прийняття
«Порядку денного на ХХІ століття» визначався як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього
часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби».
Всі наступні визначення поняття за основу брали саме це тлумачення сталого розвитку. Власне
термін «сталий розвиток» має досить суперечливий характер. Дане поняття відповідає російському
«постоянный / стабильный», тобто постійний / стабільний розвиток, проте у країнах СНД неабиякого
поширення набув термін «устойчивое развитие». Англомовний оригінал розглянутого поняття –
«sustainable development» – означає «підтримуваний розвиток». Досить цікавим є французький варіант
даного терміну – «developpment durable» – «міцний / тривалий розвиток» [1].
У будь-якому випадку термін перекладається у значенні «сталий розвиток», хоч і породжує різне
розуміння його змісту. Стійкий розвиток підприємства визначається сукупністю змін в економічній,
екологічній, соціальній та інших підсистемах підприємства, обумовлених впливом різних факторів, що
приводять до переходу підприємства від одного відносно стійкого стану до іншого [2]. Так, Г. Дейлі
тлумачить термін сталий розвиток як гармонійний, збалансований, безконфліктний прогрес усієї
земної цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих держав нашої планети за
науково обґрунтованими планами, коли у процесі неухильного інноваційно-інвестиційного
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економічного розвитку країн одночасно позитивно вирішується весь комплекс питань щодо
збереження довкілля, ліквідації бідності, експлуатації та дискримінації як кожної окремої людини, так і
цілих народів чи груп населення, у тому числі за етнічними, расовими і статевими ознаками [3].
Основні підходи в рамках визначених головних характеристик досліджуваної категорії
згруповано на рис. 1.
Системноорієнтований - орієнтація на системне
управління, що дозволяє здійснювати управлінські дії,
що орієнтовані на формування і підтримку ключових
показників, які впливають на стійкий розвиток
підприємства

Результативний - спроможність підтримувати
ключові показники на високому рівні, які
забезпечують напрям стійкого розвитку
підприємства

Комплексний - забезпечення оптимальної рівноваги між діяльністю підприємства та
навколишнім середовищем у якому воно функціонують з метою стійкого розвитку
підприємства

Рис. 1. Основні підходи до визначення сутності «стійкий розвиток підприємства»
Джерело : [3]

Існуючі в науковій літературі визначення та підходи до категорії «стійкий розвиток» доводить, що
вони переважно засновані на взаємопов'язаних категоріях «стійкість» або «розвиток». Основоположною
категорією понятійного апарату стійкого розвитку підприємства є «стійкість» – найважливіша риса
поведінки систем, зміст якої багато в чому визначається їх специфічними особливостями. Категорія
«стійкість» – міждисциплінарна, застосовується в різних науках і дослідженнях, змінюючи зміст у часі.
Основні підходи щодо визначення сутності категорії «стійкість» наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Підходи науковців до визначення «стійкість підприємства»
Визначення

Автор

Здатність підприємства зберігати свою цілісність, досягати місії та поставлених стратегічних
цілей, функціонувати в заданому режимі при різних внутрішніх і зовнішніх впливах, зберігаючи
свою цілісність та гармонійний розвиток.
Здатність економічної системи підприємства не відхилятися від свого стану (статистичного або
динамічного) при різних внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих впливах за рахунок ефективного
формування і використання фінансових, виробничих і організаційних механізмів.
Результат реалізації здатності підприємства створювати, розвивати та зберігати довгий час
(декілька галузевих періодів) конкурентні переваги на конкретному ринку покупця в умовах
прискореного науково-технічного та технологічного прогресу на фоні зростаючих проблем з
природними ресурсами та антропогенним впливом на екологію.
Забезпечення рентабельної виробничо-комерційної діяльності за рахунок підвищення
ефективності використання виробничих ресурсів та управління підприємством, стійкого
фінансового стану за рахунок покращення структури активів, стабільного розвитку потужності
підприємства та соціального розвитку колективу при самофінансуванні в умовах зовнішнього
середовища, що динамічно розвивається.
Це здатність системи повертатися у стан рівноваги після дії зовнішніх впливів. Рівновага – це
здатність системи при відсутності зовнішніх впливів зберігати свій стан як завгодно довго.
Розгляд рівноваги як часткового випадку стійкості. Стійкість визначають як здатність
підприємства адаптуватися до зовнішніх умов і протистояти їм для самозбереження певний
проміжок часу, а рівновага – співвідношення певних факторів.
Тлумачення стійкості як рухомої рівноваги відкритих систем.

Мохонько Г. А.

Іванов В. Л.

Кучерявий А. В.

Зеткіна О. В.

Макуха Л. С.
Боголепов В. П.
Климантович Ю. М.

Джерело : [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]

Аналізуючи теоретичні підходи до визначення «стійкості підприємства» нами виділено два
головних компоненти досліджуваної категорії, які визначають напрям нашого дослідження (рис. 2).
Здатність зберігати
цілісність, не
відхиляючись від
стану

Стійкість підприємства

Здатність системи
підтримувати та
повертати до
рівноваги

Рис. 2. Основні теоретичні компоненти «стійкості» підприємства
Джерело : [8]
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Наступною важливою категорією в рамках стійкого розвитку підприємства є «розвиток».
Категорію «розвиток» по відношенню до підприємств дуже часто розглядають як особливого роду
якісну зміну з виявленням її особливостей, багато в чому зумовлених відмінними характеристиками
економічної діяльності підприємства. Основним змістом економічної діяльності підприємства є процес
доцільних безперервних змін, які можуть бути поділені на дві групи – зміни в процесі функціонування
підприємства і зміни в процесі його розвитку. Їх чергування та збалансоване поєднання є важливою
умовою безперервності змін діяльності підприємства.
Коротков Е. М., розглядаючи розвиток на рівні підприємства, трактує його як «сукупність змін, які
ведуть до появи нової якості і зміцнення життєвості системи, її здатність чинити опір руйнівним силами
зовнішнього середовища» [11, с. 296]. З точки зору В. А. Забродського та М. О. Кизима, розвиток
економіко-виробничих систем представляє собою процес переходу економіко-виробничої системи у новий,
більш якісний стан шляхом нагромадження кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу,
наслідком чого є підвищення її здатності чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища та
ефективність функціонування [12, с. 72]. Коршунова О. Д. пропонує під розвитком вважати процес
формування, накопичення та використання стратегічних здатностей з метою забезпечення зовнішньої
адаптації та внутрішньої інтеграції підприємства на ринках праці, капіталу та товарів відповідно до
інтересів різних груп суб’єктів ринку. Вона підкреслює, що розвиток не є синонімічним зростанню, оскільки
розвиток пов'язаний не тільки із кількісними змінами в діяльності підприємства, а більшою мірою є
пов’язаним із якісними змінами. Саме отримання нових якостей та компетенцій є ознакою розвитку
організації [13, c. 35-37]. З точки зору Васеленко О. В., розвиток підприємства – це не разові перетворення
з метою досягнення «найкращого» (а тому і споконвічного) стану системи, а процес, що не припиняється в
часі, плин якого не завжди відбувається постійно і безупинно, найчастіше йде стрибкоподібно з
подоланням різних по глибині й охопленню криз [14, с. 101].
Аналіз існуючих точок зору щодо розуміння сутності розвитку підприємства дозволив виділити
компоненти визначення розвитку підприємства: кількісні і якісні зміни; сукупність процесів; адаптація
до зовнішніх умов функціонування; довготривалість управління; поліпшення діяльності; здатність
протидіяти негативним впливам.
Таким чином, під розвитком можна розуміти сукупність довготривалих процесів системи управління,
яка спрямована на кількісні та якісні зміни щодо поліпшення діяльності підприємства з урахуванням
зовнішнього середовища та здатністю протидіяти негативним впливам. Провівши поглиблений контентаналіз сутності категорій «стійкість», «розвиток» та «стійкий розвиток» підприємства нами визначено, що
основу стійкого розвитку підприємства становить ідея одночасної зміни визначеного набору параметрів в
усіх напрямках діяльності підприємств. Однак на практиці не завжди можливо підтримувати такий баланс,
тому відбувається незбалансований розвиток підприємства.
В рамках цього вважаємо за доцільне виділити важливий аспект стійкого розвитку, а саме
збалансованість, якій приділяється недостатнього уваги під час управління стійким розвитком
підприємства. Оскільки збалансованість представляє собою довготривале відтворення заздалегідь
визначених кількісних і якісних змін, які дають змогу системі управління не лише підтримувати
стабільний стан але при сприятливих умовах розвиватися, тобто покращувати фінансовий стан
підприємства шляхом забезпечення оптимальної рівноваги. Головні властивості стійкого розвитку
підприємства, які виступають триєдиною платформою щодо визначення сутності формування, оцінки
та управління стійким розвитком підприємства, наведені на рис. 3.
стійкість
збалансованість

рівновага

розвиток

Рис. 3. Триєдині властивості до визначення сутності категорії «стійкий розвиток
підприємства»
Джерело : [14]
Під стійким розвитком підприємства ми будимо мати на увазі інтегровану систему управління
підприємством, яка представляє собою збалансований, гармонійний довготривалий розвиток
підприємства, головною метою якого є забезпечення постійної цілісної рівноваги системи з
урахуванням постійних мінливих зовнішніх умов функціонування підприємства та досягненням стійких
високих результатів його діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Необхідність глибоких і широкомасштабних змін в
діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання, пов’язані як науково-технічним прогресом, так і
системними перетвореннями в системи їх управління. Саме тому виникає необхідність зосередження
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особливої уваги на проблеми управління стійким розвитком підприємств. В межах статті визначено
авторський підхід до сутності стійкого розвитку підприємства. Перспективи подальших досліджень
пов’язані з формуванням механізму управління стійким розвитком підприємства.
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Анотація
У статті обґрунтовано теоретичні основи сутності категорій «стійкий розвиток»,
«стійкість» та «розвиток». Визначена важливість дослідження стійкого розвитку підприємства
та обґрунтовано підходи до його управління. Встановлено авторський підхід до трактування
сутності стійкого розвитку підприємства.
Ключові слова: стійкість, розвиток, управління, збалансованість, стійкий розвиток.
Аннотация
В статье обоснованы теоретические основы сущности категорий «устойчивое развитие»,
«устойчивость» и «развитие». Определена важность исследования устойчивого развития
предприятия и обоснованы подходы к его управлению. Установлен авторский подход к
толкованию сущности устойчивого развития предприятия.
Ключевые слова: устойчивость, развитие, управление, сбалансированность, устойчивое
развитие.
Annotation
The theoretical basis of the essence of the categories of «sustainable development», «sustainability»
and «development» are justified in the article. The importance of investigation of the enterprise sustainable
development is identified and approaches to its management are justified. The author's approach to the
interpretation of the essence of sustainable development of the company is identified.
Key words: stability, development, management, balanced and sustainable development.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку вітчизняного аграрного виробництва
відбувається на фоні системних трансформацій національної економічної моделі, причому одним з
найважливіших чинників, що визначає рівень ефективності виробничого процесу в нинішніх умовах, є
ступінь використання інформаційних ресурсів, здатність генерувати нові знання як наслідок власної
господарської діяльності.
На відміну від попередньої економічної моделі, система інформаційного суспільства вимагає від
суб'єктів господарювання інвестицій не стільки у виробничий капітал, а в підготовку кадрів, що здатні
оперативно ухвалювати управлінські рішення, а також спроможні до постійного самонавчання.
Способи застосування інформації, як однієї з базових складових сучасного господарського
механізму суб'єктами підприємницької діяльності дають підставу для оцінки їх відповідності сучасним
вимогам. У зв'язку з цим обов'язковою умовою ефективного розвитку вітчизняного аграрного
виробництва є інтеграція підприємницького співтовариства в інформаційний простір.
Даний процес повинен носити безперервний динамічний характер, що, у свою чергу, припускає
можливість перманентного оновлення техніко-технологічного забезпечення, а також здатність суб'єкта
підприємницької діяльності до взаємовигідної співпраці в рамках створюваних ним інтеграційних
структур формального і неформального типу.
У цьому аспекті слід зазначити особливу роль, яку відіграють на сучасному етапі становлення
аграрного виробництва селянські домогосподарства. У нинішніх умовах істотна частина
сільськогосподарської продукції виробляється саме в даному сегменті аграрного підприємництва,
причому на частку дрібнотоварного сектора припадає від 20 до 90% продукції. Як відомо, більше 70%
виробів використовується для споживання самими домогосподарствами, а надлишки, що
залишаються, є не наслідком впровадження нових технологій, а результатом нездатності їх
реалізувати [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку сільськогосподарського
виробництва на товарній основі в різних сферах аграрного підприємництва в умовах
посттрансформаційної економіки досліджувалося в роботах В. Я. Месель-Веселяка [1; 4],
П. Т. Саблука, О. Г. Шпикуляка [1], О. В. Чаянова [7] та ін. Проте, на нашу думку, недостатньо
вивченим залишаються проблеми адаптації селянських домогосподарств до сучасних економічних
умов.
Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану селянських
домогосподарств і шляхів їх оптимізації як складової вітчизняного системи аграрного підприємництва,
де тривають системні трансформації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що вказані напрями виробничої
діяльності не входять до числа пріоритетних для сільськогосподарських підприємств, внаслідок чого
обсяг сукупної пропозиції на внутрішньому ринку не зростатиме. Проте, зважаючи на положення
концепції родинно-трудового господарства, розробленою А. В. Чаяновим, і застосовуючи її до аналізу
перспектив подальшого функціонування селянських домогосподарств, можливо припустити
наростання негативних соціальних тенденцій у випадку, якщо не буде прийнято заходів по системній
оптимізації даного сегменту аграрного підприємництва [7].
Основною проблемою, стримуючою товарний розвиток селянських домогосподарств, є
незабезпеченість стабільного збуту вирощуваної продукції, наслідком чого є високий ступінь
невизначеності в даному сегменті аграрного підприємництва і низький рівень його інвестиційної
привабливості [3; 6]. Спроби державних органів по залученню дрібних товаровиробників до системи
формальних ринкових інститутів не дали бажаних результатів, оскільки, по-перше, мали вид
короткочасних кампаній, а, по-друге, не змогли забезпечити інтеграції селянських домогосподарств в
локальні співтовариства, на базі яких згодом можливо було формувати бізнес-структури.
В зв'язку з цим найбільш доцільним, на нашу думку, є стимулювання інтеграційних процесів на
рівні дрібних домогосподарств, земельна площа яких не перевищує 1 га і які складають більше 75%
від загальної чисельності виробництв даної категорії [5]. Пропонована нами модель організації
виробництва враховує той факт, що велика частина населення, зайнятого в даному сегменті
аграрного підприємництва, має стабільний грошовий дохід у вигляді пенсійних або інших періодичних
виплат, але які не забезпечують задоволення особистих потреб в повному обсязі.
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Внаслідок цього особи, що здійснюють подібну господарську діяльність, не ставлять перед
собою завдання максимізації прибутку, що стримує їх підприємницьку активність. Метою розроблених
нами заходів є переорієнтація таких сільгоспвиробників на товарний спосіб господарювання, причому
вироблювана продукція повинна бути реалізована на місцевих ринках, щоб виключити витрати на її
транспортування.
За даними Державної служби статистики України, більше 80% овочів і плодово-ягідної продукції
вирощується селянськими домогосподарствами, причому сільгосппідприємства не роблять спроб
змінити ситуацію, що склалася. Внаслідок цього найбільш доцільним напрямом виробничої діяльності
є вирощування овочів, фруктів і ягід. Зважаючи на положення теорії трудоспоживчого балансу, ми
пропонуємо вести виробничу діяльність шляхом поетапного переходу від овоче-ягідно-фруктового до
фруктово-ягідного напряму, при якому продукція овочівництва, як найбільш трудомісткої галузі,
зрештою використовуватиметься виключно для задоволення продовольчих потреб селянських
домогосподарств, а плодово-ягідна продукція призначатиметься для реалізації (табл. 1).
Таблиця 1
Організація сільськогосподарського виробництва в селянських домогосподарствах
Культури
Роки
Овочі
Вирощування овочів з метою
продажу
Вирощування овочів з метою
2 рік
продажу
Вирощування овочів з метою
3 рік
продажу
Вирощування овочів з метою
4 рік
продажу, скорочення площ
Вирощування овочів з метою
5 рік
продажу, скорочення площ
Вирощування овочів для
6 рік
задоволення власних потреб,
зведення площ до мінімуму
Джерело : розроблено автором
1 рік

Фрукти

Ягоди

Закладка саду

Закладка ягідників

Ріст дерев
Початок плодоношення,
реалізація дрібних партій
Реалізація продукції дрібним
оптом
Реалізація продукції дрібним
оптом
Реалізація оптових партій

Початок плодоношення,
реалізація дрібних партій
Реалізація продукції дрібним
оптом
Реалізація продукції дрібним
оптом
Реалізація продукції дрібним
оптом
Реалізація продукції дрібним
оптом

Як видно з даних, наведених в табл. 1, пропонована модель забезпечує постійну зайнятість
членів селянського домогосподарства у весняно-осінній період, причому рівень інтенсивності праці,
починаючи з 4-го року, поступово скорочується і в 6-му році досягає свого мінімуму, на якому і
залишається надалі. Таким чином, ми враховуємо динамічний характер функціонування селянських
домогосподарств, в яких продуктивність праці носить синусоїдальний характер.
В процесі розвитку садівництва селяни поступово відмовляються від овочівництва, як товарної
галузі, і концентруються на вирощуванні ягід і фруктів. Вибір вирощування ягід обумовлений тим
фактом, що збір урожаю в садах носить сезонний характер, а, згідно теорії трудоспоживчого балансу,
діяльність родинно-трудового господарства спрямована на максимальне використання власного
робочого часу відповідно до інтенсивності трудовитрат. У відмінності від садівництва, збір більшості
ягід відбувається періодично з моменту початку плодоносіння протягом всього сезону і припускає
необхідність постійних витрат праці.
Для ефективного впровадження на практиці такої господарської моделі, дрібні селянські
домогосподарства повинні вирішити дві основні проблеми: вибір оптимального асортименту продукції
і забезпечення її гарантованого збуту. Слід зазначити, що першу задачу можливо вирішити шляхом
простого аналізу ринкової кон'юнктури в масштабах регіону, причому стійкий попит на ті або інші сорти
плодово-ягідних культур істотно полегшує вибір саджанців. У тому випадку, коли вирощувана
продукція перевищує основну масу по своїх товарних властивостях, ми лише підсилюємо власні
конкурентні позиції.
Більш істотною проблемою є забезпечення гарантованого збуту вирощеної продукції. Як показує
практика, даний сегмент ринку повністю монополізований дрібними перекупниками, які диктують
власну цінову політику сільгоспвиробникам, при цьому будучи повністю залежними від діяльності
крупних оптовиків. В результаті дрібні перекупники не мають можливості для розширення своєї
діяльності, проте активно перешкоджають появі конкурентів [2].
Дана ситуація не дає селянським домогосподарствам реалізувати свої потенційні можливості по
насиченню місцевих ринків сільськогосподарською продукцією, оскільки вони не здатні збувати її
крупними партіями впродовж всього періоду плодоносіння. Зважаючи на вищезгадані складнощі, ми
пропонуємо використовувати різновекторну систему реалізації вирощуваної продукції (рис. 1).
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Рис. 1. Канали реалізації продукції селянських домогосподарств
Джерело : розроблено автором

Дана схема припускає наявність декількох альтернативних каналів збуту, виходячи із стадії
розвитку модельованого об'єднання селянських домогосподарств. Так, спочатку доцільним є
реалізація овочів і фруктів на оптових ринках, відповідно ринкової кон'юнктури, що склалася. Згодом,
коли виробництво переорієнтовувалося з овоче-фруктового на фруктово-ягідний напрям, необхідно
забезпечити збут більшої частини продукції на місцевих ринках і безпосередньо жителям населених
пунктів, акцентуючи увагу на розвитку останнього каналу.
У цьому зв'язку надзвичайно важливе значення має налагодження особових контактів між
селянськими домогосподарствами і кінцевим споживачем, в ході якого формуватимуться система
замовлень на плодоовочеву продукцію на взаємовигідних умовах. Особливістю даної реалізаційної
схеми є поступовість нарощування обсягів, а також необхідність підтримки комунікаційного зв'язку між
виробниками і представниками житлових масивів. Цей процес повинен носити динамічний характер,
враховувати можливість поступової інтеграції додаткових суб'єктів і активно реагувати на зміни
ринкової кон'юнктури. Саме динамічність і гнучкість в господарській діяльності суб'єкта
підприємництва є однією з найважливіших вимог моделі постіндустріального інформаційного
суспільства, коли фірма зобов'язана, постійно обробляючи інформаційні масиви, коригувати свої
тактичні завдання, при цьому маючи можливість вільно трансформувати свою господарську структуру.
Проте ефективність функціонування даної моделі залежить від здатності керівників селянських
домогосподарств оптимально використовувати наявний ресурсний потенціал відносно стандартів
постіндустріального інформаційного суспільства. Вирішити проблему забезпечення дрібних
сільгоспвиробників відповідними професійними навиками можливо шляхом налагодження постійної
співпраці між регіональними учбово-науковими центрами і господарюючими суб'єктами.
У цьому аспекті доцільним є проведення повчальних семінарів, бізнес-тренінгів, а також
організація надання інформаційно-консультаційних послуг на платній основі для селянських
домогосподарств. Таким чином, ми, з одного боку, створюємо базу для переходу дрібнотоварного
аграрного підприємництва на наукові основи господарювання, а в той же час стимулюємо розвиток
прикладної складової аграрної науки, забезпечуючи відповідність напрямів дослідження і сучасних
потреб сільгоспвиробників.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.
На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва надзвичайно важливою є адаптація
підприємницького співтовариства до умов моделі постіндустріального інформаційного суспільства, яка
формується у вітчизняній економіці. В зв'язку з цим особливу роль відіграють селянські
домогосподарства, що виробляють значну частину сільськогосподарської продукції. Запропоновані
нами заходи покликані сприяти активному переведенню даного сектора аграрного виробництва в
товарну форму, пов'язану з використанням науково обґрунтованих форм ведення господарської
діяльності. Крім того, результатом застосування рекомендацій стане оптимізація інтеграційних
процесів між дрібними товаровиробниками і представниками аграрної науки.
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Анотація
В статті розглянуто сучасні проблеми розвитку селянських домашніх господарств
відповідно до стандартів вітчизняної економічної моделі. Обґрунтовано шляхи адаптації дрібних
аграрних виробників до вимог інформаційного суспільства.
Ключові слова: домашні господарства, інформаційне суспільство, аграрне виробництво.
Аннотация
В статье рассмотрены современные проблемы развития крестьянских домашних хозяйств
в соответствии со стандартами отечественной экономической модели. Обоснованы пути
адаптации мелких аграрных производителей к требованиям информационного общества.
Ключевые слова: домашние хозяйства, информационное общество, аграрное
производство.
Annotation
The modern problems of development of peasant households are considered in the article in
accordance with the standards of domestic economic model. The ways of adaptation of shallow agrarian
producers are grounded according to the requirements of informative society.
Key words: households, informative society, agrarian production.
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Постановка проблеми. Оцінка вартості підприємства, в даних сучасних ринкових умовах, стає
інструментом корпоративного управління. Важливим є також те, що багато підприємств вибирає собі
за головну стратегію саме підвищення вартості власного бізнесу. А, отже, удосконалення оціночної
методології передбачається актуалізацією завдань управління вартістю підприємств. Однією з
проблем оцінки вартості підприємства є оцінка вартості підприємства. Оскільки саме точна оцінка
допоможе правильно розрахувати співвідношення внесків акціонерів та спрогнозувати оподаткування.
Також важливим значенням правильності оцінки є тоді, коли проводиться санація або ліквідація
підприємства [5]. На даному етапі в Україні спостерігаються досить позитивні тенденції до зміни
економічного зростання, темп та стабільність якого відображає сталий розвиток господарюючих
суб’єктів. Необхідність оволодіння сучасними методами, підходами до оцінки вартості підприємства
бере початок у зростанні кількості приватних підприємств, широкомасштабності процесів приватизації
та розширення співпраці з іноземними компаніями. Актуальність дослідження зумовлює використання
механізмів для оцінки вартості підприємства, що є підґрунтям стратегічного розвитку суб’єктів
господарювання [3].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні існує достатня кількість наукових робіт,
праць, досліджень та публікацій, які стосуються даної теми. Серед них можна виділити такі наукові
праці авторів, як Т. Коупленд [6], К. Мерсер [7], Т. Коллер [6], які у своїх працях звертають увагу саме
на основні умови оцінювання бізнесу і основна мета яких краще розуміння основних інструментаріїв,
які виконують головну роль в оцінці вартості підприємства та у фінансовій оцінці. Також серед
традиційних підходів до визначення оцінки вартості підприємства можна виділити метод на основі
опціонів, розроблений такими відомими вченими, як А. М. Кротков та Ю. Я. Єленева. Також, в останні
роки практика показує актуальність застосування синетичних методів оцінювання вартості
підприємства, які є окремим і їх неможливо остаточно віднести до жодного із трациційних підходів.
Моделі, сформовані у межах зазначених методів, а саме модель Ольсона і модель Блек-Шоулза, є
найбільш популярними в оціночній діяльності. Дані методи є синтезом переваг, які є притаманні
кожному традиційному підходу. На даний час уже проведено багато емпіричних досліджень
зарубіжними авторами щодо застосування даних моделей оцінки підприємства. Найпопулярнішими
роботами, в даній області є роботи П. Дешоу, Е. Хаттона та Р. Слоана [5].
Оцінка вартості підприємства представляє собою складне завдання, яке пов’язане з
неоднозначністю думок та позицій спеціалістів, фахівців з питань правильної визначеності суті
ринкової вартості об'єкту дослідження. Також важливо зазначити, що неоднорідність та
багатогранність структури завдань повинні бути вирішені оцінкою вартості підприємства.
Постановка завдання. Мета статті полягає в аналізі існуючих методів оцінки вартості
підприємства, виявлення їх переваг і недоліків, а також особливостей застосування на вітчизняних
підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес оцінки бізнесу є умовою вироблення
стратегії підприємства, оцінки майна умовою купівлі-продажу. Вибрані підприємством стратегії,
визначення альтернативних підходів, які допоможуть краще організувати свою діяльність дають
підприємству можливість ефективно використовувати майно підприємства та використовувати
повністю його потенціал.
Визначення вартості підприємства як майнового комплексу, який приносить прибуток його
власності, представляє собою оцінку бізнесу.
Оцінка бізнесу як майнового комплексу, здатного приносити прибуток, проводиться на основі
ретельного аналізу. Оціночна експертиза здійснює визначення вартості всіх активів підприємства, а
саме: машин і устаткування, нематеріальних активів, фінансових вкладень, складських запасів та
нерухомого майна [10]. Також проводиться оцінка ефективності роботи компанії, здійснюється аналіз її
минулих, теперішніх та майбутніх доходів, оцінюється конкурентний статус підприємства та
перспективи подальшого розвитку на даному ринку. В кінці даного аналізу представлена компанія
порівнюється з підприємствами-аналогами [4].
Далі представлені методичні підходи, які використовуються при оцінці вартості підприємства:
1. Доходний – даний підхід базується на оцінці потоку майбутніх доходів підприємства, отже,
оцінка вартості підприємства ґрунтується на визначенні теперішньої вартості очікуваних грошових
потоків або доходів від володіння корпоративними правами підприємства.
2. Порівняльний (ринковий) – даний підхід заснований на тому, що вартість підприємства
розраховується на базі зіставлення його з аналогічними підприємствами.
3. Майновий (витратний) – метод, що базується на визначенні вартості підприємства, як різниця
між вартістю активів підприємства та його зобов’язаннями [1].
Зазвичай при оцінці вартості підприємства використовують усі три подані методи, роблячи
висновок узагальнюють їх показники. Дохідний методичний підхід ґрунтується на такому принципі
граничної корисності, суть якого визначається у найбільш прийнятному виборі інвестором
співвідношення прибутковості та ризику. В даному випадку прибутковість виражена дисконтованими
майбутніми надходженнями, а присутній ризик уже є включеним у ставку дисконтування [10].
Дохідний підхід можна вважати сукупністю методів, які повною мірою можуть оцінити вартість
досліджуваного об'єкта приносити дохід. Використовуючи методи доходного підходу, оцінка бізнесу
проводиться на основі тих економічних вигод або доходів, які отримує підприємець (власник) від
конкретного підприємства. В основі методу лежить принцип, який визначає, що потенційний покупець
не буде платити за частку підприємства більше, аніж вона буде приносити прибуток у майбутньому.
Методи доходного підходу також можна розділити на підвиди: методи капіталізації і методи
дисконтованих показників.
Метод капіталізації можна використовувати, коли підприємство отримує стабільні доходи, а,
отже, можна спрогнозувати темпи їх зростання. У даних методах не є визначальною і не враховується
вартість активів - матеріальних і нематеріальних. За їх допомогою можна виміряти ефективність
використання активів з позиції створення доходу. Звідси можна зробити висновок, що збільшення
значення грошового потоку і ставки капіталізації означає ретельнішу та точну оцінку здійснену за
такими методами [2].
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Використані у доходному підході дисконтні ставки та ставки капіталізації, які визначаються
даними ринку, також повинні враховувати такі фактори, як ризик (властивий очікуваному потоку
вигод), ставки віддачі (прибутковості), очікуваний інвесторами, та рівень процентних ставок [3].
Найпоширенішим є метод дисконтування грошових потоків, зміст якого базується на визначенні
прогнозованих грошових потоків конкретного бізнесу, який потім дисконтується для встановлення
поточної майбутньої вартості доходів за ставкою дисконту. На думку багатьох дослідників, даний
метод є найточнішим у визначені ринкової ціни підприємства і є найбільш цікавим для інвестора,
оскільки вказує саме суму, яку інвестор буде згідний заплатити, з урахуванням ставки доходу на
інвестиції в цей проект та суми майбутніх доходів від бізнесу [8].
Витратний підхід має свою основу, а саме трудову теорію вартості, отже, вартісна оцінка бізнесу
в даному випадку визначається методом переоцінки витрачених на його створення ресурсів.
Аналізуючи, можна сказати, що вартість підприємства визначається та оцінюється з понесених витрат.
Балансова вартість активів підприємства звичайно не є відповідною до ринкової, а, отже, головним є
їх переоцінка. Даний методичний підхід об'єднує низку методів, за допомогою яких можна здійснити
оцінку нових підприємств і інвестиційних кампаній, вносячи звичайно певні корективи. Основним і
важливим є те, що даний метод також використовують при визначенні ліквідаційної вартості
підприємств, при погашенні боргових зобов'язань. Проте застосовувати лиш єдиний метод для оцінки
підприємства не є допустимим. Доцільність застосовування елементів витратного підходу мають своє
застосування в оцінці холдингових компаній [7].
Даний підхід представлений двома основними методами:
1) методом вартості чистих активів;
2) методом ліквідаційної вартості.
Використання того чи іншого методу строго обмежується цілями оцінки.
Ринковий підхід базується на принципі заміщення, суть якого полягає в тому, що найбільша
вартість об'єкта визначається найменшою ціною, за якою може бути придбаний інший об'єкт з
еквівалентною корисністю. Основною позицією даного принципу є те, що інвестор не буде платити
більше вартості доступного для купівлі об'єкта-аналога з такою ж корисністю. А отже, визначальною є
саме інформація про ціну схожих об'єктів. Використання даного підходу можливе за умови більш
розвинутого ринку, на якому існує дане підприємство. Простота у використанні та статистична
обґрунтованість є головними перевагами даного методу. Також у рамках даного порівняльного підходу
є невелика кількість розроблених методів коригування. Проте, обов’язковість наявності активного
ринку є основним обмеженням у його застосуванні [6].
Враховуючи те, що більшість ринків є недостатньо досконалими, отримані дані результатів
оцінки вартості підприємства можуть давати різні результати показників вартості. При ідеальному
ринку вказані методи повинні привести до однієї і тієї ж величини вартості підприємства [9].
Перераховані підходи до оцінки майна підприємства (бізнесу) доповнюють один одного. Як
правило, залежно від цілей оцінки, умов, стану об’єкта оцінки, зовнішнього середовища вартість
підприємства оцінюють відразу декількома методами (двома-трьома), найбільш відповідними
конкретній ситуації в рамках зазначених вище підходів, а потім розраховують підсумкову величину як
середньозважену (методом математичного або експертного зважування). При виборі питомої ваги
кожного окремого методу беруть до уваги такі фактори, як: характер діяльності підприємства, мета
оцінки й використовувані методи визначення вартості, кількість і якість даних, використовуваних
кожним методом та ін. [3].
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки:
оцінка вартості підприємства, включає ряд методів, які мають низку недоліків та переваг. Вони
дозволяють відобразити майбутню прибутковість підприємства, а також ситуацію на ринку інвестицій,
можливі темпи інфляції, ситуацію на ринку через ставку дисконту, а також економічне старіння
підприємства, показником якого є перевищення величини ринкової вартості, отриманої методом
накопичення активів, над величиною ринкової вартості, отриманої за методами доходного підходу. Ці
методи найточніше визначають ринкову вартість підприємства, але їх використання ускладнене через
складність проведення досить точного прогнозування.
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Анотація
Дана стаття присвячена оцінці вартості підприємства в сучасних умовах. Визначено основні
підходи, які використовуються в оцінці вартості підприємства. Представлений метод доходного
підходу, як основний метод для оцінки вартості підприємства, в рамках якого здійснено порівняння
двох груп методів визначення вартості підприємства. Передставлена фармула узагальненої
оцінки варотості підприємства.
Ключові слова: оцінка вартості підприємств в сучасних умовах, доходний пілхід,
порівняльний підхід, маіновий підхід, цілі та етапи здвйсненні оцігки вартості підприємства,
узагальнена оцінка вартості підприємства.
Аннотация
Данная статья посвящена оценке стоимости предприятия в современных условиях.
Определены основные подходы, используемые в оценке стоимости предприятия. Представлен
метод доходного подхода, как основной метод для оценки стоимости предприятия, в рамках
которого производится сравнение двух групп методов определения стоимости предприятия.
Представлена формула обобщенной оценки стоимости предприятия.
Ключевые слова: оценка стоимости предприятий в современных условиях, доходный
подход, сравнительный подход, имущественный подход, цели и этапы совершения оценки
стоимости предприятия, обобщенная оценка стоимости предприятия.
Annotation
This paper focuses on the valuation of the enterprise in modern terms. The main approaches used in
the evaluation of the company are identified. The method of income approach as the main method for the
evaluation of the company is presented. Within the income approach the comparison of two groups of
methods for determining the value of the enterprise is made. The general formula of company valuation is
presented.
Key words: valuation of enterprises in modern terms, revenue approach, comparative approach,
property approach, objectives and milestones of enterprise valuation, general valuation of the company.
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АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ НЕЧІТКОЇ БЕЗЛІЧІ ГЛИБИНИ
ПАМ’ЯТІ ТИМЧАСОВОГО РЯДУ В ЦІЛОМУ ПРИ
СТРАХУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. У розвинутих країнах страхування - цивілізований спосіб мінімізації
економічних ризиків і один із можливих варіантів забезпечення виконання зобов'язань, які мають
виробники сільськогосподарської продукції.
Страхування є дієвою системою захисту майнових інтересів громадян і підприємців [6]. Воно дає
змогу підтримати соціальну стабільність у суспільстві, це важливий фінансовий інструмент
регулювання економіки держави і забезпечення її національної безпеки [1]. Виходячи зі встановленого
факту наявності довготривалої пам’яті у тимчасового ряду (далі – ТР) кількості сільськогосподарських
підприємств, що застрахувалися, витікає доцільність розробки системи коротко- і середньострокового
прогнозів кількості клієнтів, що застрахувалися.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні та практичні аспекти
досліджуваної проблеми страхування сільськогосподарських підприємств висвітлено в працях
вітчизняних та зарубіжних учених: В. Д. Базилевич, В. В. Вітлінський, К. Г. Воблий, Н. М. Внукова,
В. І. Грушко, О. Є. Гудзь [2], М. Я. Дем’яненко, В. П. Дубіщев, М. С. Клапків, С. А. Навроцький,
В. В. Новікова [4; 5], С. С. Осадець, Д. В. Полозенко, П. Т. Саблук, Л. М. Худолій, А. В. Чупіс,
О. І. Ястремський та інші.
Малорозробленою залишається проблема алгоритму отримання нечіткої безлічі глибини пам’яті
тимчасового ряду в цілому при страхуванні сільськогосподарських підприємств.
Постановка завдання. На основі викладеного матеріалу можна сформулювати завдання
дослідження, яке полягає в запропонуванні інструментальних методів для системи страхування
сільськогосподарських підприємств, базуючись на математичному апараті теорії клітинних автоматів і
теорії нечітких множин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єм пам’яті використовуваного клітинного
автомата і, кінець кінцем, трудомісткість обчислювальної схеми прогнозування істотним чином
залежать від глибини пам’яті ТР. Чисельні розрахунки в справжньому дослідженні виконані за
допомогою представленого нижче алгоритму

α1 ,

який визначає наявність пам’яті ТР і оцінює її

α

глибину, представляючи у вигляді нечіткої множини (далі – НМ). Алгоритм 1 складається з двох
етапів [7].
Етап 1. Формування для даного Тимчасового Ряду [5] сімейства його відрізків

{ }

S ( Z ) = Z τ , Z τ = zτi , i = 1,2,..., nτ r = 1,2,..., m
;
, що складається з т тимчасових рядів, де індексом і

пронумеровані елементи r -го ряду, що отримується з ( r − 1) -го ТР
першого елементу

z1r −1 ; m

Z = z , i = 1,2,..., nm
m

m
i

Z r −1 шляхом видалення його
r

визначається як найбільше значення індексу

ще має точку зміни тренда в його

таке, що ряд

R / S -траєкторії; початковий ТР [7] також

належить сімейству S (Z ) , в якому йому присвоєно значення індексу r = 1 .
Етап 2. Реалізація роботи алгоритму послідовного

R / S -аналізу застосовано до тимчасових

рядів з сімейства S (Z ) і формування НМ значення верхніх оцінок глибини пам’яті про початок ряду
для кожного ТР цього сімейства. Основний об’єм обчислень на етапі 2 полягає в тому, що для кожного
ТР Z , r = 1, 2,..., m в результаті роботи алгоритму послідовного
r

r

R / S -аналізу будуються R / S - і Нr

траєкторії, що визначають номер l точки, в якій відбулася зміна тренда, тобто l – це номер точки,
яка знаходиться «вище» зони білого шуму, причому, такої першої по порядку точки, в якій Н-траєкторія
отримала негативний приріст, а

R / S -траєкторія змінила тренд.
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Розглянемо детальніше етап 2, що реалізовує процес фрактального аналізу ТР за допомогою
алгоритму послідовного

Z = z , i = 1,2,..., nr
r

r
i

R / S -аналізу.

Введемо наступні позначення: N (l ) – кількість всіх рядів

з сімейства S (Z ) , у кожного з яких номер точки зміни тренда

lr

рівний числу

L0

N (l )
l;
l =l
m – частка таких
l ; L( Z ) = {l } – безліч
рядів в S (Z ) , у яких втрата пам’яті про початок ТР вичерпалася на глибині
L( Z ) = {(l , µ (l ))} – НМ глибини
значень номерів точок зміни тренда в рядах з сімейства S (Z ) ;

l 0 = min l r ; L0 = max; m = ∑ N (l )
1≤ r ≤ m

1≤ r ≤ m

0

– число рядів сімейства S (Z ) ,

d (l ) =

пам’яті для ТР в цілому. В табл. 1 представлені проміжні дані, отримані в результаті використання
алгоритму

α1

для ТР.

Таблиця 1
Проміжні результати, отримані для побудови нечіткої множини глибини пам’яті тимчасового
ряду застрахованого майна сільськогосподарських підприємств, що застрахувалися по днях,
одного страхового агентства, «ОРАНТА» за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 рр.

l
N (l )
Кількість
d (l )
Частка

3

4

5

6

7

8

9

10

14

107

75

47

25

26

17

4

0,04

0,34

0,24

0,15

0,08

0,08

0,05

0,01

µ (l )
0,12
0,88
Значення функції приналежності
Джерело : розроблено автором за даними [3]

0,62

0,39

0,21

0,21

0,14

0,03

Глибина

µ (l ) функції приналежності елементів l множині M (Z )
пропорційні числам d (l ), l ∈ L ( Z ) . Вони отримуються шляхом нормування значень частки d (l ) так,
що µ (l ) < 1 для будь-якого l ∈ L (Z ) . Значення елементів µ (l ) < 1 обчислюються таким чином.
В останньому рядку табл. 1 значень

d = max d (l )

Спочатку знаходимо максимальну частку

l∈L ( Z )

і відповідну її глибину l = d (l ) . Для цієї
*

*

µ * = µ (l * ) (в табл.
*
*
*
1. d = 0,34, l = 4, µ = 0,88 ). Після чого для решти елементів l ∈ L (Z ) відповідні їм значення µ (l )
µ*
µ (l ) = * d (l )
M (Z ) здійснюється шляхом
d
обчислюються за формулою
. Формування НМ
глибини l

*

експертним шляхом встановлюється значення функції приналежності

попарного об’єднання елементів першого і останнього рядків табл. 1.
Отримана
для
ТР
оцінка
глибини
його
пам’яті
представляється

у

вигляді

M ( Z ) = {(3;0,12 ), ( 4;0,88), (5;0,62 ), (6;0,39 ), (7;0,21), (8;0,21), (9;0,14 ), (10;0,03)}

наступного НМ:
.
Для прикладу, на рис. 1. представлено геометричне зображення НМ, що розглядається ТР.
Висновки результатів з виконаних розрахунків полягають в наступному:
1. Глибина пам’яті конкретного ТР не є фіксованим числом; її величина змінюється вздовж ТР,
що розглядається, тобто, для різних його відрізків. Для ТР (2:1) чисельні значення глибини пам’яті
коливаються у межах відрізка натурального ряду 3, 4..., 10 (див. табл. 1). При цьому до типових, тобто

µ (l ) > 0,5

l = 4,5

що мають значення функції приналежності
можна віднести лише два значення
(рис. 1).
2. Для чисельного представлення глибини пам’яті, що розглядається, ТР найбільш доцільним є
використання математичного апарату теорії нечітких множин. Оцінена глибина представляє собою НМ:

M ( Z ) = {(l , µ (l ))} , l ∈ {l 0 , l 0 + 1,..., L0 },

де

l – чисельне значення глибини пам’яті, що зустрічається;

µ (l )
0

(1)

– значення функції приналежності для цієї глибини;

0

l (L )

– мінімальне (максимальне) з усіх значень глибини пам’яті для ТР з сімейства
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µ (l )

1,00

0,88

0,90
0,80
0,70

0,62

0,60
0,50
0,39

0,40
0,30

0,21

0,20

0,12

0,14

0,10

0,03

0,00
3

4

5

6

7

8

9

10

l

Рис. 1. Графічне представлення нечіткої множини глибини пам’яті для тимчасового ряду
щоденної кількості застрахованого майна сільськогосподарських підприємств з 01.01.2011 р.
по 30.12.2011 р.
Джерело : розроблено автором за даними [3; 8]
Трендостійкість характеризують наступні три параметри, перераховані в порядку зменшення їх
важливості:

µ (l )

в точці

l =3

– значення критерію показника Херста

H (Z )

між точками зміни тренда

– значення функції приналежності
трендостійкість ВР, що розглядається;

(чим більше значення

µ (3) , тим менша

R / S -траєкторії

точок мінімального значення цього показника для тимчасових рядів з сімейства вигляду
– нечіткої множини глибини пам’яті ТР, що розглядається,

Z

і

S (Z ) ;

(див. рис. 2);

1,4
1,2

H c (r )1
0,8
0,6
0,4

H min (r )

0,2
0
0

4
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56
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64

68

72

76

80

84

88

92

96

r

Рис. 2. Графічне зображення значення показника Херста нечіткої безлічі глибини в точці
зміни тренда

R / S -траєкторії і в точці мінімуму цього показника для тимчасових рядів
Z r ∈ S (Z ),

де ТР
Джерело : розроблено автором за даними [7; 8]

Z

.

– значення центру тяжіння (ЦТ) НМ глибини пам’яті ТР, що розглядається, де ЦТ
розраховується за формулою:
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l
 l

LЦТ =  ∑ l ⋅ µ (l )  /  ∑ µ (l ) 
 l =l 0
  l =l 0

LЦТ
0

0

(2)

Для ТР значення ЦТ дорівнює
=5,41.
Висновки з проведеного дослідження. Для отримання точних оцінок фрактальних
характеристик ТР за допомогою МНР Херста потрібні ряди довжиною кілька тисяч або навіть близько
десятка тисяч спостережень. Представлений вище метод послідовного R / S -аналізу дозволяє
отримати оцінку фрактальних характеристик обмеженого відрізка розглянутого ТР.
Виявлення довготривалої пам’яті в даному ТР дає можливість оцінити хоча б якісно передумови
для побудови прогнозованої моделі, зокрема клітинно-автоматній прогнозній моделі. У контексті
проблеми прогнозування доречно відзначити, що вже склалося, тобто те, що стало класичним,
основне положення декомпозиційного аналізу ТР. Згідно цього положення в загальному випадку ТР
може бути розчленований на 4 складники: а) тренд, б) циклічна компонента, в) сезонне коливання, г)
нерегулярна або залишкова компоненту. При цьому циклічна компоненту може нести вельми істотну
передпрогнозну інформацію для складання прогнозу.
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Анотація
Відзначено важливість страхування у розвинутих країнах. Обґрунтовано доцільність
розробки системи коротко- і середньострокового прогнозів кількості клієнтів, що застрахувалися.
Запропоновано інструментальні методи для системи страхування сільськогосподарських
підприємств, базуючись на математичному апараті теорії клітинних автоматів і теорії нечітких
множин.
Ключові слова: аграрне підприємство, сільськогосподарське страхування, фрактальний
аналіз, тимчасовий ряд, показник Херста.
Аннотация
Отмечена важность страхования в развитых странах. Обоснована целесообразность
разработки системы кратко-и среднесрочного прогнозов количества клиентов, которые
застраховались. Предложены инструментальные методы для системы страхования
сельскохозяйственных предприятий, базируясь на математическом аппарате теории клеточных
автоматов и теории нечетких множеств.
Ключевые слова: аграрное предприятие, сельскохозяйственное страхование, фрактальный
анализ, временный ряд, показатель Херста.
Annotation
Is marked the importance of insurance in developed countries. Substantiated expediency of
developing a system of short-and medium-term forecasts, the number of customers who have been insured
follows. Instrumental methods proposed for the insurance of agricultural enterprises, based on the
mathematical formalism of the theory of cellular automata and fuzzy sets are suggested.
Key words: agrarian enterprise, agricultural insurance, fractal analysis, time series, Hurst exponent.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Стійкий розвиток підприємства та стабільні ефективні результати
господарської діяльності є необхідною умовою його функціонування, а також вихідною базою
економічної та соціальної стійкості на рівні регіону та країни. Різні науково-практичні підходи до
визначення поняття стійкості підприємства, а також її основних видів, обумовлює необхідність
уточнення категорійно-понятійного апарату, що дозволить використовувати більш ефективні
механізми управління. Фінансово-економічна стійкість, на нашу думку, є категорією, що синтезує в собі
найважливіші елементи забезпечення рівноваги торговельного підприємства, а, отже, потребує
наукового обґрунтування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних аспектів формування
категорії «стійкість» та «стійкість підприємства», а також змістом основних структурних елементів
поняття, займалися зарубіжні та вітчизняні науковці: С. Пуассон, Ж. Лагранж, Дж. Касті, А. В. Усов,
О. С. Ляпунов, Т. С. Мірошніченко, В. А. Даниленко, О. М. Тищенко, Л. О. Норік, С. П. Міщенко,
Т. Б. Кушнір, Ю. В. Сидоренко, О. М. Гончаренко та інші.
Не зважаючи на глибоке опрацювання проблеми визначення теоретичних засад формування
категорії стійкості підприємства, існує потреба в уточненні змісту видів стійкості, зокрема фінансовоекономічної стійкості у зв’язку з певним дублюванням змістовних характеристик та необхідністю
врахування особливостей функціонування підприємства у певній галузі господарства.
Постановка завдання. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування категорії фінансовоекономічної стійкості торговельних підприємств, її змісту та місця в системі управління підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження. В науці розглядається достатньо велика кількість
підходів до визначення поняття «стійкість», що відрізняються в залежності від виду та специфіки
певної системи. Тому кожна галузь наукової теорії має своє визначення стійкості та свій інструментарії
для її оцінки. Найбільшого поширення поняття «стійкість» набуло в різних напрямах науки і техніки, де
розглядаються стійкість фізичних систем, руху рідин, споруд, систем автоматичного управління,
транспортних машин тощо. Їх визначення, у свою чергу, засноване на математичній теорії стійкості, у
якій остання характеризується як категорія, що не має чітко визначеного змісту і застосовується до
руху, до ізольованих або інших об’єктів, що залежать від параметрів, для опису яких використовується
певна статистика [3, с. 163].
У сучасних економічних дослідженнях стійкість ототожнюється також з поняттям стабільності та
збалансованості. На нашу думку, ці терміни, як і поняття рівноваги, є складовими поняття стійкості.
Але слід зауважити, що поняття стійкості економічної системи повинне також включати в себе
можливість реагування на впливи зовнішнього і внутрішнього середовища з метою ефективного
використання обставин на свою користь.
Достатньо повно і вичерпно поняття стійкості представлене в рамках теорії динамічних систем.
Відповідно неї, процес розвитку будь-якої системи може бути визначений векторним полем у
фазовому просторі, кожна точка якого задає стан системи, що еволюціонує (реальний або можливий).
Точка, у якій стан системи не змінюється із часом, називається рівноважною [12, с. 132].
Аналіз теоретичних підходів до визначення стійкості системи дозволив визначити, що
переважна кількість авторів акцентують увагу на здатності повертатися до попереднього чи
початкового стану, або зберігати певні властивості, під впливом факторів.
В процесі дослідження сутності поняття стійкості підприємства, було визначено, що існують різні
підходи до визначення її видів.
З позицій системного підходу для підприємства найчастіше розглядають наступні види або
складові загальної стійкості: стійкість техніки; технологічну стійкість; організаційну стійкість; стійкість
зовнішніх зв'язків; соціально-психологічну стійкість; фінансову стійкість; екологічну стійкість;
організаційно-економічну стійкість; стійкість роботи персоналу; комунікаційну стійкість; інноваційна
стійкість; структурну стійкість і т.п.
Не зважаючи на те, що переважна кількість вчених-економістів використовує змістовну
концепцію наведеного системного підходу, на даний час не існує чіткої класифікації видів стійкості.
Кожен з видів стійкості підприємства має властивість дещо змінювати свою характеристику або
ключові показники, що її характеризують, в залежності від поглядів та обґрунтування авторів. Аналіз і
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порівняння підходів до визначення основних видів або складових загальної стійкості підприємства
дозволив визначити, що переважна кількість авторів головною її компонентою вважають фінансову
стійкість, яку в деяких випадках ототожнюють з економічною чи вважають її складовою, або, навпаки,
– економічну стійкість включають до складу основних елементів фінансової.
Теоретичні аспекти дослідження фінансової стійкості підприємства ґрунтуються на розробках
шкіл аналізу фінансової звітності. Так, представники школи емпіричного прагматизму (Р. Фолк)
виділяють питання управління оборотними активами, власним капіталом та кредиторської
заборгованістю; у школі статистичного фінансового аналізу (А. Уолл) акцентовано увагу на
ідентифікації коефіцієнтів бухгалтерської звітності за допомогою статистичних методів; теоретичні
розробки школи мультиваріативного аналізу (Дж. Блісс) базуються на визначенні структури зв’язку
часткових показників фінансової звітності з узагальнюючими показниками ефективної діяльності;
представники школи стратегічного аспекту (Е. Альтман, У. Бівер, Р. Таффлер, Г. Тішоу, Ж. Конан,
М. Голдер) надають перевагу перспективному аналізу порівняно з ретроспективним; у роботах
учасників фондового ринку (Г. Фостер) використано звітність для прогнозування рівня ефективності
інвестування у цінні папери [4, с. 95].
При цьому, на теперішній час, в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення
поняття «фінансова стійкість». Доволі часто його ототожнюють з такими економічними поняттями, як
платоспроможність, ліквідність, надійність. Так, Абрютіна М. С. та Грачов А. В. стверджують, що
фінансова стійкість підприємства є надійно гарантована платоспроможність, незалежність від
випадковостей ринкової кон’юнктури і поведінки партнерів. Головною ознакою стійкості визначають
наявність чистих ліквідних активів, обумовлених як різниця між всіма ліквідними активами і всіма
короткостроковими зобов’язаннями на той або інший момент часу [1; 5]. На нашу думку, дане
визначення є одним з критеріїв оцінки рівня фінансової стійкості, але використання тільки даного
параметру робить отриманий результат недостатньо обґрунтованим.
Існує також підхід, за яким основними напрямами забезпечення фінансової стійкості є
організаційно-структурна стійкість, стійкість ресурсної бази, комерційна стійкість та стійкість
капітальної бази [7, с. 43].
Тищенко О. М. та Норок Л. О. стверджують, що фінансова стійкість – це властивість
підприємства, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів впливу досягнення
стану фінансової рівноваги і здатність не лише утримувати на відповідному рівні протягом деякого
часу основні характеристики діяльності підприємства, але й функціонувати та розвиватися. Автори
також виділяють наступні складові фінансової стійкості підприємства: кадрова, маркетингова,
інвестиційна, управлінська, техніко-технологічна та виробнича [11, с. 409].
На основі аналізу основних науково-теоретичних підходів до формування ключових показників,
що визначають фінансову стійкість, можна визначити найбільш загальні критерії її оцінки:

–високий рівень платоспроможності та ліквідності;
–відповідність структури джерел фінансування структурі активів;
–рівень прибутку та дивідендів;
–відповідність господарської діяльності нормативним узагальнюючим показникам;
–аналіз джерел формування капіталу та їх співвідношення;
–залишок або нестача джерел коштів для формування запасів чи витрат.

На нашу думку, окремо кожен з наведених змістовних наповнень визначення фінансової
стійкості є недостатньо обґрунтованим для того, щоб бути міцною та об’єктивною інформаційною
базою для прийняття подальших управлінських рішень, бо концентрує увагу лише на одному напряму
забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві. Доцільним є об’єднання запропонованих підходів
у єдину систему показників з метою підвищення ефективності її використання, але окрему увагу слід
приділити уникненню дублювання інформації, у зв’язку з тим, що деякі фінансові коефіцієнти мають
обернену залежність.
Таким чином, можна виділити ряд недоліків, властивих розглянутим підходам до визначення
фінансової стійкості підприємства:

–недостатньо повно враховуються чинники, що формують рівень фінансової стійкості
підприємства;
–в обґрунтуванні основних показників, що визначають рівень фінансової стійкості, не враховано
специфічні особливості галузевої приналежності підприємства, зокрема торгівлі;
–поняття та оціночні показники фінансової стійкості дещо дублюють поняття та зміст
економічної стійкості, або ототожнюють один одного.
Мірошніченко Т. С. відокремлює поняття фінансової та економічної стійкості. Економічна
стійкість підприємства, на її думку, є абсолютною чи відносною зміною показників стану підприємства,
господарська діяльність якого забезпечує виконання зобов’язань перед працівниками, організаціями,
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державою, завдяки достатнім прибуткам і відповідності витратам, тобто ефективності виробництва.
Фінансова стійкість – це ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів,
платоспроможність витупає її зовнішнім проявом [10, с. 39]. В даному визначенні поняття економічної
та фінансової стійкості достатньо чітко відокремлені та орієнтовані на оцінку, відповідно, стійкості
основної діяльності та стійкості фінансових ресурсів. Даний підхід, на нашу думку, дозволяє не тільки
визначити окремо ці два види стійкості, але й прослідкувати їх тісний взаємозв’язок. Процес
забезпечення основної діяльності напряму залежить від наявних фінансових ресурсів за видами їх
формування, а ефективна основна діяльність, в свою чергу, дозволяє поповнювати власні джерела
фінансування за рахунок прибутку, що зміцнює фінансову незалежність та дозволяє розширювати
обсяги господарської діяльності.
Підтверджують цю думку і інші автори, які у своїх дослідженнях сутності економічної стійкості
одним з елементів виділяють стан фінансів або фінансову стійкість.
Так, Іванов В. Л. визначає економічну стійкість як комплексну характеристику підприємства, яка
включає стабільний фінансовий стан, стабільну виробничу діяльність, матеріально-технічне
забезпечення, відносини з торговими партнерами, стабільну роботу апарату управління [8, с. 47].
І. Р. Бузько, І. Є. Дмитренко, О. А. Сущенко в своєму дослідженні виділяють як характеристику
економічної стійкості стан фінансів та зазначають, що положення підприємства на ринку, у першу
чергу, залежить від наявності і напрямків використання фінансових ресурсів [2, с. 145].
Окремі автори наголошують, що ріст фінансової стійкості підприємств найбільше залежить від
рентабельності продажу, обіговості капіталу, фінансової активності із залучення коштів, норми
розподілу прибутку на інвестиційні потреби. А також, що внутрішній аспект фінансової стійкості
відображає такий стан його ресурсного потенціалу і таку його динаміку, при яких забезпечується
стабільно високі фінансово-господарські результати діяльності підприємства [14, с. 385].
В. А. Гросул ототожнює економічну стійкість підприємства з його економічною стабільністю та
визначає її як «здатність суб’єкта господарювання функціонувати та розвиватися, зберігаючи
рівновагу своїх активів і пасивів у внутрішньому та зовнішньому середовищах, які змінюються, що
гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах припустимого рівня
ризику» [6, с. 152].
Харчук Т. В. визначає наступні елементи економічної стійкості підприємства: соціальноекологічна, ринкова, фінансова, технологічна та виробнича [13, с. 334].
На основі досліджуваної теоретичної інформації, було узагальнено основні підходи до
формування складу основних елементів формування поняття економічної стійкості підприємства:

– кадрова, інвестиційна, маркетингова, фінансова, управлінська та виробнича складова;
– фінансово-економічна, виробничо-економічна, організаційно-економічна складова;
– виробничо-технічна та фінансово-економічна складова;
– виробнича, кадрова та фінансова складова.

Отже, як бачимо, при визначенні змісту понять фінансової та економічної стійкості
спостерігається певне дублювання показників, відсутність чіткого розподілу сутності понять та їх
підпорядкованості, взаємозв’язку та взаємовпливу.
Таким чином, оцінка та порівняння підходів до визначення поняття фінансової та економічної
стійкості різних авторів дає змогу визначити, що вони мають або достатньо загальний характер, або,
навпаки, достатньо вузьку орієнтацію. Визначення основних факторів впливу дає змогу підтвердити
стійкий зв'язок та взаємовплив фінансової та економічної стійкості в процесі здійснення господарської
діяльності торговельних підприємства, що обумовлює використання категорії фінансово-економічної
стійкості.
Лизанець А. Г. та Козар М. Ф. виділяють наступні складові економічної стійкості: управлінська
стійкість, виробничо-технічна стійкість, кадрова (соціальна) стійкість та фінансово-економічна
стійкість. Фінансово-економічна стійкість, на їх думку, характеризує здатність суб’єкта господарювання
функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в мінливому середовищі, що
гарантує його постійну платоспроможність і інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня
ризику. Для визначення рівня фінансово-економічної стійкості авторами запропоновано наступні групи
показників: фінансово-економічні показники, показники ділової активності, показники рентабельності,
показники платоспроможності та показники фінансової стійкості [9, с. 161].
Дане визначення фінансово-економічної стійкості вважаємо достатньо повним і обґрунтованим
відображенням поєднання фінансової та економічної складової, але при формуванні групи фінансовоекономічних показників відбувається своєрідне дублювання, а також не зовсім зрозуміло, які саме
індикатори увійдуть до даної групи, а які - до групи фінансової стійкості.
На нашу думку, фінансова-економічна стійкість торговельного підприємства - це збалансоване
співвідношення між основними джерелами фінансування господарської діяльності, що дозволяє
забезпечувати основні операційні процеси, ефективно використовувати матеріальні ресурси,
формувати прибуток від основної діяльності та високий рівень рентабельності, зберігати високій
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рівень конкурентоспроможності та платоспроможності в умовах невизначеного середовища з метою
забезпечення подальшого розвитку та внутрішньої рівноваги.
Застосування даного виду стійкості дозволить як розмежувати фінансову та економічну
складову та наповнити їх окремими показниками, що будуть враховувати специфічні особливості
торговельної діяльності, так і визначити механізм впливу рівня даних показників один на одного.
Використання в процесі оцінки діяльності торговельного підприємства поняття фінансово-економічної
стійкості становить інтерес як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів, бо вони потребують
об’єктивної інформації як бази для прийняття рішень щодо подальшої співпраці (рис. 1).

Комплексна оцінка фінансово-економічної стійкості торговельного
підприємства

Внутрішні користувачі

-

Внутрішні користувачі

власники підприємства (акціонери)
керівництво підприємства
персонал підприємства

-

Мета – підвищення ефективності
управління підприємством, запобігання
банкрутству

інвестори
кредитори
постачальники
інші партнери
споживачі

Мета – отримання об’єктивної
інформації про надійність та потенціал
розвитку підприємства

Рис. 1. Користувачі інформації про рівень фінансово-економічної стійкості торговельного
підприємства
Джерело : розроблено автором
Враховуючі останні тенденції в діяльності торговельних підприємств, вважаємо доцільним до
групи фінансової складової комплексної оцінки фінансово-економічної стійкості торговельного
підприємства віднести фінансові коефіцієнти, що відображають співвідношення між окремими статями
балансу, забезпеченість власним оборотним капіталом, ліквідність та платоспроможності. Економічну
компоненту сформувати переважно за рахунок показників, що відображають ефективність витрат та
використання ресурсів в процесі операційної діяльності, що обумовлена зростанням кількості
торговельних підприємств з від’ємним фінансовим результатом від реалізації.
Поняття фінансово-економічної стійкості має комплексний характер, відповідає принципу
системності і дозволяє не тільки розрахувати окремі показники за економічним або фінансовим напрямом,
але й визначити їх взаємовплив, діагностувати слабкі міста на основі методів моделювання.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження та аналіз підходів до визначення
основних видів та складових поняття стійкості підприємства дозволив визначити, що переважна
кількість авторів головною її компонентою вважають фінансову стійкість, яку в деяких випадках
ототожнюють з економічною чи вважають її складовою. На нашу думку, доцільним є використання
поняття фінансово-економічної стійкості торговельного підприємства, що найбільше відповідає
вимогам комплексності та об’єктивності.
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Анотація
В статті проведено дослідження сутності поняття «стійкість», а також її основних видів.
Обґрунтовано змістовне наповнення категорії фінансово-економічної стійкості торговельних
підприємств на основі аналізу існуючих теоретичних підходів.
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Аннотация
В проведено исследование сущности понятия «устойчивость», а также её основных видов.
Обосновано смысловое содержание категории финансово-экономической устойчивости торговых
предприятий на основе анализа существующих теоретических подходов.
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Annotation
In research of essence of the concept "stability", and also its main types is conducted. The semantic
content of category of financial and economic stability of trade enterprises on the basis of the analysis of
existing theoretical approaches is proved.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ
ПРОБЛЕМНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Постановка проблеми. Для організації ефективного управління важливе значення має
інформація про існуючий рівень розвитку регіону, регіональні проблеми, що дозволяє формувати
необхідні цілі та підбирати заходи для подолання проблемності та запобігання їх появі у майбутньому.
Загалом же проблема подолання негативних наслідків проблемності регіонів перетворилися на
проблему загальнодержавного рівня. Посилення ролі регіонів у господарському комплексі держави,
підвищення їх самостійності на основі активних процесів децентралізації форм управління, визначає
необхідність поглибленого розгляду соціально-економічного розвитку регіонів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим дослідженням з вирішення проблем
соціально-економічного розвитку регіонів та зміцнення їх ресурсної бази присвячені роботи видатних
науковців. Проте до цього часу як вітчизняні, так і зарубіжні вчені остаточно не дійшли згоди щодо
показників та методик визначення проблемних регіонів. Незважаючи на те, що на сьогодні немає
загальноприйнятої методики оцінки проблемності розвитку регіонів, окремі розробки щодо даного
аналізу все ж існують. Більшість з них мають універсальний характер і за умов певної адаптації
можуть бути застосовані і для оцінки проблемності розвитку регіону. Так, питаннями дослідження
рівня розвитку регіонів займалися М. Жук, О. Топчієв, Ф. Заставний, Т. Момот, О. Тофанюк [1-4] та ін.
Крім того, проблемний розвиток регіонів розглядали Г. Балабанов, В. Нагірна, О. Нижник,
Л. Масловська, Т. Миронова, З. Герасимчук, В. Галущак [5-9]. Однак, залишаються недостатньо
вивченими питання виявлення саме проблемного розвитку регіонів.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз підходів щодо виявлення проблемного
розвитку регіонів, а також розвиток рекомендацій щодо забезпечення їх сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема оцінки стану розвитку регіону
розробляється за допомогою різних методичних підходів, які можна згрупувати за двома напрямами
дослідження.
Перший напрям передбачає визначення рівня соціально-економічного розвитку регіону.
Зокрема, М. Жук [1] виділяє наступні інваріантні елементи аналізу соціально-економічного розвитку:

– аналіз розвитку регіону як елемента соціально-економічної системи країни, за якого оцінюють
історичну спадковість його зовнішніх функцій, рівень асиметричності регіонального розвитку,
особливості економіко-географічного розташування та місце і роль регіону у розвитку національної
економіки і національної системи розселення;
– аналіз економічного розвитку регіону як самостійного суб'єкта господарювання, що передбачає
оцінку темпів економічного зростання, аналіз структури економіки регіону, фінансово-економічної
ефективності господарської діяльності регіону загалом та базових підсистем регіональної економіки;
– аналіз соціального розвитку, що включає характеристику ситуації у сфері зайнятості та
порівняльну оцінку якості життя населення регіону. Важливість порівняльної оцінки якості життя
населення зумовлюється впливом на соціально-психологічний клімат в регіоні, суб'єктивними
оцінками за мінімально необхідного рівня задоволення потреб;
– інтегральна оцінка рівня соціального та економічного розвитку регіону, яка узагальнює
отриману інформацію у формі кількох інтегральних показників, що дає змогу формувати різноманітні
рейтингові системи, здійснювати порівняльні зіставлення, виділяти ключові проблеми регіонального
розвитку [1]. Дана методика передбачає широке використання показників економічного та соціального
розвитку, проте не використовує вимірники екологічного розвитку, що може бути однією із причин
проблемності регіону.
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Автори [2] визначають головними показниками регіональних диспропорцій та рівня життя
населення у різних регіонах розмір валового внутрішнього продукту на душу населення, а також
рівень безробіття населення. На даний час в Україні спостерігається чітка тенденція поглиблення
диспропорцій регіонального розвитку, внаслідок якої кількість проблемних регіонів зростає.
На думку багатьох дослідників, відмічає Ф. Заставний [3], одним із показників, що відображає
рівень розвитку регіону, є показник валової доданої вартості. Цей показник формується як сума
первинних доходів, створена учасниками виробництва і розподілена між ними. Також він висловлює
думку, що для оцінки рівнів соціально-економічного розвитку регіонів, необхідно виходити на єдиний
інтегральний показник, який враховував би всі визначені показники. В таких випадках, на його погляд,
виконують експертні оцінки з визначення структури впливу окремих показників з виходом на сумарні
відносні величини. Суть його полягає в тому, щоб враховувати всі показники, які впливають на
депресивність, і на цій підставі визначити за кожним з них ранги всіх регіонів [3]. Дана методика
дозволяє виявити відмінності у рівнях розвитку регіонів, але не передбачає виявлення проблемності
регіонального розвитку. Вона є доцільною для визначення економічної та соціальної проблемності,
проте не враховує екологічну, що має також велике значення.
Згідно досліджень Т. Момот та О. Тофанюк [4], узагальнено етапи формування методики
розрахунку інтегральної рейтингової оцінки регіонів за їх соціально-економічним розвитком з
урахуванням бюджетних показників та встановлення критерію визначення проблемних регіонів, можна
виділити такі основні елементи:
1) формування вихідних даних для розрахунку відповідно до мети аналізу та оцінки явищ, що
характеризують напрями розвитку регіонів;
2) визначення, які показники є показниками-стимуляторами і показниками-дестимуляторами;
3) визначення порядку обробки статистичних даних;
4) проведення по кожному показнику ранжирування регіонів за рівнем їх розвитку;
5) обчислення інтегральної рейтингової оцінки рівня розвитку регіону враховуючи вагомість
показників;
6) узагальнення результатів і віднесення регіонів до відповідної групи [4].
Запропонована авторами методика передбачає розрахунок інтегральної оцінки рівнів розвитку
регіонів, що дає можливість визначити причини регіональних проблем.
Другий напрям спрямовує увагу на аналіз проблемного розвитку регіонів. Так, Г. Балабанов,
В. Нагірна та О. Нижник [5] при оцінці рівня соціально-економічного розвитку регіону пропонують
застосовувати трирівневу систему показників: навколишнє природне середовище, населення,
економіка.
Для здійснення інтегральної оцінки рівня соціально-економічного розвитку території вони [5]
пропонують застосовувати таку формулу:
І pn =

∑х

ijp

×q ij ,

(1)

де І pn - інтегральна оцінка рівня соціально-економічного розвитку території р у рік n;
х ijp - значення нормованих показників соціально-економічного розвитку території р;
q ij – коефіцієнти вагомості показників [5].
Запропонована авторами методика дійсно дозволяє виявити причини регіональних проблем,
однак ті часткові показники, що пропонуються, не дають змоги прокласифікувати регіони за
визначальною ознакою проблемності.
Л. Масловська [6] розрахунок інтегрального показника рівня розвитку регіонів пропонує
здійснювати шляхом обчислення лінійних відхилень індивідуальних показників-індикаторів від
середньоукраїнського рівня. При цьому абсолютні вимірники переводяться у відносні (%).
Інтегральний індекс рівня розвитку регіонів обчислюється за формулою:
n

I CPi

=

∑
1
n

∑

( xi − x )
( yi − y )

1

де I CPi - інтегральний індекс розвитку і-го регіону;

x i - стимулюючий показник-індикатор;
y i - дестимулюючий показник-індикатор;
x , y - середньоукраїнські значення показників-індикаторів;
n - кількість показників-індикаторів.
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Показники оцінки міжрегіональних відмінностей у рівнях розвитку автор пропонує об'єднати у три
блоки: екологічні, соціальні, економічні. Дана методика дозволяє виявити відмінності у рівнях розвитку
регіонів, але не передбачає виявлення проблемності регіонального розвитку [6].
Такі науковці, як Т. Миронова, О. Добровольська [7] виділяють наступні орієнтири, що
визначають проблемний стан території:
а) показники, які свідчать про те, що соціально-економічний стан території протягом останніх трьох
років визначається низьким рівнем розвитку сільськогосподарського виробництва, промисловості й інших
сфер економічної діяльності, нерозвинутою виробничою, соціальною й транспортною інфраструктурою
(рівень сукупних податкових надходжень на одного жителя; рівень доходів місцевих бюджетів на одного
жителя без обліку трансфертів з державного бюджету; питома вага непрацездатного населення, у тому
числі пенсіонерів; рівень використання сільськогосподарських угідь; питома вага населення, зайнятого в
сільськогосподарському виробництві);
б) показники, які свідчать про те, що соціально-економічний стан території протягом останніх
трьох років безпосередньо пов'язаний з економічним спадом у галузях, які раніше формували на цій
території основну частину бюджетних надходжень (рівень зареєстрованого безробіття; рівень доходів
місцевих бюджетів на одного жителя; рівень сукупних податкових надходжень на одного жителя;
питома вага непрацездатного населення);
в) показники, які підтверджують про несприятливий екологічний стан території, викликаний
економічною діяльністю, що протягом останніх трьох років має тенденцію до погіршення (обсяг і рівень
забруднення стічних вод, що скидають у поверхневі водні об'єкти; обсяг викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря й рівень його забруднення; рівень забруднення земель шкідливими речовинами;
рівень захворюваності населення, у тому числі професійної) [7].
Запропонована авторами методика дозволяє виявити причини регіональних проблем, однак не
передбачає інтегральної оцінки економічного, соціального, екологічного рівнів розвитку країни, які
необхідні для порівняння розвитку всіх регіонів.
Значний інтерес з точки зору предмету нашого дослідження має комплексна методика аналізу
розвитку регіонів та оцінки їх проблемності, запропонована З. Герасимчук, В. Галущак [8], яка включає
аналіз соціального, економічного та екологічного розвитку регіонів. Дана методика дозволяє виявити
економічно проблемні, соціально проблемні та екологічно проблемні регіони.
Висновки з проведеного дослідження. На основі розглянутих праць вчених можна зробити
висновок, що протягом останніх років в Україні не виробилася єдина методика щодо оцінки та аналізу
проблемності розвитку регіонів. Переважна більшість вітчизняних вчених, що займалися даним
питанням, розглядали рівень розвитку суспільства в межах соціально-економічного, екологоекономічного розвитку тощо. Наведене вище зумовлює доцільність всебічного аналізу та оцінки рівня
проблемного розвитку регіонів і розробки комплексу дієвих заходів для його подолання.
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Аннотация
В статье проанализированы подходы к оценке проблематичности развития регионов.
Выделены направления анализа развития проблемных регионов. Рассмотрены основные методики
анализа развития регионов.
Ключевые слова: проблематичность развития регионов, социально-экономическое
развитие, интегральный показатель, анализ показателей, трехуровневая система показателей.
Annotation
The paper explores the approaches to the evaluation of problematic regions. There are the ways of
analysis of problem areas. The basic methodologies for analyzing regional development are considered.
Key words: problematic character of regional development, social and economic development,
integral indicator, analysis of indicators, three-tier system of indicators.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ
ВИКЛИКІВ
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток провідних країн світу призвів до формування нового
сьомого технологічного укладу, де домінуючими є наука, знання та продуковані ними інновації.
Виникла нова економіка – інновативно-інноваційна, яка характеризується інтелектуалізацією праці,
глобальними комунікативно-інформаційними системами, новітньою технікою та технологіями, які
докорінно змінюють роль людини у суспільному виробництві. Саме знання набувають сьогодні
вирішального значення та стають джерелом багатства, а здатність їх накопичувати та застосовувати
виступає головним чинником конкурентоспроможності країни. З огляду на це, людський капітал
виступає необхідною умовою становлення економіки знань, а продукування нововведень є основою
економічного розвитку.
Для того, щоб відповісти на виклики, які ставить перед суспільством економіка знань і
глобалізація, необхідно здійснити ґрунтовну модернізацію економіки. Модернізація української
економіки також повинна враховувати, що людина стає невід’ємною і головною складовою всіх без
винятку технологічних систем, а людський інтелект посідає місце безпосередньої та вирішальної
продуктивної сили постіндустріального розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вперше мова про глобальні проблеми почала
вестись в 50-ті рр. ХХ ст., коли їх виникнення було пов’язане з конкретною сферою життєдіяльності
людини і з тим середовищем, де реалізуються запити та потреби особистості. В цей же період вперше
науковці звертаються до вивчення людського капіталу. Сьогодні на методологічній основі теорії
людського капіталу реалізується парадигма визнання людини як головної рушійної компоненти
розвитку продуктивних сил. Цим питанням присвячено роботи провідних вітчизняних та світових
науковців, таких як В. Антонюк [1], Д. Богиня [2], В. Геєць [4; 5], А. Колот [9], В. Куценко [10; 11],
Е. Лібанова [12; 13; 14] та ін.
З огляду на значну кількість робіт з окресленої тематики, назріла потреба в рамках концепції
людського розвитку виокремити значення людського капіталу в постіндустріальному глобалізаційному
суспільстві. На додаток відсутність універсального підходу до оцінки впливу наслідків глобалізації у
сучасному світі призводить до ускладнень оцінки реального стану людського розвитку в
національному і регіональному масштабах.
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Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка впливу глобалізаційних проблем
на формування людського капіталу, визначення шляхів його нарощування задля модернізації
суспільного розвитку в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перетворення людини з витратного в основний
виробничий та соціальний фактор, призвели до необхідності формування нової парадигми
світогосподарського розвитку. В 70-і рр. ХХ ст. основними параметрами світового існування визнавались
зростання населення та загрози продовольчої кризи, прискорення науково-технічного розвитку, зниження
видобутку корисних копалин внаслідок вичерпності ресурсів, стрімке забруднення навколишнього
середовища. Відбулось майже повне ігнорування соціальних, культурологічних, духовних, освітніх
чинників. За цих обставин світовий поступ вимагав нового погляду на світ та місце людини в ньому. В
подальших наукових розробках більш об’єктивно було охарактеризовано глобальні процеси та проблеми з
урахуванням специфіки розвитку окремих регіонів світу саме в контексті людського розвитку.
Інтернаціоналізація господарського життя та поглиблення інтеграційних процесів у системі
світогосподарських зв’язків не передбачають розгляд матеріальних ресурсів як виключну конкурентну
перевагу. Натомість в умовах посилення міжнародної конкуренції переваги матимуть ті країни, які
зможуть ефективно використати свій геостратегічний та людський потенціал.
У постіндустріальному суспільстві домінують інтелектуальні технології, адже капіталізація
людського потенціалу відбувається саме тут, а не в сировинних галузях чи в посередницьких
операціях. Природні ресурси, дешева робоча сила не можуть в довгостроковій перспективі слугувати
основними факторами розвитку країни. Для досягнення рівня життя суспільства та кожного індивіда,
головним ресурсом повинні стати знання, їх вміле та цілеспрямоване використання. У відповідності з
такою моделлю зростання знання виступають рушійною силою зростання якості людського капіталу та
його ефективного використання. Основний принцип розвитку за таких умов – створення рівних
можливостей для всіх та особиста відповідальність кожного члена суспільства за використання
наданих можливостей. Визначивши знання в якості головного чинника розвитку, людина, людський
капітал, стає головною рушійною силою розвитку та отримувачем результатів.
Характерною особливістю теперішнього етапу суспільного розвитку людського капіталу є те, що
його роль у складі економіки знань та формуванні так званої «креативної економіки» зростає.
Сучасні тенденції свідчать, що глобалізація вже вийшла за рамки економічної сфери і має
значний вплив на політику, ідеологію, культуру [8]. Всі глобалізаційні процеси мають різні механізми,
форми прояву, наслідки. Тому національні економіки пристосовуються до закономірностей розвитку у
даних умовах, враховуючи вплив таких процесів на всі сфери життєдіяльності.
Серед основних об’єктивних факторів глобалізації та нового місця людини в цих процесах можна
назвати:

–нові якісні тенденції у розвитку економіки, включаючи механізми нарощування людського капіталу;
–зростання ресурсної та техніко-технологічної взаємозалежності країн світу та інтернаціоналізацію

господарського життя, що обумовили активізацію міграційних процесів;

–розвиток нанотехнологій, що представляє собою входження людства в нову стадію науковотехнічної революції;
–створення єдиного інформаційного простору, що призвело до комунікативної інтеграції світу та
забезпечило доступність людини до інформації;
–спільність соціальних, політичних, гуманітарних, екологічних загроз світові та стабільності.

Глобалізація для сучасної людини та її розвитку має подвійне значення. Серед позитивних
наслідків глобалізаційних процесів можна виділити: поглиблення міжнародного співробітництва;
прискорення впроваджень у виробництво новітніх досягнень техніки та навичок управління;
прискорене економічне зростання і зокрема країн, які не були світовими лідерами; нові економічні
можливості для окремих особистостей завдяки міграційним процесам; посилення позицій
висококваліфікованих працівників тощо.
Але у глобалізації є і негативні риси. Серед них виділимо такі, як породження нерівності;
руйнування національної самобутності; концентрація вигод і можливостей у невеликої кількості країн;
зростаюча вразливість від непередбачуваних факторів у світовому розвитку.
Глобалізація – це процес формування нового соціально-культурного, економіко-політичного та
природно-біологічного середовища, а також переростання національно-регіональних проблем в
загальносвітові, тобто становлення єдиної цілісної світової дійсності. Конкретними сферами глобалізації є:
науково-технічні ресурси, морально-етичні цінності, нові загрози міжнародній безпеці та стабільності.
Глобалізація за своєю сутністю є процесом, а глобальні проблеми виникають внаслідок його здійснення.
За своїми характеристиками глобальні проблеми прийнято класифікувати за трьома групами.
До першої групи належать проблеми, що виникають у взаємовідносинах між різними
державами. Зокрема, це військові проблеми, проблеми міжнаціональних конфліктів, міжнародного
тероризму, подолання економічної відсталості багатьох країн світу тощо.
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До другої групи відносять всі проблеми, що виникають у процесі взаємодії суспільства і
навколишнього середовища, зокрема продовольчої забезпеченості, проблема вичерпності ресурсів,
особливо енергоносіїв, негативного впливу господарського комплексу на екосистему.
Третя група містить проблеми, що пов’язані з розвитком людини, її становленням як особистості
та самовдосконаленням. Це насамперед проблеми зростання чисельності населення, високий рівень
смертності, боротьба з голодом, бідністю, епідеміями тощо [15].
Розв’язання цих глобальних проблем, зниження їх негативного впливу на модернізацію
людського потенціалу – це першочергове завдання для сучасності. Основною ідеєю стійкого розвитку
є задоволення потреб сучасного покоління, приводячи у рівновагу інтереси суспільства в плані
розвитку добробуту, середовища проживання та економіки з одночасним збереженням природного
різноманіття. Країни – члени ООН та Європейського Союзу прийшли до спільної думки, що модель
стійкості – це відповідь на глобальні виклики. Тобто єдиною можливістю відповісти на виклики
глобалізації в рамках моделі стійкого розвитку є розробка такої політики, за якої досягається рівновага
між економічним зростанням та соціальною стабільністю і людським розвитком.
Характерною особливістю нинішнього глобального світу є асиметрія нарощування людських
ресурсів як базового параметру формування людського потенціалу та його подальшої капіталізації. В
зв’язку з глобальними процесами Україна відчула на собі зміни, які полягають в наступному:

–демографічні зміни, що проявились у скороченні чисельності населення та їхньому старінні;
–глобалізація в економіці та розвиток інновативної економіки;
–зростання попиту на нові компетенції та зміна структури ринку праці;
–криза інституцій та створення нових форм громадської участі;
–складне формування середнього класу та зростання відносних ризиків бідності;
–зміщення центрів розвитку до міст, позиціонування регіонального розвитку [17].

Одним з факторів, що визначають ефективність використання наявного людського потенціалу, є
реальний рівень життя населення. У Звіті з людського розвитку за 2011 рік: «Стійкий розвиток та
рівність можливостей: краще майбутнє для всіх», опубліковано новий рейтинг Індексу людського
розвитку (ІЛР) для 187-ти країн, в 2010 році рейтинг складався по 169 країнам. Аналіз Звіту свідчить –
більшість країн, що розвиваються, досягли прогресу у сфері охорони здоров’я, освіти, але при цьому
не всі тенденції є позитивними (табл. 1).
Таблиця 1
*
Країни в людському розвитку

Країна

Норвегія
Австралія
Нідерланди
США
Нова Зеландія
Канада
Ірландія
Ліхтенштейн
Німеччина
Швеція
Швейцарія
Японія
Білорусь
Росія
Казахстан
Україна

ІЛР
2011
0,943
0,929
0,910
0,910
0,908
0,908
0,908
0,905
0,905
0,904
0,903
0,901
0,756
0,756
0,745
0,729

Місце країни в
рейтингу

Значення складових ІЛР

2010р.

2011р.

1
2
7
4
3
8
5
6
10
9
13
11
61
65
66
69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
65
66
68
76

Очікувана
тривалість
життя, років
81,1
81,9
80,7
78,5
80,7
81,0
80,6
79,6
80,4
81,4
82,3
83,4
70,3
68,8
67,0
68,5

Середня
тривалість
навчання, років
12,6
12,0
11,6
12,4
12,5
12,1
11,6
10,3
12,2
11,7
11,0
11,6
9,3
9,8
10,4
11,3

ВВП на душу
населення по
ПКС, дол. США
47557
34431
36402
43017
23737
35166
29322
83717
34854
35837
39924
32295
13439
14561
10585
6175

Джерело : складено авторами за даними [6; 7; 16]
Деякі країни втрачають позиції порівняно з 1970 роком. Людський розвиток за динамічним виміром
відрізняється від економічного зростання, і водночас людське зростання неможливе без економічного.
Показовим є приклад Оману, коли країна прибутки від продажу енергоносіїв інвестувала у освіту та
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охорону здоров’я. Показовими також є Китай, Непал, Індонезія, Саудівська Аравія, Лаос, Туніс, Південна
Корея, Алжир, Марокко. Країни значно підвищили свій ІЛР саме завдяки вдало обраній економічній
політиці та концентрації інвестиційних ресурсів у людський розвиток через освіту, охорону здоров’я, науку.
Носіями людського потенціалу кожної країни є молодь і саме тому ця категорія потребує більш
прискіпливої уваги з боку державних інституцій. В Україні населення у віці 15-34 роки складає майже 30%,
де переважають чоловіки (дані за 2010 р.). В цьому середовищі нині відмічається активний відтік молоді з
села до міста, зростає кількість «соціальних» смертей внаслідок шкідливих звичок, хвороб тощо, і саме
молодь формує 75% міграційних потоків [17]. У вартісному вимірі людський капітал визначається
суспільною споживчою вартістю робочої сили. Тобто людський капітал відображає здібності, навички до
праці, здоров’я, економічну активність, рівень освіти і показує максимально можливу потенційну сукупну
продуктивність праці. Одним з індикаторів, що свідчать про можливості нарощування людського капіталу є
ринок праці та кон’юнктура, яка склалась на ньому; дані про ці явища наведено у табл. 2.
Таблиця 2
*
Стан ринку праці в Україні

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

Економічно активне населення,
тис осіб
у віці 15-70
працезд. віку
років
22830,8
21150,7
22426,5
20893,6
22231,9
20669,5
22171,3
20618,1
22202,4
20582,5
22280,8
20481,7
22245,4
20545,9
22322,3
20606,2
22397,4
20675,7
22150,3
20321,6
22051,6
20220,7

Зайняте населення,
тис осіб
у віці 15-70
працезд.
років
віку
20175,0
18520,7
19971,5
18453,3
20091,2
18540,9
20163,3
18624,1
20295,7
18694,3
20680,0
18886,5
20730,4
19032,2
20904,7
19189,5
20972,3
19251,7
20191,5
18365,0
20266,0
18436,5

Безробітне населення, тис
осіб
у віці 15-70
працезд.
років
віку
2655,8
2630,0
2455,0
2440,3
2140,7
2128,6
2008,0
1994,0
1906,7
1888,2
1600,8
1595,2
1515,0
1513,7
1417,6
1416,7
1425,1
1424,0
1958,8
1956,6
1785,6
1784,2

Джерело : складено авторами за даними [18]
Наведені дані показують негативну тенденцію до зниження чисельності економічно активного
населення, зменшення зайнятого населення і одночасно зростання частки населення, яке визнається
безробітним. Такий стан є характерним як для категорії населення у віці 15-70 років, так і для
працездатного населення.
Одним із макроекономічних показників, який одночасно ілюструє результат використання людського
капіталу та можливості людського розвитку, є ВВП. Не дивлячись на тенденцію до зростання ВВП на душу
населення (табл. 3), ми значно відстаємо за його рівнем від високорозвинутих країн.
Таблиця 3
Валовий внутрішній продукт*

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

У фактичних цінах
ВВП
ВВП,
на одну особу,
млн. грн.
грн.
170070
3436
204190
4195
225810
4685
267344
5591
345113
7273
441452
9372
544153
11630
720731
15496
948056
20495
913345
19832
1082569
23600

Індекси фізичного обсягу
ВВП

ВВП
на одну особу

Індекси-дефлятори,
% до попереднього
року

105,9
109,2
105,2
109,6
112,1
102,7
107,3
107,9
102,3
85,2
104,1

106,7
111,1
106,3
110,5
113,0
103,5
108,1
108,6
102,9
85,6
104,6

123,1
109,9
105,1
108,0
115,1
124,5
114,8
122,7
128,6
113,0
113,8

Джерело : складено авторами за даними [18]
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В умовах глобалізації найбільші переваги мають країни з якісним накопиченим людським
капіталом. І визнання людського капіталу як рушійного фактора розвитку вимагає комплексного і
системного підходу до формування національних стратегій та програм. Таким чином, у відповідь на
виклик глобальних тенденцій, ядром розвитку України повинно стати зростання продуктивності
людського капіталу. Подальше нарощування людського капіталу вимагає невідкладних дій в напрямку
структурної модернізації національної економіки. Мова йде про розвиток галузей 5-6 технологічного
укладу з високим рівнем доданої вартості, зокрема електронної техніки на вітчизняній елементній базі,
засобів інформатизації та телекомунікацій, наноматеріалів, інфраструктурний розвиток на базі
енергоефективної техніки, використання рекреаційних та туристичних можливостей нашої країни.
Таким чином, можна визначити основні пріоритетні сфери нарощування людського капіталу для
сучасного етапу сталого розвитку, які матимуть безпосередній вплив на людину: активна молодіжна
політика, виважена міграційна політика, боротьба з бідністю, ефективне медичне обслуговування та
охорона здоров'я.
Висновки з проведеного дослідження. Перехід до суспільства знань вимагає зміни
економічної політики держави, головним напрямком якої стає нарощування людського потенціалу та
гармонізована його капіталізація. Глобалізація перетворює економіку знань у найбільш перспективну
модель соціального та господарського розвитку, що в своїй основі має зростання ролі науки та освіти
для суспільного прогресу. В контексті світової та європейської багатоманітності для України важливо
зберегти і розвивати свою ідентичність, мову, національні культурні цінності та спосіб життя, що
формує культурний простір країни. Розвиток світової економіки у ХХ ст. сприяв утвердженню
суспільства споживання. В свою чергу, глобальна криза початку ХХІ, вичерпність ресурсів,
поляризація рівня життя та посилення нерівності все чіткіше окреслюють кризу споживацької моделі
добробуту та її несумісність зі стійким розвитком. Саме тому, головним стратегічним пріоритетом
держави стає модернізація людського капіталу за рахунок здійснення інвестицій в освіту, науку,
професійну підготовку, охорону здоров’я, що забезпечує у майбутньому стабільний макроекономічний
ефект та здатність швидко реагувати на глобальні виклики.
Вивчення реального стану людського потенціалу та напрямів його капіталізації потребує
використання новітніх методів досліджень з урахуванням глобальних світових тенденцій. Має проводитись
постійний загальнодержавний і регіональний моніторинг стану людського капіталу стосовно завдань
інноваційного розвитку держави [3]. В межах програм розвитку варто розробляти заходи щодо посилення
мотивації людини до розвитку власного потенціалу та відповідальності за його стан. При прийнятті рішень
необхідно мати якісну статистичну інформацію, приділяти увагу якісним показникам людського розвитку,
створювати умови для нормальної життєдіяльності родини, координувати міграційний рух з урахуванням
національних культурних особливостей та етнічних цінностей мігрантів.
Ці заходи мають стосуватись щодо інвестицій у технологічну та соціальну інфраструктуру,
оскільки без їх притоку у інтелектуальну сферу, неможливо подолати розрив, який існує сьогодні в
якості людського розвитку та капіталу у світі.
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Анотація
В статті визначено стратегічні напрями та національні пріоритети, що сприяють
нарощуванню конкурентних переваг кожної країни і окремої особистості. Досліджено сутність
глобальних проблем та їх вплив на формування людського капіталу. Визначено основні напрямки
нарощування людського капіталу за сучасних умов.
Ключові слова: людський капітал, глобалізація, глобальні проблеми, інновативна економіка,
капіталізація, людський розвиток, нарощування людського капіталу.
Аннотация
В статье определены стратегические направления и национальные приоритеты,
способствующие наращиванию конкурентных преимуществ каждой страны и отдельной
личности. Исследовано сущность глобальных проблем и их влияние на формирование
человеческого капитала. Определены основные направления наращивания человеческого
капитала в современных условиях.
Ключевые слова: человеческий капитал, глобализация, глобальные проблемы,
инновационная экономика, капитализация, человеческое развитие, наращивание человеческого
капитала.
Annotation
In the article identified strategic directions direction and national priorities that favor building
competitive advantages of each country and the individual. Investigate the essence global issues and their
impact on human capital formation. Investigated essence of global problems. The basic directions of human
capital in modern conditions.
Key words: human capital, globalization, global problems, innovation economy, capitalization, human
development, increase of human capital.
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ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. Протягом двадцятирічного періоду реформ в аграрному секторі
економіки України відбулися значні соціально-економічні перетворення, пов’язані із зміною форм
власності і господарювання. В процесі реформування та реорганізації аграрного сектору здійснено
ряд заходів, спрямованих на формування земельних відносин ринкового типу, одержали розвиток
майнові відносини власності у недержавних сільськогосподарських підприємствах, розширено
землекористування особистих підсобних господарств населення, активізовано процес формування та
подальшого розвитку сектора фермерських господарств. Основу сучасного малого і середнього бізнесу
на селі складають фермерські господарства, які функціонують на основі приватної власності на землю
та майно. Практика роботи аграрного сектору вказує на необхідність активізації саме фактору
підприємництва. Підтверджено, що ефект від підприємницької діяльності досягається саме у невеликих
підприємствах, які, не потребуючи великих затрат, забезпечують високу оборотність капіталу і
гарантують прибуток в умовах допустимого ризику [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем теоретичного, методичного та
практичного аспектів розвитку фермерства в Україні в умовах інтеграції аграрного виробництва
присвячені наукові праці: І. Белебехи, С. Грекова, В. Горьового, В. Горлачука, В. Галащука,
О. Єрмакова, В. Зіновчука, І. Комалової, О. Крисального, М. Макаренка, М. Маліка, В. МесельВеселяка, Л. Мармуль, Л. Мельника, В. Нечитайла, М. Румянцева, П. Саблука, С. Скрипника,
А. Стрюченка, В. Юрчишина та багатьох інших вчених.
Актуальність і недостатня розробленість зазначених аспектів, пов’язаних з подальшим
розвитком фермерських господарств регіону послужили підставою для вибору теми статті та напрямів
дослідження.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є наукове обґрунтування і практичне
узагальнення комплексного підходу щодо закономірності та принципів функціонування, адаптації до
ринкових механізмів господарювання, підвищення ефективності та перспективного розвитку
фермерських господарств на регіональному рівні, вдосконалення їхньої спеціалізації та матеріальнотехнічного забезпечення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В нинішніх умовах до керівників
сільськогосподарських підприємств пред'являються жорсткіші вимоги в плані здатності розробляти та
реалізовувати стратегічні рішення по активізації співпраці з іншими суб'єктами аграрного
підприємництва. Необхідно відзначити, що далеко не всі сільгоспвиробники здатні адаптуватися до
подібних умов і самостійно здійснювати середньо - і довгострокове планування господарської
діяльності. Даний факт набуває особливого змісту, зважаючи на значення фермерських господарств у
сфері сільськогосподарського виробництва і вплив даних господарюючих суб'єктів як на характер
функціонування аграрного сектора, так і на перспективи соціально-економічного розвитку сільських
територій. В умовах інтеграції в аграрній сфері найбільш ринково - адаптаційні можливості, як показує
практика, має сектор приватних господарств населення, який утримує позитивні результати
виробництва продукції, незважаючи на економічні кризи. І тут в першу чергу заслуговують на увагу
фермерські господарства, як одна з найбільш пристосованих до ринку форм господарювання, що з
року в рік збільшує обсяги землекористування та валового виробництва продукції [4]. Поряд з
існуючим сьогодні крупними товаровиробниками - агрохолдингами, вони повинні стати їх
доповненням, що дозволить більш повно розкрити потенційні можливості аграрного виробництва на
сучасному етапі.
Формування та функціонування фермерських господарств зумовлене і тим, що сьогодні значна
частина працездатного сільського населення надає перевагу саме цій формі господарювання і
виявляє бажання в них працювати. В Україні фермерами стають, як правило, досвідчені,
висококваліфіковані, майстерні люди, які достеменно знають свою справу – агрономи, економісти,
механізатори, бригадири. Вони добре ознайомлені з технологією і організацією всієї номенклатури
сільськогосподарського виробництва. Проте цих знань і досвіду для фермера, самостійного виробника
в умовах ринкових відносин, абсолютно недостатньо. Потрібно оволодіти методами, стилем, рисами
незалежного підприємця, наполегливо пізнавати закони ринку, знати свої права, орієнтуватись у

133

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

законах державної підтримки фермерства [1]. Саме прийняття Закону України «Про селянське
(фермерське) господарство» (1991р.) сприяло позитивному розвитку цієї форми господарювання.
На сільських територіях західного регіону і Тернопільської області зокрема, у перспективі
найбільш прогресивним вбачається розвиток великих господарських формувань, які забезпечують
суспільно необхідний рівень продуктивності праці. Проте з огляду на інституційні перетворення, що
відбулися в Україні, перспективним у досліджуваному регіоні є розвиток малого підприємництва в
аграрній сфері і зокрема такої його складової, як фермерські господарства. На кінець 2011р. в області
нараховувалось 766 фермерських господарств, з яких 574, або 74,9% були економічно активні.
Найбільше фермерів господарює в Борщівському (77 господарств) та Тернопільському (74) районах,
найменше – у Монастириському районі (5) [7].
Динаміка розвитку фермерських господарств приведена в табл.1. Динамічність розвитку
сільськогосподарського сектора економіки значною мірою визначається природним потенціалом
територій і, в першу чергу, земельними ресурсами. Загальна площа сільськогосподарських угідь у
користуванні фермерських господарств Тернопільщини зросла проти 2005р. в 1,8 раза і на кінець
2011р. склала 73,2 тис. га, з яких 98,2% припадає на орні землі. Середні розміри землі в одному
господарстві зросли з 61 га сільськогосподарських угідь у 2005р. до 96 га у 2011р. (ріллі відповідно з
60 га до 94 га) [7].
Таблиця 1
Кількість фермерських господарств Тернопільської області та площа їх
сільськогосподарських угідь
(на кінець року)
Показник
Кількість фермерських
господарств, одиниць
Площа сільсько-господарських
угідь, тис.га
у тому числі
ріллі, тис.га

1995

2000

2005

Рік
2008

2009

2010

2011

753

696

656

736

767

773

766

11,5

22,9

40,2

69,5

69,1

68,8

73,2

11,2

22,3

39,5

68,2

67,3

67,0

71,9

1

Для вирішення проблеми успішного функціонування економіки регіональних АПК та
фермерських господарств зокрема, як їх складової, необхідно забезпечити ефективне формування і
використання трудового потенціалу передусім в аграрному секторі. Формування трудового потенціалу
залежить від демографічної ситуації, тобто від стану населення в розрізі регіонів на той чи інший
період. Демографічна ситуація залежить від заселеності регіонів. Регулювання зайнятості сільського
населення в регіоні має спрямовуватись на забезпечення високого рівня зайнятості та створення умов
для повноцінної цілорічної праці і зростання добробуту. Проведеними нами дослідженнями
встановлено, що чисельність працюючих у фермерських господарствах є нестабільною як на рівні
держави, так і в досліджуваній області (табл. 2).
Таблиця 2
Чисельність працівників у фермерських господарствах області
(осіб)
Показник
Чисельність працівників – усього
з них жінок
Частка жінок у загальній чисельності працівників, %
Чисельність працівників у розрахунку на 100 га
сільгоспугідь

2005
3420
1339
39,2

2008
2579
725
28,1

Рік
2009
1983
481
24,3

2010
1687
371
22,0

2011
1743
383
22,0

9

4

3

2

2

Реформування аграрних підприємств і зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції зумовили різке скорочення в них працівників. Низький рівень відтворення сільського
населення, як основи формування трудового потенціалу аграрної сфери, призводить до зменшення
кількості працівників на сільськогосподарських підприємствах. Упродовж останніх семи років (2005–
2011 рр.) середньорічна кількість працівників Тернопільщини, зайнятих у фермерських господарствах
на виробництві продукції рослинництва і тваринництва, різко скоротилася. В основному це зменшення
працюючих відбулося за рахунок жінок, які виконували у фермерських господарствах переважно ручні
роботи [7].
В умовах розвитку науково-технічного прогресу зменшення кількості працівників аграрної сфери
− об’єктивна потреба. Однак спад кількості працівників не відбувається на тлі зростання рівня
механізації сільськогосподарського виробництва, що особливо непокоїть. Отже, в ситуації, яка
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виникла, матеріальне стимулювання залишається одним із основних чинників формування
позитивного ставлення до праці в сільському господарстві [3]. Вагоме значення для формування
трудового потенціалу має розвиток соціальної інфраструктури. За ступенем впливу на формування і
розвиток міських та сільських населених пунктів, як і міської та сільської території в цілому, соціальне
середовище відіграє надзвичайно важливу роль. Від соціальних умов залежать розвиток та
ефективність сільськогосподарського виробництва і відродження села взагалі. Проте слід зазначити,
що зараз більшість сільських поселень не в змозі надати селянам необхідний асортимент соціальних
послуг. Через відсутність значної кількості об’єктів соціальної сфери на селі переважна частина
сільських жителів змушена одержувати їх за межами постійного проживання.
У 2011р. фермерські господарства області виробили валової продукції на суму 404,0 млн. грн. (у
постійних цінах 2010р.), проти 2010р. вона збільшилась на 119,0 млн.грн., або на 41,8% (табл.3). При
цьому, питома вага валової продукції фермерських підприємств у загальному обсязі її виробництва
всіма категоріями господарств збільшилася з 4,9% у 2010р. до 5,5% у 2011р. [7].
Таблиця 3
Виробництво валової продукції сільського господарства фермерськими господарствами
області (У постійних цінах 2010р., млн. грн.)
Показник
Валова продукція – всього
у тому числі
продукція рослинництва
продукція тваринництва

Рік
1995
44,5

2000
45,5

2005
130,4

2008
293,2

2009
167,0

2010
285,0

2011
404,0

38,2
6,3

44,2
1,3

127,1
3,3

286,6
6,6

160,7
6,3

275,1
9,9

387,3
16,7

Як видно з даних табл. 3, у сільськогосподарській діяльності фермерів Тернопільщини значно
переважає землеробство. На продукцію рослинництва в 2011р. припадало 95,9% валової продукції,
виробленої фермерами. В основному, фермери області займаються вирощуванням зернових та
технічних культур. Частка виробництва фермерськими господарствами зернових культур у 2011р.
становила 8,7% від їх загальних обсягів по області, зокрема, фермери зібрали 17,8% гречки, 10,1%
пшениці, 7,4% ячменю, 7,2% кукурудзи на зерно. Досить вагомим був вклад фермерських господарств
у виробництво цукрових буряків (фабричних), питома вага яких в загальному обсязі області в 2011р.
становила 11,2%. Урожайність зернових культур у фермерських господарствах у 2011р. була на 7,0 ц
з 1 га менша, ніж у сільськогосподарських підприємствах загалом; цукрових буряків – на 43,1 ц з 1 га
більша. Значно меншого розвитку набуло тваринництво, яким займається незначна кількість
фермерських господарств. На кінець 2011р. у цих господарствах налічувалось 0,5 тис. голів ВРХ та
7,3 тис. голів свиней. У 2011р. фермери області виробили 994 т м’яса (в забійній вазі) та 332 т молока.
Від реалізації сільськогосподарської продукції в 2011р. фермери отримали 103,6 млн.грн. прибутку;
рівень рентабельності їх сільськогосподарської діяльності становив 22,8% [7].
Однією із найважливіших проблем розвитку фермерських господарств є його технічне
забезпечення. Фермер вирішує скільки потрібно мати тракторів і яких марок; чи доцільно купувати
комбайн і вантажний автомобіль; скільки потрібно мати інших сільськогосподарських машин,
механізмів і обладнання; що є більш ефективним – купувати нову техніку чи ту, яка була в
експлуатації. При недостатньому технічному забезпеченні фермерських господарств роботи
виконуються несвоєчасно, тому зменшується обсяг виробництва продукції, а отже, і величина
прибутку (доходу). На кінець 2011р. у фермерських підприємствах області налічувалося 547 тракторів
(на 63 одиниці більше, ніж у 2010р.), 165 зернозбиральних (на 17 одиниць більше) та 31
бурякозбиральних комбайни (на 3 одиниці менше). За рік у фермерських господарствах збільшилась
кількість сівалок на 26 одиниць, кількість жаток валкових залишились на рівні 2010р. Однак, якщо
порівнювати з 2005 роком, то по всіх позиціях спостерігається відчутне зменшення
сільськогосподарської техніки [7].
Слід відзначити що сьогодні фермер знаходиться в таких умовах, що він не тільки не може належно
влаштуватися, побудувати під’їзні шляхи, підвести електромережу, воду, а й реалізувати вирощену
продукцію. Він сам і виробляє, і заготовляє, і постачає, і продає. В таких умовах фермерам важко
ефективно розвиватися. У світовій практиці фермер – це виробник, а щодо обслуговування, доставки,
реалізації, то цим займаються інші особи на кооперативних засадах. Отже, маючи тільки землю,
фермерські господарства не можуть швидко сформуватися, необхідні й інші умови, які б були йому
надійною опорою. Це вирішення питань, пов'язаних з відсутністю належного ринку сільськогосподарської
техніки і матеріалів; нестачею коштів, що зумовлено відсутністю цінового паритету на
сільськогосподарську і промислову продукцію; наданням кредитів під високі ставки та на короткі строки, що
гальмує процес нагромадження оборотного капіталу тощо. Важливим фактором, який стримує розвиток
фермерства як в регіоні, так і в цілому є відсутність механізму реалізації сільськогосподарської
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сировини, який забезпечував селянам можливість самостійного виходу безпосередньо на кінцевого
споживача, уникаючи посередників. Проблема фермерських господарств в даному аспекті полягає у
практичній неможливості, на відміну від приватних фірм або кооперативних організацій, утримувати
власні торгівельні точки.
Позитивно вплинути на таку ситуацію може активізація діяльності регіональних оптових ринків, а
також формування на базі фермерських господарств системи обслуговуючих кооперативів, які
зокрема можуть надавати збутові послуги [6]. Однак в останньому випадку невирішеною лишається
проблема підготовки відповідних фахівців, що мають забезпечити консолідацію фермерів до
кооперативних об'єднань, а також надання консультаційних послуг представникам фермерської
громади. Важливу роль у результаті цього питання мають відігравати регіональні навчально-наукові
заклади, співробітники яких, знаходячись у постійній співпраці із представниками аграрного
підприємництва, забезпечать їхню адаптацію до вимог моделі постіндустріального інформаційного
суспільства.
На сучасному етапі розвитку важливого значення набуває проблема активізації інноваційноінвестиційної діяльності фермерських господарств, спрямованої на відновлення матеріальноресурсного потенціалу, підвищення ефективності агропромислового виробництва [8]. Це пов’язано з
тим, що в умовах глобалізації та інформатизації конкурентоспроможність залежить від використання в
процесі виробництва наукових досягнень. Недосконалість існуючої організаційно-економічної системи
агропромислового виробництва обумовлена непристосованістю та слабкою адаптивністю
сільськогосподарських товаровиробників до інноваційних процесів в аграрній сфері; відсутністю
комплексної системи впроваджень управлінських рішень та нововведень у виробничі процеси;
низьким рівнем кваліфікації персоналу. Таким чином, головною проблемою є неадекватність системи
організації виробництва і рівня менеджменту завданням інноваційного розвитку, що є характерним і
для фермерів досліджуваного регіону.
Висновки з даного дослідження. Незважаючи на те, що сьогодні на Тернопільщині успішно
функціонують такі потужні аграрні формування, як агрохолдинги «Мрія», «Лендком»,
«Агропродсервіс», що мають у своєму користуванні від 100 до 300 тис. га земельних угідь,
підтверджують своє право на існування і фермерські господарства, про що свідчить динаміка їх
розвитку [7]. Вони повинні розглядатися не як альтернатива цим великим виробництвам, а як
об’єктивно необхідне їх доповнення, що дозволить більш повно розкрити і використати потенціал
сільського господарства. З цих позицій функціонування фермерських господарств створює
передумови для підвищення ефективності аграрної економіки, розширюючи межі пошуку раціональних
форм і методів використання природних і економічних ресурсів аграрного виробництва.
Необхідність існування та подальшого ефективного розвитку фермерських господарств
пов’язана з тим, що ними забезпечується поповнення обсягу та асортименту сільськогосподарської
продукції; раціональне використання матеріальних та трудових ресурсів; економія капіталовкладень у
сільське господарство; ріст ефективності та продуктивності використання землі; скорочення втрат
сільськогосподарської продукції; поповнення місцевого бюджету тощо. Подальший розвиток
фермерства в регіоні повинен розв’язати і соціальні питання сільських територій зокрема у вирішенні
проблем зайнятості сільського населення, оскільки фермери мають право вільного найму працівників,
а також вільно розпоряджатися виробленою продукцією та отриманим доходом, зокрема в частині
розподілу між найманими працівниками. У перспективі фермери повинні організовувати кооперативи з
виробництва, зберігання, перероблення чи реалізації сільськогосподарської продукції. І найважливіше,
сьогодні розвиток фермерських господарств потребує державної підтримки, а через економічну кризу
всього народного господарства державна підтримка фермерства неналежна. Разом з тим, виділені
фінансові ресурси на державну підтримку не відповідають законодавчо визначеним обсягам і потребі
фермерів. Так, у 2010 році коштами цієї підтримки скористалися 664 господарства, що становить
лише 1,6% загальної їх кількості [5]. Практично державну інвестиційну підтримку отримують окремі
господарства, що можуть впливати на розподіл коштів.
Згідно з проведеним дослідженням, інвестиції фермерських господарств доцільно
концентрувати на таких напрямах:
- оновлення технічного парку й придбання новітнього обладнання;
- впровадження інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції;
- спрямування частини інвестицій на розвиток технологічної та виробничої інфраструктури,
насамперед у будівництво об’єктів для приймання, доробки та зберігання сільськогосподарської
продукції, сімейних молочних та інших ферм а також розвиток добровільних об’єднань фермерських
господарств;
- придбання комп'ютерної техніки і долучення господарств до глобальних телекомунікаційних
інформаційних й обчислювальних ресурсів;
- спрямування частини інвестицій на участь у виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях,
семінарах й інших представницьких заходах;
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- реалізація інвестиційних проектів з розвитку інфраструктури сільських територій і виробництва
несільськогосподарських видів продукції та зеленого туризму.
І на кінець, необхідна активізація співпраці між представниками аграрного підприємництва та
науковою спільнотою, в ході якої фермери матимуть змогу ефективніше адаптуватися до стандартів
сучасної економічної моделі.
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Анотація
Проведено аналіз сучасного стану функціонування та розвитку фермерських господарств
Тернопільської області. Запропоновано шляхи подальшого розвитку фермерських господарств
регіону у сучасних умовах.
Ключові слова: аграрний сектор, підприємницька діяльність, фермерські господарства,
сільськогосподарська продукція, державна підтримка.
Аннотация
Произведен анализ современного состояния функционирования и развития фермерских
хозяйств Тернопольской области. Предложено пути дальнейшего развития фермерских хозяйств
региона в современных условиях.
Ключевые слова: аграрный сектор, предпринимательская деятельность, фермерские
хозяйства, сельскохозяйственная продукция, государственная поддержка.
Annotation
The analysis of the functioning and development of farm enterprises in the Ternopil region was held.
Article suggests further ways of farm enterprises development in the region according to nowadays
conditions.
Key words: Agricultural sector, enterprise activity, agricultural enterprises, agricultural production,
state support.
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РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО СОЦІУМУ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ
АГРОСФЕРИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ
Постановка проблеми. Агросфера протягом 10 тис. років історії суспільства залишається
базовою галуззю матеріального виробництва та визначає спосіб життя більшої частини населення.
Сталий розвиток агросфери (економічно, соціально та екологічно зрівноважений) вбачається
запорукою відтворення суспільних благ та сприяє формуванню стійкого соціо-економіко-екологічного
простору життя людства. Сільський соціум є основною рушійною силою відтворення
сільськогосподарського виробництва, продовольчого потенціалу та власної аури існування на певній
території.
Концептуальне забезпечення процесів сталого розвитку агросфери нині розвивається у різних
наукових школах, а трансформації концепцій відбуваються за умов необхідності обґрунтування
системних механізмів взаємодії її внутрішнього й зовнішнього середовища з основними елементами її
структури (економічними, екологічними, соціальними). Нині концептуальні постулати американських,
західноєвропейських, українських економістів-аграрників мають вагоме теоретико-методологічне
обґрунтування сталого (стійкого) розвитку агросфери, а в науковий обіг уведені поняття «стале
агрогосподарювання», «сталий розвиток сільських територій та сільської економіки», «сталий
сільський розвиток» тощо. Однак, концептуальне забезпечення ролі сільського соціуму у сталому
розвитку агросфери поки що знаходиться на стадії теоретико-методологічного пошуку. Основною
концептуальною проблемою залишається знаходження «точок відтворювального перетину»
соціального, економічного, екологічного й територіального розвитку, що потребує інтеграції різних
концепцій соціальної економіки, соціальної географії, агро-соціо-екології.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сталого розвитку агросфери, а також
окремим питанням її соціально-економічного, екологічного, територіального, демографічного розвитку
присвячені наукові дослідження відомих вітчизняних і закордонних економістів-аграрників. А. Лісовим
[6], В. Онєгіною [7], О. Поповою [10] закладено основи концепції сталого розвитку агросфери та
визначено детермінанти системного регулювання стійкості агро-еко-економіко-соціосистем. У працях
В. Бойка, Я. Верменича, М. Долішнього, М. Згуровського визначені концептуальні засади державного
регулювання розвитку аграрної сфери вітчизняної економіки із забезпеченням її сталості. Вагомий
внесок у формування концепції соціального капіталу села та стійкості його системного відтворення
здійснено О. Бородіною [2], М. Маліком, Л. Михайловою, М. Орлатим, П. Саблуком, К. Якубою,
В. Юрчишиним [12]. Питанням формування сталих соціо-просторових економічних систем присвячені
дослідження М. Барановського [1], І. Ковальчука [5], О. Онищенка, І. Прокопи, О. Павлова, Ю. Губені,
Л. Шепоько, О. Шпичака та ін. Концептуальні основи сталого розвитку соціуму агросфери, сільського
соціуму у синергетичних вимірах закладено у працях А. Шатохіна [15], Є. Ходаківського [14].
Моделі різних станів сталого світового розвитку визначені у працях М. Дієго, Д. Медоуза [11],
Дж. Форрестера. Теоретичні і методичні основи концепції сталого суспільного розвитку започатковані
В. Вернадським [3], С. Подолинським [9]. А. Ендерс, Х. Хотеллінг [18], Т. Парсонс, К. Девіс, у процесі
формування концепцій структурного функціоналізму (теорії соціальної дії) та адаптації соціальних
систем до середовища, вбачали необхідним врахування впливу екологічних соціально-економічних,
просторових чинників на сталий розвиток аури існування людей. Разом із тим, концептуальне
обґрунтування ролі сільського соціуму у сталому розвитку агросфери знаходиться на початковій
стадії, що потребує новітніх підходів до вимірів сталості соціо-економічного та еко-просторового
середовища в умовах глобалізації та урбанізації.
Постановка завдання. На основі викладеного вище, метою дослідження є формування
передумов концептуального забезпечення сталого розвитку агросфери в контексті впливу на нього
сільського соціуму. До основних завдань віднесено: аналіз сучасних трансформацій концепцій сталого
розвитку; вивчення факторів та чинників, що зумовлюють необхідність ракурсу методологічного
погляду на сталий розвиток агросфери через призму сталого розвитку соціо-простору; виявлення
базових критеріїв концептуального забезпечення сталого розвитку сільського соціуму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування концептуальних засад сталого
розвитку агросфери започатковано наприкінці ХХ ст., у період становлення концепції сталого розвитку
як нової моделі розвитку цивілізації, що дозволяє забезпечити світовий баланс між рішенням
соціально-економічних проблем та збереженням навколишнього середовища. Сучасний контекст
вітчизняних й зарубіжних наукових досліджень з проблем сталого розвитку агросфери сформований
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на засадах постулатів та концепцій соціальної економіки, економічної соціології, сталого суспільного
розвитку, соціальної географії та соціально-відповідального управління (менеджменту), а їх
прикладний вимір стосується соціуму, який є основним учасником, об’єктом і суб’єктом аграрних
відносин. Такі позиції зумовлюють підвищений інтерес дослідників до сучасних інтерпретацій теорії
соціуму, що полягають у його класифікації на засадах просторових ознак та оцінки ролі людини з її
локальною економічною функцією у формуванні соціо-простору на сталій основі [8, с. 54-88].
Узагальнення сучасних теоретико-методологічних досліджень з проблем участі соціуму у
сталому розвитку суспільства дозволяє зробити висновки про те, що сталість (або стійкість) розвитку
забезпечується людиною (групою людей), яка є носієм економічної функції, здійснює економічну
діяльність і формує якість життя та ауру власного існування у певному територіальному середовищі.
Щодо сталого розвитку агросфери – необхідним вбачається вивчення процесів інтегрованого впливу
соціо-еколого-економіко-просторових факторів [7; 16]. Основним суб’єктом сталого розвитку
агросфери є сільський соціум – сукупність соціальних груп, що проживають на певній території,
займаються сільськогосподарським виробництвом, мають особливий життєвий уклад та спільно
використовують еко-просторові та соціально-культурні блага. Такий погляд на сільський соціум
дозволяє виокремити його складові, а саме, просторову (територія, агро-еко-ландшафти, природні
умови); демографічну (наявність людських ресурсів, що здатні забезпечити процес відтворення
соціуму), економічну (наявність умов для здійснення підприємницької діяльності); соціальноінфраструктурну (наявність соціальної інфраструктури, що сприяє забезпеченню якості життя члені
соціуму), координаційну (соціальна відповідальність керівників на всіх рівнях управління агросферою).
Кожна складова сільського соціуму нині є об'єктом досліджень представників різних наукових шкіл.
Сутність ролі простору у забезпеченні сталого розвитку знайшли відображена у концепціях «локального
суспільного блага» Ч. Тьєбо, «життєвого простору» К. Вовінкеля і К. Хаусхофера [19, с. 418; 20, с. 640; 17].
На засадах концепції «соціального капіталу» нині здійснюються спроби теоретико-методологічного
обґрунтування впливу економічних, екологічних, соціально-інфраструктурних факторів на рівень його
розвитку у залежності від рівня впливу кожного фактору[13, с. 112].
Обґрунтування чинників сталого розвитку економічної складової сільського соціуму
знаходятьвідображення у Концепції багатофункціональності сільського господарства. Щодо соціальноінфраструктурної складової – її теоретико-методологічне забезпечення здійснюється на засадах концепцій
інфраструктури підприємництва Р. Бреєра, та «інфраструктурного поля» Р. Нурке, А. Янгсона [4, с. 96].
Концепція соціальної відповідальності є визначальною у сенсі теоретико-методологічного обґрунтування
ролі координаційної складової сталого розвитку агросфери та сільського соціуму.
У процесі формування сучасної концепції сільського соціуму мають знайти відображення
методологічні постулати інституціонального забезпечення сталого розвитку та холістичної парадигми.
Проблема інституціонального забезпечення сталого розвитку агросфери має розглядатись у контексті
формування сприятливого середовища взаємодії інститутів та інституцій. Нині активно розвивається
концепція державного регулювання інституціонального середовища агросфери на різних рівнях
ієрархії – від макро- (державного), мезо- (регіонального), до мікро- (локального) рівня. Особливий
наголос робиться на необхідності узгодження інтересів і цілей розвитку між різними інститутами
(об'єктами і суб'єктами інституціонального регулювання). В цьому сенсі важливим вбачається
формування теоретико-методологічного забезпечення сталого розвитку сільського соціуму на засадах
узгодження схем координації із законодавчим та фіскальним середовищем.
Згідно холістичної концепції, роль сільського соціуму у сталому розвитку агросфери має
розглядатись через призму цілісної єдності виконавців економічної функції з їх соціальним простором.
У вітчизняній аграрній економічні науці вже існують холістичні прояви методологічних поглядів на
сталий розвиток аграрної сфери, сільських територій, сільської економіки. В процесі наукового пошуку
основ сталості зазвичай акцентується увага на забезпеченні гармонійної взаємодії соціальних,
економічних, екологічних, просторових чинників розвитку сільського соціуму і сільських територій.
Вивчення сучасного етапу наукових досліджень свідчить про існування системного підходу у
методології соціально-економічного управління в аграрній сфері, що відбивається у концептуальному
забезпеченні державних стратегій, програм, проектів. До того ж, в останні роки, методики офіційної
статистики також зорієнтовані на оцінку як стану сільського господарства, так і стану територій, якості
життя людей у різних типах поселень. З огляду на такі позиції можна вважати, що у процесі
становлення концепції сталого розвитку агросфери України варто використовувати інтегрований
системний підхід, що дозволить виявляти базові критерії сталості (врівноваженості) просторової,
демографічної, економічної, соціальної, екологічної складових системи сільського соціуму. За умов
використання холістичної концепції можна пропонувати синергетичний підхід до координації сталого
розвитку сільського соціуму та агросфери, сутність якого полягатиме у встановленні критеріїв
когерентного зв'язку та взаємоузгодження параметрів їх сталості. Це дозволить сформувати комплекс
координаційних впливів різних суб'єктів управління на об'єкти управління (складові системи сільського
соціуму) в процесі коеволюції відкритої системи агросфери шляхом трансформації всіх підсистем та
за допомогою механізмів встановлення когерентного зв'язку.
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Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки:
1) сучасні трансформації концепцій сталого розвитку сформовані на засадах постулатів та концепцій
соціальної економіки, економічної соціології, сталого суспільного розвитку, соціальної географії та
соціально-відповідального управління (менеджменту), а їх прикладний вимір стосується соціуму, який
є основним учасником, об’єктом і суб’єктом аграрних відносин; 2) до основних чинників, що
зумовлюють необхідність ракурсу методологічного погляду на сталий розвиток агросфери через
призму сталого розвитку соціо-простору відноситься методологічна ідентифікація просторової,
демографічної, економічної, соціальної, екологічної складових сільського соціуму (локального соціуму
агросфери) у контексті системної взаємодії в процесі відтворення сталості; 3) до базових критеріїв
концептуального забезпечення сталого розвитку сільського соціуму віднесено пошук методологічного
інструментарію формування когерентного зв'язку та взаємоузгодження параметрів досягнення
сталості в процесі коеволюції відкритої системи агросфери.
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Анотація
Здійснено аналіз трансформації сучасних концепцій сталого розвитку за умов використання
їх у формуванні концепції сталого розвитку сільського соціуму та агросфери. Ідентифіковано
чинники, що зумовлюють необхідність ракурсу методологічного погляду на сталий розвиток
агросфери через призму сталого розвитку соціо-простору. Запропоновано базові критерії
концептуального забезпечення сталого розвитку сільського соціуму.
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когерентний зв'язок.
Аннотация
Осуществлен анализ трансформации современных концепций устойчивого развития в
условиях их использования в формировании концепции устойчивого развития сельского социума и
агросферы.
Идентифицированы
факторы,
обуславливающие
необходимость
ракурса
методологической точки зрения на устойчивое развитие агросферы через призму устойчивого
развития социо-пространства. Предложены базовые критерии концептуального обеспечения
устойчивого развития сельского социума.
Ключевые слова: устойчивое развитие агросферы, сельский социум, трансформация
концепций, когерентная связь.
Annotation
The analysis of transformation of the modern concepts of sustainable development in the context of
their use in the formation of the concept of sustainable development of rural society and the agricultural
sphere is made. Factors that cause methodological point of view on sustainable development through the
lens of sustainable agricultural sphere of socio-space are identified. Basic conceptual criteria for sustainable
development of rural society are offered.
Key words: sustainable agricultural sphere, rural society, the transformation of concepts, coherent
communication.
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МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМАХ
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. Необхідність формування ефективної стабілізаційної політики в
умовах циклічного спаду призвела до підвищеної уваги до питань удосконалення механізмів
державного регулювання, у тому числі регіонального розвитку, що спрямоване на забезпечення
збалансованого соціально-економічного розвитку (СЕР) територій.
Базовою складовою державної стабілізаційної політики України є фіскальна політика, яка включає
податкову й бюджетну політику. Зміна параметрів податкової політики в умовах циклічного спаду
спрямована на стимулювання попиту та пропозиції за допомогою усунення диспропорцій, забезпечення
збалансованого розвитку секторів економіки, вирівнювання доходів різних соціальних груп населення [1].
Прийняті в Україні податкові реформи щодо зниження податкового навантаження на юридичних осіб,
зниження податку на додану вартість, підвищення податкового навантаження на фізичних осіб з високим
рівнем доходу, підвищення акцизного оподатковування на такі групи товарів, як алкоголь, тютюн, паливо,
автомобілі, підвищення мит на ввезення, сприяють прискореній модернізації основних фондів підприємств,
підвищенню попиту на товари вітчизняного виробництва, зменшенню відтоку національного капіталу,
притоку іноземного капіталу за рахунок протекціоністської зовнішньоторговельної політики, трансферту
технологій в виробництва обробних галузей, зниженню концентрації іноземного капіталу в банківській
сфері, сировинних галузях [1-2]. Поряд із цим, з урахуванням часового лагу у формуванні позитивних
«відгуків» в економіці зміна параметрів податкової політики приводить до скорочення доходів бюджету й
вимагає погоджених змін бюджетної політики, зокрема, фінансової регіональної політики, яка спрямована
на зменшення глибини кризи в регіональних системах, згладжування циклічних коливань, вирівнювання
рівнів соціально-економічного розвитку територій.
Вищесказане свідчить про актуальність системного моделювання наслідків корегування
податкової, бюджетної політики, динаміки інвестиційних процесів, що дозволяє оцінити ефективність
стабілізаційної політики держави в середньостроковій перспективі й сформувати збалансовану
фінансову регіональну політику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових економічних виданнях
розглядаються різні підходи до моделювання регіональної політики в умовах кризових тенденцій
розвитку економіки [3-6]. У роботі [3] розглядаються такі методи моделювання механізмів бюджетного
регулювання на різних ієрархічних рівнях, як економетричні методи, казуальні й неказуальні підходи,
панельні дані. Дослідження, які представлені в [4], стосуються питань застосування просторових
лагових моделей для тестування наявності ефекту переливу й можливості зменшення витрат, що
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пов'язані зі стимулюванням розвитку регіонів. У роботі [5] запропонований комплекс моделей, який на
основі методів багатомірного аналізу, методу адаптивної фільтрації Калмана-Бьюсі, дає можливість
визначити домінуючі погрози сталого розвитку регіонів і пріоритетні для державного регулювання
сфери життєдіяльності регіональних систем. Робота [6] присвячена опису загальної структури
модельного комплексу соціально-економічного розвитку регіонів. Незважаючи на досить великий
інтерес до розробки моделей формування ефективної регіональної політики, недостатньо вивченими
залишаються підходи, які дозволяють оцінити погодженість податкової, бюджетної політики, динаміки
інвестиційних процесів, їх вплив на процеси конвергенції регіонального розвитку.
Постановка завдання. Ефективним інструментом моделювання податково-бюджетної
(фіскальної) політики є сценарне моделювання як засіб дослідження й прогнозування поведінки
суперечливих гетерогенних систем і процесів [7-9]. У даному дослідженні поставлена мета розробки
сценарних моделей соціально-економічного розвитку регіонів, які дають можливість провести аналіз
структурних дисбалансів розвитку територій у перспективному періоді й визначити напрямки
корегування фінансової регіональної політики, що спрямовані на їх усунення або попередження.
Сценарій трактується як послідовність станів соціально-економічних систем територій внаслідок
реалізації різних варіантів фінансової регіональної політики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Запропонована схема розробки сценаріїв
управління соціально-економічним розвитком регіонів включає наступні основні етапи: 1) формування
інерційного сценарію зміни характеристик СЕР територій внаслідок реалізації фіскальної політики;
2) динамічний аналіз дисбалансів регіонального розвитку; 3) розробка й аналіз альтернативних
сценаріїв управління соціально-економічним розвитком регіонів.
Змістом першого етапу є прогнозування величини податкових надходжень, показників
бюджетної системи, соціально-економічного розвитку територій. Рішення завдань цього етапу
здійснюється за допомогою моделі вирівнювання диспропорцій з використанням податкових важелів і
імітаційної моделі фінансового регулювання територій [10-11].
На другому етапі проводиться аналіз формування дисбалансів у регіональному розвитку по
наступних напрямках: оцінка рівня соціально-економічного розвитку регіонів, оцінка диференціації
соціально-економічного розвитку територій, оцінка нерівномірності СЕР територій, виявлення джерел
формування структурних дисбалансів.
На третьому етапі формуються альтернативні сценарії управління розвитком територій, які
спрямовані на усунення або попередження виявлених структурних дисбалансів у регіональному розвитку
при збереженні загальної позитивної траєкторії розвитку національної економіки. На цьому етапі
здійснюється угрупування регіонів для генерації управлінських рішень щодо усунення дисбалансів у
розвитку територій, формування альтернативних варіантів податково-бюджетної політики, прогнозування
динаміки соціально-економічного розвитку територій і вибір варіанта фіскальної політики.
Однією з основних складових модельного базису схеми є модель фінансового регулювання
розвитку територій, яка дає можливість досліджувати наслідки реалізації різних варіантів фінансової
регіональної політики.
Запропонована модель фінансового регулювання розвитку територій включає два основні
блоки: 1) блок розподілу ресурсів; 2) блок соціально- економічних характеристик регіону.
Призначенням першого блоку є моделювання можливої величини інвестиційних трансфертів,
субвенцій, дотацій регіонам. Цільова спрямованість другого блоку полягає в моделюванні впливу
величини інвестиційних трансфертів, субвенцій, дотацій регіонам на рівень соціально-економічного
розвитку територій. Узагальнена схема імітаційної моделі державного фінансового регулювання
соціально-економічного розвитку регіонів включає імітаційну модель розподілу ресурсів, 25 імітаційних
моделей соціально-економічних характеристик регіонів [10]. В основі імітаційних моделей лежать
динамічні економетричні моделі й моделі панельних даних. У якості інформаційної бази побудови
моделей розглядалися дані бюджетної системи України за 1996-2010 рр., дані соціально-економічного
розвитку регіонів за 2000-2010 рр.
Імітаційна модель динаміки показників бюджетної системи, до яких відносяться такі змінні як доходи
зведеного бюджету, видатки на охорону здоров'я, видатки на освіту, видатки на соціальний захист і
соціальне забезпечення, витрати на економічну діяльність, видатки державного бюджету, дотації,
субвенції, інвестиційні трансферти регіонам, базується на системі з 11 рівнянь. Деякі з них наведені нижче.
Видатки на охорону здоров'я:

Zatr _ oh _ zd t = 0.06704 ⋅ Dohod _ svodnogo _ budgeta t + 0.021184 ⋅ VVPt −1 ,
де Zatr _ oh _ zd t - видатки на охорону здоров'я, (млн. грн.);
Dohod _ svodnogo _ budgeta t - доходи зведеного бюджету, (млн. грн.);
VVPt −1 - валовий внутрішній продукт країни з лагом, рівним 1 (млн. грн.).
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Коефіцієнт детермінації розглянутої динамічної моделі склав 0,99573; розрахункові значення
критерію Стьюдента – 3,0658, 2,75002 перевищують табличне, що дозволяють зробити висновок про
статистичну значущість оцінок параметрів моделі; значення критерію Дарбина-Уотсона, рівне 1,56,
свідчить про відсутність автокореляції в ряді залишків.
Видатки на освіту:

Zatr _ obrazovt = −4853.6 + 0.12 ⋅ Dohod _ svodnogo _ budgeta t + 0.04 ⋅ VVPt −1 ,
де

Zatr_obrazov t

(2)

- видатки на освіту, (млн. грн.).

Коефіцієнт детермінації розглянутої динамічної моделі склав 0,994; розрахункові значення
критерію Стьюдента, рівні – 3,07, 3,56, 3,88 перевищують табличне при 1% рівні значущості, що
дозволяють зробити висновок про статистичну значущість оцінок параметрів моделі; значення
критерію Дарбина-Уотсона, рівне 1,64, свідчить про відсутність автокореляції в ряді залишків.
Загальний вигляд імітаційної моделі показників бюджетної системи наведений на рис. 1.
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Рис. 1. Імітаційна модель показників бюджетної системи
Джерело : розроблено автором
Імітаційна модель соціально-економічних характеристик розвитку територій, до яких відносяться
такі змінні, як валовий регіональний продукт, загальний обсяг експорту, інвестиції в основний капітал,
рівень зайнятості населення, загальний обсяг імпорту, обсяг інноваційної продукції, величина
іноземних інвестицій, середньомісячна заробітна плата, грошові доходи, рівень економічно активного
населення, забезпеченість населення житлом, введення в експлуатацію житлових будинків, кількість
студентів ВНЗ, заснована на техніці аналізу панельних даних. Моделі панельних даних дозволяють
враховувати й проводити аналіз регіональних відмінностей у тенденціях розвитку за рахунок

143

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

ефективності прийнятої стратегії. У якості конкуруючих варіантів моделі розглядалася звичайна
модель, модель з фіксованим ефектом, модель з випадковим ефектом [12-14]. Вибір найкращого
варіанта моделі здійснювався на основі тестів Фішера, Бреуша-Пагана, Хаусмана. Нижче приводяться
рівняння для деяких змінних моделі.
Валовий регіональний продукт:

VRPit = µ1i + 2474.059 ⋅ Export it + 0.566316 ⋅ IOK it + 62.60181 ⋅ Zan _ nasit + 0.888341 ⋅ VRPit −1 , (3)
де VRPit - валовий регіональний продукт i-го регіону на душу населення (грн.);

µ1i - фіксований ефект для i-го регіону;
Export it - загальний обсяг експорту i-го регіону на душу населення (тис. дол.);
IOK it - інвестиції в основний капітал i-го регіону на душу населення (грн.);
Zan_nas it - рівень зайнятості населення i-го регіону (в % від чисельності населення у віці 15-70
років);

VRPit −1 - валовий регіональний продукт i-го регіону на душу населення з лагом, рівним 1 (грн.).
Коефіцієнт детермінації розглянутої моделі панельних даних склав 0,978; розрахункові значення
критерію Стьюдента – 48,448; 2,899; 7,86; 8,56 перевищують табличне, що дозволяє зробити висновок
про статистичну значущість оцінок параметрів моделі.
Загальний обсяг експорту:

Export it = µi2 + 0.434655 ⋅ Export it −1 + 0.132915 ⋅ Export it − 2 + 0.0000054 ⋅ VRPit −1 + 0.0000591⋅ OB _ IPit , (4)
де µi2 - фіксований ефект для i-го регіону;
OB_IPit - обсяг інноваційної продукції i-го регіону на душу населення (грн.);
Export it −1 - загальний обсяг експорту i-го регіону на душу населення з лагом, рівним 1 (тис. дол.);
Export it − 2 - загальний обсяг експорту i-го регіону на душу населення з лагом, рівним 2 (тис.
дол.).
Коефіцієнт детермінації розглянутої моделі панельних даних склав 0,854491; розрахункові
значення критерію Стьюдента – 2,7167; 2,7494; 6,02; 1,77 перевищують табличне, що дозволяє
зробити висновок про статистичну значущість оцінок параметрів моделі; значення критерію ДарбинаУотсона, рівне 2,1, свідчить про відсутність автокореляції в ряді залишків.
Загальний обсяг імпорту:

Im port it = µ3i + 0.4263 ⋅ Im port it −1 + 0.0000886 ⋅ OB _ IPit − 0.0000499 ⋅ OB _ IPit −1 + 0.0000054 ⋅ VRPit −1 ,

(5)

де µ3i - фіксований ефект для i-го регіону;
Im port it - загальний обсяг імпорту i-го регіону на душу населення (тис. дол.);

OP _ IPit −1 - обсяг інноваційної продукції i-го регіону на душу населення з лагом, рівним 1 (грн.);
Import it-1 - загальний обсяг імпорту i-го регіону на душу населення з лагом, рівним 1 (тис. дол.)
Коефіцієнт детермінації розглянутої моделі панельних даних склав 0,7117; розрахункові
значення критерію Стьюдента – 5,81; -2,39; 4,58; 4,69 перевищують табличне, що дозволяє зробити
висновок про статистичну значущість оцінок параметрів моделі; значення критерію Дарбина-Уотсона,
рівне 2,20864, свідчить про відсутність автокореляції в ряді залишків.
Середньомісячна заробітна плата:

Sr _ ZPit = µi4 + 22.44544 ⋅ Zan _ nas i,t −1 + 0.097669 ⋅ VRPit

,

(6)

де Sr _ ZPit - середньомісячна заробітна плата в i-му регіоні (грн.);

µi4 - значення фіксованого ефекту для i-го регіону;
Zan _ nasit −1 - рівень зайнятості населення i-го регіону з лагом, рівним 1 (в % від чисельності
населення у віці 15-70 років).
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Коефіцієнт детермінації розглянутої моделі панельних даних склав 0,9727; розрахункові
значення критерію Стьюдента 5,39; 56,609 перевищують табличне, що дозволяє зробити висновок про
статистичну значущість оцінок параметрів моделі.
Загальний вигляд імітаційної моделі динаміки соціально-економічних характеристик регіону
наведений на рис. 2.
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Рис. 2. Імітаційна модель динаміки соціально-економічних характеристик регіону
Джерело : розроблено автором
Список параметрів імітаційної моделі, що задаються екзогенно, представлений у табл. 1.
Таблиця 1
Значення параметрів моделі, що задаються екзогенно
Умовне позначення

Szdri i = 1, 25

Опис
Коефіцієнти розподілу субвенцій на охорону здоров'я

S o b ri i = 1, 25

Коефіцієнти розподілу субвенцій на освіту

S cos z i i = 1, 25

Коефіцієнти розподілу субвенцій на соціальний захист і соціальне забезпечення

It i i = 1, 25

Invi i = 1, 25
_____

dvi i = 1,25

Коефіцієнти розподілу інвестиційних трансфертів
Коефіцієнти розподілу бюджетних інвестицій
Коефіцієнти розподілу дотацій вирівнювання

Коефіцієнти розподілу обсягів фінансування інноваційної діяльності
Fid i i = 1, 25
Джерело : розроблено автором

Фрагмент результатів зіставлення фактичних і розрахункових значень показників соціальноекономічного розвитку регіонів, які отримані на основі моделі, наведені в табл. 2.
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Таблиця 2
Результати зіставлення фактичних і розрахункових значень показників СЕР регіонів
(фрагмент)

Область/
Показник

АРК
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Ровенська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
m.a.p.e.

Валовий
регіональний
продукт

Ставка
відсотка по
кредиту

Рівень
зайнятості
населення

Забезпеченість
населення
житлом

8.4850
8.1465
8.2114
12.4089
8.8851
12.9870
5.8501
4.4408

2.7781
8.6261
4.2644
3.6885
7.6680
7.3761
14.0755
8.0364

0.2842
2.6070
0.9494
0.5124
3.6385
2.5084
2.5972
0.0329

0.8166
0.0229
0.4459
0.2944
0.4165
0.0491
0.1091
0.0508

Значення
середньої
абсолютної
відсоткової
помилки
(m.a.p.e.)
10.87838
10.68335
12.92084
10.39539
11.01828
11.98899
12.31326
9.981533

8.6455

17.6010

0.1832

0.7043

14.18049

5.0902
7.2989
9.2112
6.3928
5.0743
1.1870
14.3479
7.0940
5.3410
3.2259
2.6665
4.7116
3.3339
8.0088
2.3635
7.6284
6.8415

19.3523
24.9120
4.6973
4.0456
17.0113
11.0671
0.6078
6.7264
1.7706
9.8524
2.0760
6.7646
7.8104
5.6393
11.0947
3.3159
2.7781

2.1167
2.5318
0.5989
1.6125
0.5980
1.1124
3.7999
1.0202
4.1183
3.7917
0.5610
0.4922
0.7920
0.4894
2.2935
0.6290
1.5948

1.4761
0.0276
0.0230
0.7551
0.1255
0.7265
0.5373
0.3588
0.5245
0.0368
0.4981
0.5946
0.5667
0.8171
0.2715
0.0511
0.4120

10.7346
10.40073
8.921735
10.77026
10.78266
8.963965
10.79144
12.82523
9.025858
12.17578
6.270313
10.95695
11.95623
11.59109
13.49275
10.23059
10.87838

Джерело : розроблено автором
Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що імітаційна модель забезпечує високу
точність прогнозу таких показників, як ВРП на душу населення, іноземні інвестиції на душу населення,
рівень зайнятості населення, рівень економічної активності населення, забезпеченість населення
житлом, питома вага чисельності фахівців, які виконують наукові й науково-технічні роботи, кількість
студентів у ВНЗ, ставка відсотку за кредит. Погрішність прогнозу для цих показників варіюється в
діапазоні від 0,2677% до 8,8649%.
Гарну точність прогнозу модель забезпечує для таких показників, як експорт на душу населення,
імпорт на душу населення, обсяг фінансування інноваційної діяльність за рахунок коштів підприємств,
фінансування інноваційної діяльності підприємств за рахунок кредитів, інвестицій в основний капітал
на душу населення, коефіцієнт природного приросту, коефіцієнт міграційного приросту,
середньомісячна заробітна плата, обсяг інноваційної продукції на душу населення, введення в
експлуатацію житлових будинків, грошові доходи на душу населення. Погрішність прогнозу за цими
показниками становить від 11,2324% до 21,5979%.
Погрішність імітаційних моделей соціально-економічних характеристик таких регіонів як
Запорізький, Луганський, Одеський, Харківський, Сумський перебуває в діапазоні від 6,27% до 9,982%,
що дає можливість зробити висновок про досить високу точність прогнозу.
Погрішність прогнозу імітаційних моделей соціально-економічних характеристик таких регіонів,
як АРК, Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Донецький, Житомирський, Закарпатський, ІваноФранківський, Київський, Кіровоградський, Львівський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський,
Тернопільський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський перебуває в
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діапазоні від 10,23% до 14,18%, що дозволяє зробити висновок про гарні прогностичні якості моделей.
Погрішність прогнозу імітаційної моделі фінансового регулювання розвитку територій становить
10,87838%, що свідчить про високу точність прогнозу й можливості застосування моделі для розробки
сценаріїв зміни характеристик соціально-економічного розвитку територій внаслідок реалізації різних
варіантів податково-бюджетної політики.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, запропоновані моделі фінансового
регулювання територій дають можливість проводити сценарне прогнозування динаміки соціальноекономічного розвитку територій при різних варіантах фінансової регіональної політики; здійснювати
вибір фінансової політики, що забезпечує сталий розвиток територій.
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Анотація
У статті запропоновані моделі фінансового регулювання розвитку територій, що
дозволяють проводити сценарне прогнозування динаміки соціально-економічного розвитку
територій при різних варіантах фінансової регіональної політики; здійснювати вибір фінансової
політики, яка забезпечує сталий розвиток територій.
Ключові слова: регіон, розвиток, дисбаланс, регулювання, фінансова регіональна політика,
сценарне моделювання.
Аннотация
В статье предложены модели финансового регулирования развития территорий, которые
позволяют проводить сценарное прогнозирование динамики социально-экономического развития
территорий при различных вариантах финансовой региональной политики; осуществлять выбор
финансовой политики, обеспечивающей устойчивое развитие территорий.
Ключевые слова: регион, развитие, дисбаланс, регулирование, финансовая региональная
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политика, сценарное моделирование.
Annotation
The paper suggests the financial regulation models of the areas development that allow making
scenario forecasts of the socio-economic development dynamics in different types of regional financial policy
and choosing the financial policy that ensures sustainable development of the territories.
Key words: region, development misbalance, regulation, finance regional policy, scenario modeling.
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ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АВІАВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ
Постановка проблеми. Головне завдання промислової політики в Україні повинно полягати у
структурно-технологічній модернізації промислового комплексу та переході до вищих технологічних
укладів. Промислова політика має стати дієвим інструментом економічних реформ та механізмом, що
забезпечить післякризове відновлення на якісній основі, нарощування потенціалу промислового
виробництва як основи економічного зростання у довгостроковому періоді [9]. Авіаційна промисловість
будь-якої технологічно розвиненої держави належить до стратегічних і відіграє значну роль у розвитку
економіки країни. Постійно змінюються внутрішні та зовнішні умови функціонування регіональних
територіальних авіавиробничих комплексів, як господарських систем [7]. Необхідність обґрунтування
нової регіональної стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку, яка детермінує формування
методології, концептуальних і методичних підходів дослідження трансформаційних процесів на
мезорівні та визначається трансформаційними зрушеннями задля забезпечення сталого розвитку
територіальних авіавиробничих комплексів (ТАВК), обумовлює актуальність, мету, завдання та
напрями наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням основ регіонального розвитку,
виявленням її певних особливостей, закономірностей і формуванням на цій основі тих чи інших парадигм
займалися представники різних закордонних наукових шкіл регіональної економіки: німецької, англоамериканської. Теоретичне обґрунтування концептуальних підходів до різних аспектів регіонального
розвитку та комплекс практичних шляхів вирішення цієї проблеми відзначається в працях
П. Борщевського, Б. Данилишина, Л. Чернюка, М. Фащевського, в яких поглиблено теоретикометодологічні засади регіональної політики, зокрема, розкрито методи, механізми регіонального
регулювання. Вагомий внесок у розробку теоретичних основ регіонального соціально-економічного
розвитку зробили провідні вітчизняні вчені А. Амоша, І. Бистряков, Б. Буркинський, М. Войнаренко,
В. Геєць, М. Долішній, В. Захарченко, С. Іщук, Д. Стеченко, Н. Чернова, М. Чумаченко, а також зарубіжні
дослідники А. Гранберг, Н. Дорогов, П. Друкер, М. Портер, Р. Фатхутдінов, К. Фрімен, Й. Шумпетер.
Проблеми регіонального інноваційного розвитку у сучасних умовах висвітлюються у працях З. Варналія,
С. Вовканича, М. Згуровського, С. Соколенка, В. Чижової. Теоретичні та практичні аспекти проблеми
розвитку авіаційної галузі України, як невід’ємної її частини підприємств авіапромисловості, розглядалися у
наукових працях учених Г. Астапової, В. Гейця, Ю. Голляка, В. Загорулька, В. Єлагіна, Ю. Кулаєва,
С. Подрєзи, В. Прохорової, В. Щелкунова, Г. Юна та інших. Саме результати їх досліджень стали основою
розробки науково-методологічних підходів до формування й реалізації регіональної стратегії інноваційноінвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів.
Багато вчених зробили істотний внесок у формування системної палітри дослідження специфіки
регіонального середовища, зокрема її ядра – регіональної економіки, механізму її функціонування й
регулювання, а також аналізу їхньої специфіки й проблем розвитку. У раніше проведених дослідженнях,
присвячених проблемам регіонального розвитку, вже були сформовані певні теоретико-методологічні
основи. Однак більшість дослідників акцентували свою увагу на окремих аспектах і проблемах
регіонального розвитку, в тому числі на промислових об’єктах господарського комплексу. В той же час
структурна перебудова економіки й трансформаційних процесів регіонального розвитку зумовили
необхідність проведення комплексних і системних досліджень стану й перспектив інноваційноінвестиційного розвитку України на рівні територіальних виробничих комплексів. Крім того, нечітко
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сформована та обґрунтована регіональна стратегія послужила причиною малоефективного розвитку
економіки країни в цілому, а також низьким рівнем розвитку її територіальних авіавиробничих комплексів.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад і
розроблення рекомендацій щодо формування регіональної стратегії інноваційно-інвестиційної діяльності в
територіальних авіавиробничих комплексах та вдосконалення їх системної організації в регіонах України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Механізм формування й реалізація регіональної
стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів необхідно
розглядати як систему взаємозв’язаних елементів, підпорядкованих досягненню заданої мети. Тоді
сутність реалізації регіональної стратегії розвитку територіальних авіавиробничих комплексів можна
визначити як сукупність процесу розробки, ухвалення і реалізації управлінських рішень та комплексу
цільових, функціональних і забезпечуючих підсистем, склад яких носить, певною мірою, типовий
характер [6]. При цьому процес розробки, ухвалення і реалізації рішень є стандартною процедурою,
що передбачає проходження основних етапів (рис. 1): діагностика проблемної ситуації; визначення
обмежень і критеріїв ухвалення рішення; розробка і виявлення альтернатив; оцінка альтернатив; вибір
альтернативи як ухвалення рішення; реалізація рішення.
Реалізація
Впровадження
Розробка
Ідея

Рис. 1. Формалізоване зображення етапів щодо досягнення цілі
Джерело : розроблено автором

У процесі наукового дослідження визначено, що система формування регіональної політики в
контексті інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів необхідно
розглядати та поділяти на етапи: 1) формування потенціалу територіальних авіавиробничих комплексів, з
урахуванням попиту й пропозиції економічних суб'єктів на мікро-, мезо- і макрорівні, де проводиться оцінка
потенціалу ТАВК та відповідно дотримання інтересів учасників регіональної політики; 2) створення
сприятливих умов для використання потенціалу ТАВК в певний термін; 3) здійснення оцінки ефективності
потенціалу ТАВК, який використовується для всіх учасників регіональної політики.
Елементами регіональної політики при цьому будуть: учасники авіапромислового процесу;
потенціал ТАВК регіону; регіональний авіаринок; промисловий клімат регіону. Під реалізацією
регіональної політики слід розуміти здійснення певної послідовності дій, які, у свою чергу, повинні бути
керовані [7]. У якості критерію керованості регіональної політики пропонується забезпечення балансу
інтересів учасників регіонального промислового процесу. Під балансом інтересів необхідно розуміти
можливість вибору найбільш ефективного варіанту розвитку ТАВК на кожному його етапі, що
задовольняє інтереси всіх учасників. Основним завданням забезпечення балансу інтересів буде така
організація інвестиційних ресурсів, при якій на кожному етапі процесу буде можливим установлення
єдиних цілей і критеріїв вибору [10]. Таким чином, процес інноваційно-інвестиційного розвитку ТАВК
(ІІРТАВК) складається з наступних стадій (рис. 2).
Формування складу учасників процесу ІІРТАВК

Оцінка потенціалу ТАВК

Визначення цілей розвитку ТАВК

Розробка стратегій розвитку ТАВК

Визначення механізму розвитку ТАВК

Реалізація регіональної політики в контексті ІІРТАВК

Оцінка соціального та економічного ефекту

Рис. 2. Процес інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих
комплексів
Джерело : розроблено автором
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Наукоємна продукція авіавиробничих підприємств

Для України важливим є створення сучасної економіки, яка базується на ринкових механізмах і
державному регулюванні (рис. 3). Таким чином, актуальним завданням на сьогодні є формування
стратегії виваженої державної авіапромислової політики, визначення науково обґрунтованих напрямів
та обґрунтування механізму її реалізації [5].

Задоволення
потреби

Рис. 3. Складові створення конкурентоспроможної продукції авіавиробничих комплексів
Джерело: розроблено автором
Залежно від стану регіональних територіальних авіавиробничих комплексів й перспектив їх
розвитку розробляють різні стратегії. Вони можуть бути зведені до ключової стратегії або
представлені деяким набором:
1. Стратегія профілювання ІІРТАВК регіону.
2. Стратегія трансформації ТАВК із метою створення великих компаній корпоративного типу.
3. Стратегія розвитку ТАВК - «точок росту».
4. Стратегія ІІРТАВК - «точок росту».
5. Стратегія розвитку ТАВК шляхом переорієнтації їх виробництва на випуск новітнього
авіаційного обладнання.
6. Стратегія розвитку ТАВК з урахуванням, насамперед потреби регіону.
7. Стратегія подолання складних деформацій у галузевій, внутрішньогалузевій і виробничій
структурі, що виражаються в технічному й технологічному відставанні вітчизняного авіавиробництва.
8. Стратегія розвитку авіавиробництва регіону, орієнтована на ліквідацію дублювання
аналогічної авіапродукції на різних підприємствах; реконструкція застарілих підрозділів і створення
сучасних (за технологією, устаткуванню й організації авіавиробництва), налагодження міжзаводської
кооперації по найбільш трудомістких видах допоміжного авіавиробництва. Звичайно, можливо було б
продовжити цей перелік приватних стратегій ТАВК. Однак, важливіше показати, як з них
«складається» загальна стратегія ІІРТАВК.
Визначимо поетапність розробки загальної ІІРТАВК. Способи консолідації приватних стратегій у
загальну стратегію визначаються ступенем залежності їх цілей і методів реалізації між собою. У цьому
змісті можливо виділити наступні співвідношення приватних стратегій: автономні; слабо пов’язані;
взаємозалежні.
Прикладом автономних стратегій із числа перерахованих вище можуть бути 1 й 6 й 7; слабо
пов’язані - 1 й 5, 1 і 2, взаємозалежними - 1 і 3, 1 і 4, 1 і 5, 1 і 7, 1 і 8. Можливо підібрати й інші
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комбінації з наявних стратегій, але для вирішення завдання збалансування часток стратегій по
ресурсах, періодах їх здійснення й результатам, наведених прикладів достатньо.
Необхідно відзначити, що між автономними стратегіями все-таки існує зв'язок – ресурсний [8]. У
цьому змісті усі приватні стратегії взаємозалежні, тому що «черпають» ресурси із джерел хоча й
різних авіапідприємств, але об'єднаних у рамках ТАВК. Таким чином, незалежно від тісноти
взаємозв'язків приватних стратегій, вони взаємно обмежують один одного по ресурсах. Бажано до
початку здійснення приватних стратегій провести ранжирування їх по вагомості результатів і
співвіднести з ресурсами. Саме за підсумками такого ранжирування можливо визначити стратегії, які
внесуть істотний вклад у розвиток ТАВК, але потребують додаткового фінансування з боку регіону. У
цьому випадку керівництву програми й проектній групі по реалізації стратегії необхідно знайти
доповнюючи засоби (інвестиції) з регіональних, а іноді й державних джерел.
За слабо пов’язаними стратегіями, необхідно «окреслити» область їх перетинання й самі зв'язки
(продуктові або послуг), а також намічувані в стратегіях заходи по змінам в ТАВК, які надають послуги
іншим територіально авіавиробничим комплексам, які здійснюють їм поставки комплектуючих, вузлів,
агрегатів та охоплюються іншою стратегією. Необхідно погоджувати ці заходи й періоди їх здійснення
таким чином, щоб не порушити динамічного ходу авіавиробництва даних ТАВК. Контроль над
дотриманням встановленого графіку здійснює спеціальний координатор, якого призначає керівництво
програмою. Якщо взаємозв'язки приватних стратегій істотні, то найбільш простим рішенням є
об'єднання «пересічних» приватних стратегій в одну загальну. Відповідно поєднуються ресурси,
проектні групи й розробляється єдиний план-графік виконання стратегії ІІРТАВК.
Реалізація стратегії ІІРТАВК. У цей час у стратегічному менеджменті реалізації стратегій
надається все більше значення, особливо в закордонних фірмах. Ми вважаємо, що деякі досягнення в
цій галузі можуть бути використані й на регіональному рівні, хоча й у неповному обсязі. Складність
«перенесення» досвіду на рівень регіону пояснюється різним ступенем пов’язаності порівнюваних
систем. ТАВК, навіть в цих випадках, коли вона децентралізована і її підрозділам надається значна
самостійність, представляє собою цілісну систему з тісно взаємодіючих елементів. ТАВК регіону також
«пронизана» зв'язками, але самостійних, автономних авіапідприємств, для яких в умовах ринку
адміністративні заходи застосовуються в обмежених масштабах. Далі, технологічні зв'язки у ТАВК
набагато сильніше, ніж у регіональних групах (кластерах) авіапідприємств. Нарешті, єдність цілей і
система мотивацій, характерна для ТАВК, далеко не завжди забезпечується в галузі. Ці особливості
ми постаралися врахувати при «конструюванні» системи реалізації стратегії ІІРТАВК.
Необхідною умовою для успішного виконання стратегії є створення мінімального по чисельності
апарату управління. Це повинна бути органічна структура, здатна «вписати» в існуючий апарат управління
регіоном і орієнтуватися на прискорену реалізацію програми ІІРТАВК. Таким чином, форма реалізації
стратегії ІІРТАВК регіону повинна бути програма. Керівництво програмою повинне бути компактним, тому
що реальними діями по здійсненню стратегії створення інтеграційних ТАВК будуть керувати директори
ТАВК - інтегратори або їх заступники. У компетенції керівництва загальною програмою залишаться такі
функції, як координація виконання календарного плану-графіка трансформації ТАВК, контроль над його
виконанням, у тому числі за цільовим використанням виділених кредитів, а також керівництво групою
експертів. Це - «верхній поверх» системи управління реалізацією стратегії ІІРТАВК.
Розрізняють два типи комплексних програм, які можна визначити плановими й управлінськими.
Планова програма - це своєрідний проект вирішення проблеми національної економіки, що визначає
порядок взаємодії видів діяльності, підгалузей, виробництв і установ невиробничої сфери [1]. Зміни в
організації виробництва проявляються в таких структурах економіки, як технологічна, просторова,
натурально-вартісна й т.п. Адміністративно-управлінська структура змінюється лише як наслідок
створення нових підприємств, підгалузей, територіально-виробничих комплексів, але не припускає
появи якоїсь специфічної, нової форми взаємодії [3]. Основне призначення планових програм концентрація ресурсів на вирішення найважливіших завдань перспективного планового періоду.
Управлінська програма - це не тільки комплексний проект вирішення проблеми, але й певний
суб'єкт (орган) управління, з відомим ступенем повноти, що розпоряджається матеріальними,
трудовими й фінансовими ресурсами. Останні, таким чином, вилучаються з ведення існуючих
територіальних авіа виробничих комплексів і передаються спеціально створеному органу управління.
При цьому програми можуть розроблятися на різних рівнях управління національним господарством.
Програма реалізації стратегії ІІРТАВК, на наш погляд, займає, проміжне положення між двома
на регіональному рівні визначеними типами програм. Визначити її плановою було б неточно, тому що
вона не тільки окреслює границі взаємодіючих авіапідприємств, але координує й контролює процеси
інтеграції. Управлінською її також не можна вважати, тому що необхідні для її виконання ресурси не
вилучаються з ведення відповідних авіапідприємств і не передаються спеціально створеному органу
управління. На наш погляд, програму реалізації стратегії ІІРТАВК слід визначати координаційною.
Керівництво програмою не розпоряджається повністю ресурсами авіапідприємств-інтеграторів та їх
партнерів, але координує й контролює процес їх трансформації.
Координаційна стратегія має блокову побудову. Кожний блок - це група авіапідприємств, що
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трансформуються в ТАВК одним із трьох методів: реорганізації, реформування або реструктуризації.
Вибір методу проведення трансформації, залежить від виду трансформації й, в остаточному підсумку,
визначається ступенем її складності. На нашу думку, рівень складності трансформації в загальному
вигляді можливо встановити по характеру зв'язків між інтегруючими авіапідприємствами. Якщо
визначиться тільки один-два види зв'язків (наприклад, управлінські й збутові), то подібного роду
трансформацію (наприклад, диверсифікованість і т.п.) слід віднести до малого ступеня складності. Метод її
здійснення - реорганізація. Коли перетворення ТАВК викликає необхідність трансформувати не тільки
управлінські, фінансові й збутові зв'язки, але й технологічні, цей вид трансформації ставиться до
середнього ступеня складності. Відповідно метод її проведення - реформування. Нарешті, при
перетворенні всього комплексу зв'язків між авіапідприємствами в ТАВК, які охоплюють основні й допоміжні
види їх діяльності, перетворення має більший ступінь складності, і метод її проведення - реструктуризація.
Звичайно, попередню оцінку складності й вибір методу трансрегіональних формацій уточнюють у ході
більш детального аналізу проекту трансформації. Однак, попередній вибір методу здійснення
трансформації дозволяє заздалегідь визначити необхідні для цього ресурси й період часу її здійснення. Це
дає можливість розробити бізнес-плани й графіки робіт зі створення інтегрованих комплексів, а
керівництву програми - координувати цей процес і контролювати його виконання.
Розглянемо проблеми, що виникають при здійсненні трансформації на авіапідприємстві в ТАВК.
Однієї із центральних проблем управління трансформацією авіапідприємств в ТАВК є необхідність
посилення координації роботи функціональних відділів. Для цього створюють координаційні комісії
багатофункціонального характеру: проектні групи; незалежні робочі групи зі сторонніх фахівців різного
профілю на період вирішення завдань трансформації; групи по реалізації процесу трансформації, що
поєднують фахівців з різних функціональних підрозділів авіапідприємств в ТАВК. Із числа названих
координаційних комісій обов'язковою й провідною для всіх видів перетворення є проектна група. Саме
вона відповідає за здійснення проекту трансформації й підтримує контакти з керівництвом
координаційної програми. Набір інших груп варіюється залежно від складності перебудови
авіапідприємств в ТАВК і відповідає цілям її проведення.
Раціональний спосіб координації дій організаційних підрозділів, що трансформуються, визначення їх місця в ієрархічній структурі таким чином, щоб були найбільш тісно пов'язані. Саме в
таких «точках контактів» взаємозалежних організаційних одиниць створюються координаційні
комітети, групи по виконанню міжфункціональних завдань і здійснюється упор на роботу в командах і
координацію усередині ТАВК.
У процесі трансформації ТАВК необхідно реформувати їх структури й системи управління.
Ключовою проблемою тут є встановлення повноважень менеджерів, відповідно до рівня централізації
й ієрархічності структури. Ієрархічність «дробить» оперативні й тактичні повноваження, а стратегічні
концентрує в центрі. Тим часом у сильно децентралізованих організаціях менеджери при делегуванні
повноважень мають можливість розширювати рамки своєї діяльності. Але це припустимо тільки в
компаніях з висококваліфікованим складом менеджерів.
Делегування повноважень нижчим рівням управління приводить до створення горизонтальної
організаційної структури з меншим числом рівнів управління. Право прийняття рішень повинне бути
передано на більш низький рівень управління, здатний ухвалювати своєчасні й компетентні рішення,
тобто тим, хто має необхідні знання для оцінки всіх наслідків реалізації рішень.
Коли мова йде про стратегічне управління, децентралізація означає, що менеджери повинні не
тільки очолити процес розробки стратегії свого підрозділу, але й керувати процесами впровадження цієї
стратегії. Відомо, що керівництво компаній основну увагу приділяють вирішенню поточних проблем, а
стратегічні й тактичні проблеми відсуваються на останній план. У зв'язку із цим, І. Ансофф запропонував
установити подвійну систему управління, в якій один керуючий займається поточною діяльністю, а іншій –
стратегічною [2]. Аналогічним чином можна зробити й при управлінні процесами трансформації ТАВК. У
цьому випадку проектна група буде мати подвійне підпорядкування: методичне – координуючий керівник
по регіональним програмам, адміністративне - керуючий по стратегічним проблемам.
Подвійна структура відповідно поділяє бюджет на два види: поточний, який забезпечує
капіталовкладення задля збільшення потужностей, і стратегічний - призначений для проведення
трансформації ТАВК. В подвійній системі управління необхідно також розділити контроль на поточний
і стратегічний. При цьому контроль виконання стратегії означає й контроль фінансування стратегічних
заходів. Він охоплює всі етапи виконання програми й побудований на оцінці окупності стратегічних
інвестицій. Доти, поки окупність не перевищує контрольний рівень, реалізацію проекту продовжують.
Коли ж строк окупності виявляється вище цього рівня, можливе припинення проекту. Таке загальне
враження про хід виконання стратегічних планів, програм і проектів свідчить лише про те, що в
інноваційно-інвестиційному відношенні останні здійснюються успішно. Однак за значенням показника
строку окупності неможливо оцінити, як виконуються самі стратегічні цілі. Тому стратегічний контроль
не можливо обмежувати лише періодичною фіксацією строку окупності інвестицій, вкладених у
проекти й програми [4]. Ефективний контроль виконання повинен полягати в спостереженні за
строками виконання завдань по трансформації ТАВК згідно із планом-графіком здійснення проекту.
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Висновки з проведеного дослідження. Досліджено і визначено стан регіональних
територіальних авіавиробничих комплексів та обґрунтовано перспективи їх розвитку відповідно до
розроблених стратегій. Встановлено, що регіональна політика територіальних авіавиробничих
комплексів має стати дієвим інструментом економічних реформ та механізмом, що забезпечить
післякризове відновлення на якісній основі, нарощування потенціалу виробництва високотехнологічної
авіапродукції як основи економічного зростання у довгостроковому періоді.
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Анотація
У статті досліджується процес інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних
авіавиробничих комплексів. Визначено засоби діяльності територіальних авіавиробничих комплексів
у контексті регіональної політики. Розглядаються питання щодо розробки стратегічного плану
інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів.
Ключові слова: стратегія, регіональна політика, територіальні авіавиробничі комплекси,
інноваційно-інвестиційний розвиток територіальних авіавиробничих комплексів.
Аннотация
В статье исследуется процесс инновационно-инвестиционного развития территориальных
авиапроизводственных комплексов. Определены направления деятельности территориальных
авиапроизводственных комплексов в контексте региональной политики. Рассматриваются
вопросы разработки стратегического плана инновационно-инвестиционного развития
территориальных авиапроизводственных комплексов.
Ключевые
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Annotation
The article investigates process of innovation and investment development of regional aircraft
production. Defined means the territorial air of industrial complexes in the context of regional policy. The
problems of developing a strategic plan innovation and investment development of the territorial air of
equipment.
Key words: strategy, regional policy, territorial aircraft production facilities, innovation and investment
development of regional aviation industrial complexes.
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АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. В сучасних умовах регіон розглядають як систему інституцій,
зосереджених на певній території, які орієнтовано на досягнення балансу економічних, соціальних,
екологічних цілей і гуманістичних цінностей, правові основи, завдання та організаційні заходи яких є
основою для сталого розвитку України в цілому. Системний підхід дозволяє розглядати регіон як
цілісну систему, якій властиві певні характеристики, тобто її дослідження не обмежуються вивченням
окремих елементів системи, а в нерозривному зв’язку як єдиного цілого на основі їх взаємодій, впливу,
які вони мають один на одного, характеру і ступеню впливу чинників внутрішнього і зовнішнього
середовища; взаємодії системи з її підсистемами і системами більш високого рівня. Варто зауважити,
що в рамках зазначеного підходу виникає можливість аналізу не тільки економічних аспектів
функціонування регіональної системи, але соціальних, екологічних, політичних, історичних та інших
аспектів, які мають значний вплив на діяльність системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага розробці теоретичних і практичних
основ розвитку регіональної економіки приділена в багатьох наукових працях вітчизняних і зарубіжних
авторів, зокрема Гейця В., Гранберга А., Варналія З., Долішнього М., Жука М., Лексина В. та ін. [1-6].
Світові, національні та регіональні аспекти аналізу регіону з позицій його сталого розвитку розглянуто
в дослідженнях Благуна І., Гаврилишина Б., Герасимчук З., Дайлі Г., Данилишина Б., Кизима М.,
Пчелинцева О. [7-13]. Проте, питання, пов'язані з розробкою єдиної комплексної системи показників
аналізу регіону в контексті його сталого розвитку, все ще залишаються дискусійними.
Постановка завдання. Мета статті - формування комплексної системи показників сталого
розвитку регіону і розробка та реалізація методики інтегрованої оцінки сталого розвитку регіональної
системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах, оскільки регіони об’єктивно є
«ареною» відтворення (простором взаємодії ресурсних підсистем), саме вони повинні стати
суб’єктами сталого розвитку та організаторами переходу до нього. Це обумовлено також наявністю
низки суб’єктивних передумов, таких як досвід облаштування території і можливість опори на
відповідні наукові і проектні інститути [13].
Саме для регіону, як території, яка за сукупністю явищ або ознак відрізняється від інших
територій і характеризується єдністю, взаємозв’язком елементів, що її складають, сталий розвиток
визначено як узгодження локальних інтересів соціуму, економіки та природи, які забезпечують
надійність їх взаємодії й розвиток регіону як цілісної системи [7]. Тому в аналізі регіональної системи
важливим є врахування не тільки показників оцінки стану системи, які відображають економічне
зростання, але й якісних змін системи – соціальних та екологічних наслідків господарської діяльності.
Управління сталим розвитком регіональної системи повинно ґрунтуватися на наступних
принципах [12]:
1) збалансованість – розвиток регіону повинен забезпечувати пропорційність трьох його
складових: економічної, соціальної та екологічної;
2) самозабезпеченість – наявність в регіоні необхідних матеріальних, фінансових і людських
ресурсів;
3) самодостатність – здатність регіону задовольняти матеріальні, фінансові і культурні потреби
населення;
4) саморозвиток – наявність в регіоні науково-технічного і виробничого потенціалів, які
забезпечують його гармонізацію з навколишнім середовищем.
Тобто сутність запропонованих принципів сталого розвитку регіону розкривається через
формування сукупностей показників кожної зі складових сталого розвитку: економічної, соціальної та
екологічної.
Відповідно, показники аналізу регіональної системи класифікуємо за елементами сталого
розвитку на такі групи: соціальні, економічні та екологічні (табл. 1). Так, в групі соціальних показників
виділено підгрупи боротьби з бідністю, демографічних характеристик, сприяння освіті, підготовці
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кадрів, захисту здоров’я населення, характеристикам урбанізації населення. До групи економічних
показників включено показники економічного розвитку та фінансово-кредитні відносини. В групу
екологічних показників ввійшли характеристики запасів і якості водних ресурсів, управління
вразливими екосистемами, боротьба з вирубуванням лісів, збереження біологічної різноманітності,
управління відходами.
Таблиця 1
Показники сталого розвитку регіональної системи
Індикатори
Підгрупи

Індикатори тенденцій розвитку
регіону

Індикатори поточного
стану регіону

Індикатори коригуючих
дій

Соціальні показники
Боротьба з
бідністю

1. Темп зростання зайнятості (%)

Демографічна
характеристика
Сприяння освіті,
підготовці кадрів
Захист здоров'я
населення
Рівень урбанізації
населення

2. Темп зростання населення
(%)
3. Темп зростання населення
шкільного віку (%)
4. Частка населення, що
попадає під вплив шкідливих для
здоров'я забруднень повітря
5. Темп зростання міських
поселень (%)

Економічний
розвиток
Фінансовокредитна політика

15. Темп зростання ВРП на душу
населення (%)
16. Частка продажу ресурсів
промисловістю у ВРП (%)

6. Населення, яке
проживає в абсолютній
бідності (%)
7. Густота населення
(осіб / кв. км)
8. Частка грамотних
серед дорослих (%)
9. Очікувана середня
тривалість життя
10. Частка міського
населення (%)

11. Зростання
народжуваності (%)
12. Частка ВРП, що
витрачається на освіту (%)
13. Частка ВРП, що
витрачається на охорону
здоров'я (%)
14. Інфраструктурні витрати
на душу населення, тис.
грн.

Економічні показники
17. ВРП на душу
населення (тис. грн.)
18. Зовнішня допомога
розвитку (у % до ВРП)

19. Частка інвестицій у ВРП
(%)
20. Частка ВРП, яка
виділяється на захист
навколишнього середовища
(%)

Екологічні показники
Запаси і якість
прісної води

21. Споживання води на душу
населення (куб. м)

25. 3апаси підземних
вод (куб. м)

Управління
вразливими
екосистемами
Боротьба з
вирубуванням лісів

22. Споживання деревини на
опалення на душу населення
(куб. м)
23.Темп вирубування лісів (кв.
км/рік)

26. 3емлі, які пустують
(кв. км)

Збереження
біологічної
різноманітності
Управління
відходами

24. Об'єми небезпечних відходів

27. Споживання
деревини (у % до
споживання енергії)
28. Число видів, яким
загрожує зникнення, і
зниклих
29. Площа земель,
забруднених
небезпечними
відходами (кв. км)

30. Обробка стічних вод (%
обслуговуваного
населення)
31. Витрати на відновлення
екосистем (тис. грн.)
32. Темпи відновлення лісів
(кв. км/рік)
33. Площа заповідних
територій (в % до загальної
території)
34. Витрати на збір та
обробку відходів (тис. грн.)
35. Частка утилізованих
відходів (%)

Джерело : розроблено авторами за даними [1; 2; 7; 9; 11; 12]
Варто зауважити, що всі показники, крім поділу за групами соціальних, економічних та
екологічних показників, класифіковано за тривалістю впливу на регіональну систему, як:

– індикатори тенденцій розвитку регіону;
– індикатори поточного стану регіону;
– індикатори коригуючих дій.

Така класифікація дозволить використовувати групи показників як для стратегічного, так і
оперативного управління регіоном, розробки механізмів переходу з одного стану в інший без втрати
значимої для прийняття управлінських рішень інформації, а, відповідно, може бути корисною при
розробці Стратегій соціально-економічного розвитку.
Важливо, щоб використовувані показники послідовно уточнювалися через певний термін, тільки
тоді може відбуватися ефективне використання показників в процесі прийняття управлінських рішень.
Таку функцію виконують саме показники в групі індикаторів коригуючих дій (табл. 1).
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Розглядаючи регіональну систему як складну динамічну систему, варто враховувати рівень
збалансованості основних елементів сталого розвитку: соціального, екологічного та економічного.
Саме їх симетрія в розвитку забезпечить «функціонування територіальної системи із заданими
параметрами в певних умовах протягом тривалого проміжку часу, що веде до гармонізації факторів
виробництва та поліпшення якості життя сучасних і майбутніх поколінь» [9].
Для точного визначення «діагнозу» стану економіки, виявлення та усунення небезпечних
тенденцій, необхідна комплексна оцінка значень всіх показників, що, в свою чергу, вимагає
додаткового поглибленого дослідження залежностей обраних параметрів з урахуванням зміни
розвитку суспільства та особливостей досліджуваного регіону. Допоміжною в аналізі показників
сталого розвитку регіону є формування системи вимірів для кількісного і якісного оцінювання цього
дуже складного процесу. Головні вимоги до зазначеної системи вимірів – її інформаційна повнота та
адекватність представлення взаємопов’язаної тріади елементів сталого розвитку. В цьому напрямі
зараз працюють як відомі міжнародні організації, так і численні наукові колективи, але однозначного
узгодження цієї системи вимірів поки що не досягнуто Узагальнено класифікувати підходи до
чисельної оцінки сталого розвитку можна таким чином [7; 12]:
1) математичними способами агрегування (середнє арифметичне, сума, середнє геометричне
(зважене), метод відстаней, таксономічний метод);
2) на основі баз порівняння (еталони, максимальне (мінімальне) значення, середнє за
вибіркою, попередній період порівняння, нормативне значення);
3) способом агрегування (без врахування значень окремих показників, з врахуванням значень
окремих показників, статистичні методи, експертні оцінки);
4) за значеннями показників (абсолютні (вартісні, натуральні), рейтинги, бали, відносні,
коефіцієнти).
В даному дослідженні запропоновано обчислити інтегровані оцінки елементів сталого розвитку
регіональної системи за формулою:
nj

I rj =
де

aij

nj

I rj

∑ aij
i =1

nj

, r = 1,3, j = 1,3
,

(1)

r -го елемента сталого розвитку в j -й групі індикаторів;
j
– місце регіону за i -м показником r -го елемента сталого розвитку в -й групі індикаторів;
– інтегрована оцінка

– кількість показників

r -го елемента сталого розвитку в j -й групі індикаторів.

В результаті розрахунків для кожного регіону буде отримано матрицю значень інтегрованих
оцінок розмірності 3× 3 . Інтегрована оцінка за усіма групами індикаторів для елементів сталого
розвитку регіону може бути визначена за формулою:

3

∑ I rj
Ir =

j =1

3

(2)

Інтегрована оцінка за елементами сталого розвитку розраховується наступним чином:

3

∑ I rj

Ij =

r =1

3

(3)

Інтегрована оцінка власне сталого розвитку регіону визначається за формулою:

3

3

∑ Ir ∑ I j

I=

r =1

3
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j =1

3

(4)
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В результаті застосування даної методики розрахунку інтегрованих оцінок можна визначити
рейтинг регіону за:
- рівнем сталого розвитку;
- рівнем елементів сталого розвитку – соціального, економічного та екологічного;
- тривалістю впливу на його розвиток;
- безпосередньо показником його розвитку.
Визначимо інтегровану оцінку сталого розвитку на прикладі областей Карпатського регіону.
Статистичні значення розглянутих показників за 2011 р. наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Значення показників сталого розвитку областей Карпатського регіону у 2011 р.
ІваноФранПоказники
ківська
обл.
Соціальні показники
1. Темп приросту зайнятості (%)
0,42
2. Темп приросту населення (%)
0,02
3. Темп приросту населення шкільного віку (%)
-1,02
5. Темп приросту міських поселень (%)
0,08
6. Частка населення, яке проживало в абсолютній бідності (%)
29,6
7. Густота населення (осіб / кв. км)
99,29
8. Частка освіченого населення серед дорослих (%)
3,6
9. Очікувана середня тривалість життя, років
73,29
10. Частка міського населення (%)
43,31
11. Ріст народжуваності, осіб на 1000 населення
1,69
12. Частка витрат на освіту у ВРП (%)
3,4
13. Частка витрат на охорону здоров'я у ВРП (%)
1,24
Економічні показники
15. Темп росту ВРП на душу населення (%)
18,65
16. Частка продажу ресурсів у ВРП (%)
66,58
17. ВРП на душу населення, у фактичних цінах, грн.
14 814
18. Зовнішня допомога розвитку (% до ВРП)
123,75
19. Частка інвестицій у ВРП (%)
25,12
20. Частка витрат на захист навколишнього середовища у
0,23
ВРП (%)
Екологічні показники
22. Споживання деревини на опалення (куб. м/душу
0,04
населення)
24. Об'єми небезпечних відходів (т)
275 985
25. 3апаси підземних вод (куб. м)
754,4
27. Частка споживання деревини в загальному споживанні
0,74
енергії (%)
32. Темпи відновлення лісів (кв. км/рік)
20,83
33. Частка площі заповідних територій в загальної території
7,4
(%)
34. Витрати на збір та обробку відходів, тис. грн.
9 636
35. Частка утилізованих відходів (%)
26,63

Чернівецька
обл.

Львівська обл.

Закарпатсь-ка
обл.

0,38
0,11
-0,32
0,52
26,1
111,77
3,9
73
42,32
2,46
6,86
5,28

0,24
-0,15
-1,08
-0,11
29,5
116,56
1,54
73,11
60,8
1,79
3,1
4,14

-0,74
0,26
0
0,3
39,2
97,71
2,19
70,9
37,2
0,68
4,3
4,37

16,58
32,03
10 939
1,78
22,35

16,04
61,79
16 353
4,83
23,16

21,79
45,48
12 278
8,07
16,27

0,21

0,72

1,11

0,19

0,04

0,1

45 447
405,3

256 542
3644,1

89 396
1081,6

95,86

1,49

68,53

13,04

12,12

13,67

2,27

2,04

11,43

2 258
21,42

71 461
5,62

21 398
10,44

Джерело : розраховано авторами за даними [14]
Далі за кожним з показників всі області проранжовано з 1-го по 4-те місце. При цьому враховано
стимулюючий/дестимулюючий вплив кожного з показників на регіональний розвиток. На основі
використання формул (1)-(4) обчислено значення інтегрованих оцінок (табл. 3).
Апробація запропонованої методики на системі статистичних показників областей Карпатського
регіону дозволила зробити наступні висновки: за соціальним розвитком на першому місці у 2011 р.
була Чернівецька обл. в основному за рахунок найнижчого рівня бідності, приросту міських поселень,
ефективної соціальної політики, росту народжуваності та рівня освіченості населення. Інші області
мають приблизно однаковий рівень соціального розвитку. За економічним розвитком перше місце
посіла Івано-Франківська обл. за рахунок високою частки прямих іноземних інвестицій в економіку
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регіону, друге – Львівська обл., третє – Закарпатська обл., четверте – Чернівецька обл. За рівнем
екологічної безпеки на першому місці була Івано-Франківська обл. за рахунок ефективного управління
відходами та збереження екосистеми, друге місце Львівська обл., третє – Закарпатська обл., четверте
– Чернівецька обл.
Таблиця 3
Матриця значень інтегрованих оцінок для областей Карпатського регіону
Індикатори

Показники
Закарпатська обл.
Івано-Франківська обл.
Львівська обл.
Чернівецька обл.
Закарпатська обл.
Івано-Франківська обл.
Львівська обл.
Чернівецька обл.
Закарпатська обл.
Івано-Франківська обл.
Львівська обл.
Чернівецька обл.
Закарпатська обл.
Івано-Франківська обл.
Львівська обл.
Чернівецька обл.

Індикатори
Індикатори
тенденцій
поточного стану
розвитку
регіону
регіону
Соціальні показники
2
2
2
1
3
1
1
2
Економічні показники
1
2
1
1
2
1
3
1
Екологічні показники
1
2
1
1
1
1
1
2
За всіма показниками
1
1
3
2

4
2
1
3

Індикатори
коригуючих дій

За всіма
індикато-рами

2
3
2
1

2
2
2
1

3
2
2
4

3
1
2
4

1
1
2
2

2
1
3
4

1
1
1
2

3
1
2
4

Джерело : розроблено авторами
За тенденціями розвитку регіону перше місце Закарпатська та Івано-Франківська області як
найбільш динамічно розвинуті регіони, на другому місці Чернівецька обл., на третьому – Львівська
обл. За індикаторами поточного розвитку Львівська обл. на першому місці, Закарпатська обл. – на
четвертому.
В цілому інтегрована оцінка сталого розвитку вивела на перше місце Івано-Франківську обл.,
друге місце належить Львівській обл., третє – Закарпатській обл., четверте – Чернівецькій обл.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, нами сформована сукупність показників
сталого розвитку регіону, яка відповідає вимогам інформаційної повноти та адекватного
представлення взаємопов’язаних елементів сталого розвитку. Запропоновано і реалізовано методику
обчислення інтегрованої оцінки сталого розвитку регіону, апробація якої дозволила визначити рейтинг
регіонів в загальній сукупності, а також використовувати групи показників за рівнями управління
регіоном (стратегічним, оперативним), уточнювати їх в процесі прийняття управлінських рішень.
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Анотація
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розроблено та реалізовано методику інтегрованої оцінки сталого розвитку регіональної системи.
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Аннотация
В статье сформирована комплексная система показателей устойчивого развития региона.
Также разработана и реализована методика интегрированной оценки устойчивого развития
региональной системы.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Постановка проблеми. Одним з пріоритетних напрямів реалізації державної регіональної
політики в Україні на сучасному етапі є забезпечення науково обґрунтованої територіальної організації
її господарства.
Для будь-якого господарюючого суб'єкта регіону доцільним є максимально повне врахування
особливостей тієї території, де організовано економічну діяльність. Як правило, вихідною умовою цієї
діяльності є відповідні переваги регіону порівняно з іншими – певні види природних мінеральносировинних, соціальних (особливо робочої сили), виробничих та інших видів ресурсів, економікогеографічне положення щодо районів сировини, енергії, ринків збуту готової продукції. У сукупності
вони дозволяють господарюючому суб'єкту зменшувати витрати на виробництво, мати стабільний
ринок споживання своєї продукції, отримувати постійний дохід. Взаємодія всіх господарюючих
суб'єктів на певній території повинна створювати передумови формування на ній специфічного
господарського комплексу і його самовизначення в загальній економічній системі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі науковці, такі як Е. Б. Алаєв [1], О. Г. Топчієв
[7], В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова [6], визначають, що в результаті
територіальної організації продуктивних сил утворюється певна територіальна структура
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господарства. При цьому територіальну організацію продуктивних сил Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк,
М. І. Фащевський [5] розглядають як науково обґрунтоване впорядкування на певній території
взаємодії всіх продуктивних сил і досягнення завдяки цьому найвищого ефекту. Також В. Папп
стверджує про величезне значення територіальної структури економіки як інваріанти його
територіальної організації для управління економічним та соціальним розвитком регіонів [4, с. 30].
Узагальючи сказане, вважаємо, що в даному напрямку здійснено багато ґрунтовних досліджень,
але проблема територіальної організації продуктивних сил сьогодні посідає важливе місце і тому
потребує глибшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження, конкретизація і узагальнення наукових
поглядів до визначення дефініцій структури господарства регіонів та територіальної організації
продуктивних сил.
Виклад основного матеріалу дослідження. Е. Б. Алаєв відзначає, що для позначення форми
організації продуктивних сил в територіальному аспекті наукова й офіційна література схиляється до
терміну територіальна структура господарства – динамічний стан розміщення продуктивних сил за
економічними районами, пов’язаними в єдиній системі національної економіки. Якщо це поняття
збагатити фактором «управління», то отримаємо територіальну організацію продуктивних сил.
Терміни «структура» й «організація» в першу чергу сприймаються як статичні, а не динамічні, тому
терміни «територіальна структура господарства» й «територіальна організація господарства»
контекстуально можуть слугувати синонімами терміну «розміщення продуктивних сил», що
розуміється як стан. Таким чином, найбільш загальне визначення поняття, що розглядається,
наступне. Розміщення продуктивних сил – динамічний стан, який характеризує розподіл продуктивних
сил за територією відповідно природним, соціальним і економічним умовам окремих районів і
визначається особливостями територіального розподілу праці, притаманними даній економічній
системі [1, с. 91].
На думку Л. Г. Шемаєвої, «визначати структуру як стан є не зовсім коректно, оскільки це явище,
що не може перебувати в статиці, і процес, який передбачає постійні зміни в територіальній структурі»
[8, с. 4]. Такі зміни можуть мати тенденцію до концентрації явищ у певних точках і деконцентрації – в
других, до агломерування різноякісних компонентів чи їх деагломерування (розходження).
Територіальна організація – це цілеспрямований розподіл на певній території деякої сукупності
явищ з попередньо продуманими функціями і системою необхідних зв’язків і відносин [8, с. 4].
Науковці В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова [6] надають наступні визначення.
Територіальна організація продуктивних сил – це просторовий взаємозв'язок галузевих, міжгалузевих і
територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання природних,
матеріальних і трудових ресурсів, заощадження витрат на подолання диспропорцій у
взаєморозміщенні джерел сировини, палива, енергії, місць виробництва й споживання продукції.
Розміщення продуктивних сил – це географічний поділ продуктивних сил по території. Термін
«розміщення» виражає конкретне поняття, а саме – приуроченість господарських об'єктів до тих або
інших джерел сировини, палива і енергії, місць концентрації трудових ресурсів і районів споживання
готової продукції. Таке «розміщення» розглядається як частина загального процесу територіальної
організації продуктивних.
Поняття «територіальна структура господарства» ширше й ближче до поняття «територіальна
організація продуктивних сил», а «територіальна організація господарства», що розглядає тільки
«територіальну пов’язаність її елементів з певною територією», включає також і характер
зосередження окремих галузей господарства, їхній взаємозв’язок [6, c. 33].
О. Г. Топчієв також вважає, що зміст цих понять суттєво різний. Головні відмінності між ними:
– розміщення характеризує прив’язку (місцеположення) господарських об’єктів, територіальна
організація – просторову взаємодію таких об’єктів;
– розміщення показує локалізацію окремих елементів, а територіальна організація характеризує
їх просторові поєднання, комбінації, комплекси;
– розміщення акцентує виробничу сферу, територіальна організація представляє всі складові
життєдіяльності суспільства, включаючи соціальну сферу, духовні і політичні чинники;
– розміщення дає «фотографію» територіальної прив’язки об’єктів продуктивних сил,
територіальна організація має на меті аналіз динамічної просторової впорядкованості життєдіяльності
суспільства [7, с. 129].
В даній роботі ми також дотримуємося думки, що суть згаданих понять різна (табл. 1).
Розміщення у буквальному його розумінні – це місцеположення господарських об'єктів, їх локалізація;
це розміщення фіксоване, застигле, незмінне. Відображення динаміки, переміщення потоків і
вантажів, людей, товарів, послуг, фінансів, інформації, представлення надзвичайно складної системи
зв'язків і відношень надає поняття «територіальна організація».
В результаті територіальної організації продуктивних сил утворюється певна територіальна
структура господарства.
Структура господарства – це склад і співвідношення його основних складових: сфер, секторів,
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підрозділів, галузей, видів виробництва, видів господарської діяльності взагалі [7, с. 432].
Таблиця 1
Критичний порівняльний аналіз видів структури господарства
Види структур
господарства

Сутність поняття

Територіальна

поділ географічного утворення (країни, району) на просторово виділені елементи, кожний з
яких виконує певну функцію в розвитку даного утворення (об’єкта) (промислові вузли,
райони, територіально-виробничі комплекси, технополіси, зони спільного підприємництва,
торгово-промислові комплекси тощо).

Структура
господарства

склад і співвідношення його основних складових господарства: сфер, секторів, підрозділів,
галузей, видів виробництва, видів господарської діяльності взагалі.

Галузева

сукупність галузей господарського комплексу, що характеризується певними пропорціями
та взаємозв’язками.

Виробничотехнологічна

цілісна сукупність підприємств виробничо-технологічного спрямування, поєднаних між
собою елементами виробничої інфраструктури та
організаційною системою управління
господарством.

Структура
виробництва

співвідношенням між галузями, яке виражає господарські пропорції та стан суспільного
поділу праці; визначається як натуральними, так і вартісними показниками (валовий
внутрішній продукт, валова додана вартість, чисельність зайнятих, вартість основного
капіталу);
характеризується
галузевими,
територіальними,
відтворювальними
пропорціями, а також пропорціями міжрегіонального товарообміну.

Джерело : розроблено автором за даними [3; 6; 7]
Галузева структура – це сукупність галузей господарського комплексу, що характеризується
певними пропорціями та взаємозв’язками [7, с. 143]. У галузевому плані структура господарського
комплексу представлена такими двома сферами як матеріальне виробництво (виробнича сфера) та
нематеріальне виробництво (невиробнича сфера) [7, с. 144].
Поряд з галузевою структурою регіон має і територіальну структуру, яка включає в себе
територіальні промислові, сільськогосподарські, транспортні та інші складові. Промислова
територіальна структура включає в себе індустріальні комплекси, промислові райони, промислові
вузли, промислові центри, промислові пункти, тобто форми територіальної організації господарства.
Всередині цих форм територіальної організації, ядрами комплексності є підприємства різних форм
власності та господарювання. Сільськогосподарська територіальна структура включає в себе
господарські комплекси (АПК); сільськогосподарські підрайони; обласні; внутрішньо обласні
сільськогосподарські райони, адміністративні сільськогосподарські підрайони і сільськогосподарські
підприємства різних форм власності та господарювання [3, с. 144].
Територіальна структура – це сукупність стійких зв’язків між елементами об’єкта, причому
обов’язковою умовою для їх реалізації є подолання геопростору. Це власне поділ географічного
утворення (країни, району) на просторово виділені елементи, кожний з яких виконує певну функцію в
розвитку даного утворення (об’єкта). Цими об’єктами можуть бути промислові вузли, райони,
територіально-виробничі комплекси, технополіси, зони спільного підприємництва, торгово-промислові
комплекси тощо [6].
Проблема територіальної організації продуктивних сил для будь-якої країни є визначальною, бо
вона лежить в основі господарського управління територією. Кожна держава, перш ніж розробити
концепцію розвитку в довколишньому просторі, оцінює власні економічні, демографічні, природні,
територіальні можливості, шукає нішу в територіальному й міжнародному поділі праці, визначає галузі
спеціалізації як між внутрішніми територіями, так і щодо обміну товарами на світовому ринку.
Територіальний поділ праці, що закріплює певні галузі за регіонами, виявляється не лише у їхньому
розташуванні, формування зон виробництва й збуту, але й у спеціалізації економічних районів та
поєднанні їхніх галузей, у між- і внутрішньорайонних зв’язках [6, с. 31].
Територіальна організація як науково обґрунтоване впорядкування у просторі діяльності різних
суб’єктів є одним із дієвих факторів регіонального розвитку. Кінцевою метою і результатом
територіальної організації продуктивних сил повинно стати забезпечення комплексності і системності
розвитку окремих територіальних одиниць, визначення їх місця у територіальному поділі праці.
Відображенням територіальної організації продуктивних сил є територіальна структура
господарського комплексу, яка характеризується певними якостями і рівнем розвитку. Комплексний
розвиток і раціональна спеціалізація відповідають головній вимозі господарювання – досягненню в
інтересах суспільства найвищих результатів при мінімальних витратах [2].
Аналітичні дослідження структурного коригування регіональних економік показують, що на
сьогодні характерною для них є певна монофункціональна спрямованість. Для більшості з них лише
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одна чи дві галузі відіграють основну регіональноутворюючу роль.
З розвитком продуктивних сил і поглибленням поділу праці територіальна організація
господарства (як і територіальна організація продуктивних сил) виявляється у нових формах,
наповнюється новим змістом [6].
Залежно від рівня концентрації продуктивних сил на території та особливостей сполучення
виробництв розрізняють форми розміщення продуктивних сил. Форми розміщення продуктивних сил –
це стійкі територіально-економічні утворення, що характеризуються своєю різноманітністю,
конфігурацією, складністю й взаєморозміщенням структурних елементів. Ці властивості тісно пов’язані
з функціональними характеристиками даного утворення і залежать від нього [6, с. 34].
Поділ праці розглядають у двох аспектах – як суспільний поділ праці і як територіальний поділ праці.
За першим розглядають якісну диференціацію праці за робітниками, групами та колективами робітників, за
другим вивчають просторовий розподіл виробництва за територіями. Розвиток суспільного поділу праці
знаходить свій вираз у формах суспільної організації виробництва. Територіальний поділ праці зумовлює
розвиток форм територіальної організації виробництва. Виділяють такі основні форми суспільної
організації виробництва: концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування, диверсифікація
виробництв, їх агломерування та комбінування [7, с. 478].
Територіальний поділ праці (ТПП) – процес виробничої спеціалізації території, зумовлений
посиленням міжрегіональної кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та послугами. Це
просторовий вияв суспільної праці взагалі, зумовлений економічними, соціальними, природними,
національно-історичними особливостями різних територій та їхнім географічним положенням; один з
факторів підвищення продуктивності праці. Ступінь ТПП залежить від рівня суспільного поділу праці в
даній країні і, таким чином, може відбивати ступінь розвитку її продуктивних сил [6, с. 35-36].
У територіальній організації виробництва і розподілі праці в останні десятиріччя все більш
помітною стає спеціалізація не на окремих галузях виробництва, а на певних рівнях (функціях)
економічної діяльності. Відбувається розшарування рівнів економічної діяльності і поглиблення
просторового розриву технологічного процесу. Наприклад, крупні центри метрополісів, де
сконцентрована високо кваліфікована робоча сила і розвинута інфраструктура ділових послуг,
характеризуються концентрацією функцій управління і науково-дослідними видами діяльності, в той
же час, виробництва по добуванню сировини переміщується на периферію регіону, або в загалі в
слабо розвинуті регіони. Як правило, функції управління зосереджені в центральних великих містах, а
виробництво переміщується в регіони з дешевою робочою силою.
Пізнання
закономірностей
розміщення
продуктивних
сил
і
господарського
комплексоутворювання регіонів дозволяє виявити додаткові джерела підвищення продуктивності
суспільної праці.
Виділимо наступні закономірності розміщення продуктивних сил і господарського
комплексоутворювання регіонів:
– Закономірність економічно ефективного розміщення продуктивних сил випливає із закону
економії суспільної праці, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між
районами видобутку сировини, виробництва і споживання продукції. Раціональна територіальна
організація продуктивних сил повинна забезпечувати найвищу продуктивність суспільної праці
завдяки максимальній економії її за рахунок зменшення затрат на подолання територіального розриву
між виробництвом і споживанням. Закономірність ефективного розміщення продуктивних сил
реалізується, насамперед, через принцип наближення розташування виробництва до джерел
сировини, енергії та споживача.
– Закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил випливає з економічного
закону суспільного поділу праці, який у просторовому аспекти модифікується у закономірність
територіального поділу праці та проявляється у спеціалізації господарства економічних районів.
Комплексний розвиток і ефективна спеціалізація відповідають найважливішій вимозі господарювання
– досягненню найвищих результатів при найменших витратах. Функціональне поєднання і
взаємопов’язаний розвиток галузей на певній території забезпечує розвиток галузей на певній
території забезпечує економію за рахунок зниження витрат основного виробництва, а також
здешевлення перевезень сировини і готової продукції, спільного використання виробничої
інфраструктури тощо.
Особливо важливими є внутрішні зв’язки виробничого характеру як основа формування
комплексу, а саме:
− зв’язки, зумовлені використанням різними підприємствами спільної інфраструктури;
− зв’язки по кооперуванню та комбінуванню у процесі виробництва продукції, комплексному
використанню сировини, палива, допоміжних матеріалів, споживання готової продукції.
Оскільки суспільне виробництво представлене конкретними підприємствами, то вивчення
впливу розміщення окремих із них на комплексний розвиток виробництва регіону і формування
територіальних виробничих комплексів (ТВК) має особливе значення. На формування ТВК найбільше
впливають ті виробництва, які мають велике комплексоутворююче значення, а саме: чорна
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металургія, паливна промисловість, електроенергетика, машинобудування, лісова і деревообробна
промисловість. Легка і харчова промисловість здебільшого доповнюють комплекси інших типів.
– Закономірність територіального поділу праці. Територіальний поділ праці є відображенням
процесу спеціалізації території на виробництві певних видів продукції та послуг на основі розвиненого
міжрегіонального обміну. Внаслідок територіального поділу праці в господарстві формується така
територіально-галузева структура, яка найбільш повно відповідає природним, демографічним,
економічним та соціальним умовам регіону і потребам міжрегіонального ринку. Розміщення
продуктивних сил з урахуванням територіального поділу праці та спеціалізації регіону знижує витрати
виробництва і приводить до підвищення ефективності господарства. Процес територіального поділу
праці характеризується відбором для кожної території тих галузей, для розвитку яких склались
найбільш сприятливі природні та соціально-економічні передумови. Завдяки цьому розвивається
ефективна територіальна спеціалізація в поєднанні з допоміжними і обслуговуючими галузями,
формується господарський комплекс з його внутрішньою структурою і міжрегіональними зв’язками [2,
с. 12].
– Закономірність територіальної концентрації виробництва відображає об’єктивну тенденцію
його зосередження в обмеженому просторі та проявляється в економії витрат за рахунок
агломераційного ефекту (взаємного розміщення спільних об’єктів в одній точці).
Закономірності розміщення продуктивних сил проявляються як стійкі відношення між
виробничою діяльністю людей і особливостями території, де ця діяльність проходить. Знання
закономірностей і їх практичне використання дозволяє вибрати найдоступніший варіант розміщення
виробництва, цілеспрямовано організувати господарську діяльність на території відповідно до вимог
регіональної політики.
Питання комплексного економічного та соціального розвитку регіонів важливе при вирішенні
проблем територіальної організації виробництва.
Комплексність передбачає оптимальне, тобто економічно найбільш ефективне поєднання
окремих галузей господарств у відповідності до виробничої спеціалізації регіону [2, с. 20].
В спеціалізації проявляються найважливіші господарські функції регіонів. Навколо галузей
спеціалізації створюються численні економіко-технологічні ланцюги, зосереджуються допоміжні і
обслуговуючі підприємства різних форм підпорядкування і власності. Поєднання підприємств різних
форм власності пояснюється економічною доцільністю спільного функціонування.
В цілому комплексний розвиток продуктивних сил регіону сприяє високій економічній
ефективності взаємопов’язаного розвитку виробництва і оптимальному використання ресурсів;
раціональному використанню людського потенціалу; екологічній безпеці регіону, яка досягається за
рахунок раціонального розміщення виробництва і розселення населення [2, с. 21].
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити висновки, що
проблема територіальної організації продуктивних сил для будь-якої країни є визначальною, бо вона
лежить в основі господарського управління територією. Тому одним з головних кроків на шляху до
формування ефективної структури господарства економічного простору є розвиток ефективно
функціонуючих кластерів.
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Анотація
В статті узагальнено підходи до визначень понять «структура» та виділені види структури
господарства. Розглянуто закономірності розміщення продуктивних сил і господарського
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Аннотация
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ТА
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
(РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)
Постановка проблеми. В сучасних умовах прискореного розвитку економіки та науковотехнічного прогресу людські якості виступають основним фактором виробництва. Саме людський
капітал виступає одним з головних чинників економічного розвитку та накопичення багатства певної
територіальної одиниці. Робоча сила розглядається як перший і найбільш важливий фактор розвитку
в ХХІ столітті: «…саме її кількісні та якісні параметри значною мірою впливають на інвестиційні
можливості» [1, с. 7].
За розрахунками вітчизняних вчених, вартість нагромадженого людського капіталу України ще у
2005 році становила 2,195 трлн. грн. (за методом капіталізації споживчих витрат), та 1,902 трлн. грн.
(за методом капіталізації заробітків) [2, с. 83-88]. Загальна вартість людського капіталу України у 2008
р. була визначена у розмірі 21,416 трлн. грн., а в розрахунку на одну особу - 465,4 тис. грн. [3, с. 1920], а в 2009 році, методом калькуляції витрат, що підвищують якісну складову людського капіталу,
було розраховано повну відтворювальну вартість, яка складала 7680 млрд. грн. або 168 тис. грн. на
душу населення України [4, с. 12-14].
Людський капітал є самобутньою державотворчою силою, що формує економічну основу країни,
активізує її розвиток та прогрес, а разом з тим і розвиток суспільства, нації та людства загалом.
Державотворча самобутність українського народу проявляється у «своєрідності, самостійності
розвитку, в культурі, духовності, звичаях, обрядах, традиціях (на противагу наслідуванню)» [5].
Історичні, національні, культурні особливості і традиції обумовлюють характер і види вкладів у людину
[6, с. 79], тим самим відіграють важливу роль у процесі інвестування в людський розвиток. Тому
формування людського капіталу в Україні є основною метою економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських дослідників людського капіталу
відомі В. Куценко, Г. Євтушенко, О. Грішнова, В. Антонюк, Н. Ушенко та інші. Аналізу соціальних і
демографічних проблем розвитку країни та людських ресурсів присвячували свої праці такі відомі
вчені, як: Д. Богиня, М. Долішній, В. Геєць, А. Колот, Е. Лібанова, В. Куценко, В. Лич, В. Стешенко та

164

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

інші. Значний внесок у розвиток теорії людського капіталу здійснили також і російські вчені:
А. Добринін, С. Дятлов, Е. Циренова, Р. Капелюшников, С. Климов, А. Корицький та ін.
Під людським капіталом розуміють сукупність навичок, здібностей, кваліфікацій, здоров’я,
мотиваційних чинників, які належать певній людині та в умовах інвестиційних потоків приносять дохід
їх власнику. Величина інвестиції у формування та розвиток структурних елементів людського капіталу
певною мірою визначає величину доходів. Набуті, сформовані та розвинуті складові людського
капіталу виступають основними засобами довготривалого використання у виробництві.
Існує багато чинників, які впливають на формування та розвиток людського капіталу регіону:
економічні, соціальні, демографічні, екологічні, політичні тощо. Проте основними чинниками у
формуванні людського капіталу, на наш погляд, є соціально-демографічні, які досі розглядалися
відокремлено або частково. Саме соціально-демографічні чинники взаємозалежно визначають
кількість та якість людських ресурсів, які при належному інвестуванні в них утворюють людський
капітал. З метою глибшого розуміння процесів формування людського капіталу країни, необхідно
проаналізувати соціально-демографічні чинники у регіональному розрізі.
Економічний район – це невід’ємна частина загального єдиного економічного простору країни
або світу; це територія, що має спільні природні, соціально-економічні, національно-культурні та інші
умови розвитку [7, с. 107]. Саме в межах певного району створюється відповідний ресурсному
забезпеченню рівень життя населення та розвиток людини.
Розвиток регіонів України під впливом певних факторів відбувається нерівномірно. Виділяють
об’єктивні та суб’єктивні чинники, що створюють різного роду диспропорції у розвитку регіонів та
регіональних продуктивних сил [8, с. 301-302]. Всі чинники соціально-демографічного простору
взаємопов’язані між собою, визначають ступінь деформації розвитку регіону та його населення і всі
вони різняться в різних частинах України.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз соціально-демографічних передумов
формування людського капіталу та визначення регіональних диспропорцій в соціально-демографічних
процесах регіону. Задля цього зіставимо економічні райони західної, північної, південної та східної
частини України, проведемо ранжування за лідерством серед них за соціально-демографічними
показниками.
Виклад основного матеріалу дослідження. Східну Україну представлено Донецьким
економічним районом, який охоплює територію Донецької та Луганської областей. Західну Україну –
Карпатським економічним районом, який включає Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську і
Чернівецьку області. В Північній Україні розглядається Столичний економічний район, який охоплює
Київську, Чернігівську та Житомирську області. В Центральній Україні необхідно проаналізувати
Центральний економічний район, в який входять Черкаська та Кіровоградська області. В південній
Україні – АР Крим, зокрема Одеську, Миколаївську та Херсонську області, які утворюють
Причорноморський економічний район.
Головними соціально-демографічними чинниками, що формують людський капітал, можна
вважати економічну активність населення, рівень здоров’я, освітньо-професійний, духовно-культурний
рівні та рівень зовнішньої міграції. Саме ці чинники дають змогу вдало окреслити якість людського
капіталу регіону.
Чисельність економічно-активного населення вказує на кількість людей, які готові запропонувати
свою робочу силу на ринку праці, причому міграційні процеси або збільшують, або знижують її; показник
рівня здоров’я та освіти вказує на можливість або неможливість вести продуктивну діяльність, а рівень
духовності та культури свідчить про внутрішнє психологічне благополуччя кожної людини та загальний
настрій суспільства. Аналіз вище зазначених чинників дасть змогу охарактеризувати сутність та відмінності
соціально-демографічних передумов формування людського капіталу в різних регіонах України та
визначити той, що має найбільш сприятливі передумови для його формування.
Для того, щоб дослідити особливості соціально-демографічних передумов формування
людського капіталу, необхідно зіставити наступні показники по областях України (табл. 1):
1. Середня чисельність населення району тис. осіб (2010 р.).
2. Рівень економічної активності у віці 15-70 р, % до всього населення відповідного року (2010 р.).
3. Рівень безробіття (за методологією МОП), % до економічно активного населення 15-70 р
(2010 р.).
4. Загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) на 1000 осіб наявного населення
(2010 р.)
5. Загальні коефіцієнти міграційного приросту (скорочення) населення в Україні та регіонах у
2010 році (на 10000 осіб ).
6. Середня очікувана тривалість життя при народженні, обидві статі, років (2009-2010 р.).
7. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій, тис. грн.
(2010 р.).
8. Чисельність фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи, осіб (2010 р.)
9. Частка витрат домогосподарств на відпочинок і культуру, % (2010 р.).
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10. Кількість злочинів на 100 тис. середньорічного наявного населення.
11. Частка витрат домогосподарств на освіту, % (2010 р.).
Таблиця 1
Соціально-демографічні передумови формування людського капіталу
(по областях України)
Області /
Статистичні
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
показники
Україна
45870,7 63,7
8,1
-4,4
3,5
70,44
9867092
89564 1,8
1102
1,4
Донецька
4449,9 63,7
8,4
-7,3
-2,4
69,07
579342,3
5613
1,9
1406
1,2
Луганська
7,2
-7,8
-10,4
69,58
127827,9
1182
1,7
1396
0,7
2301,4 61,6
Львівська
2547,2 62,9
7,7
-1,6
-3,4
70,44
299596,0
4078
1,4
680
1,2
Івано1380,2 57,0
7,8
-0,9
1,6
72,52
56773,9
764
1,6
419
2,4
Франківська
Закарпатська
1246,1 63,1
8,7
2,7
-6,7
70,2
25669,5
558
1,2
544
1,8
Чернівецька
8,5
-0,8
7,0
72,64
35873,5
921
1,4
737
1,4
904,3
62,7
Київська
1719,7 63,2
7,3
-5,0
26,5
69,5
209229,1
2271
1,4
964
2,2
Чернігівська
10,5
-10,5
0,1
69,2
32373,6
562
1,2
867
0,5
1104,0 66,2
Житомирська
1282,4 65,9
9,8
-5,1
-2,3
69,2
20562,1
301
1,6
797
1,7
Черкаська
9,9
-7,2
-3,7
70,91
58257,3
899
1,4
753
1,5
1290,3 64,9
Кірово1013,9 62,4
8,9
-7,0
-6,6
69,03
28320,3
409
1,7
1174
1,2
градська
АР Крим
1964,4 64,5
6,2
-2,7
17,5
70,45
154277,2
1451
1,8
1705
1,5
Одеська
2389,9 61,3
6,1
-3,1
21,3
68,95
192543,1
2828
1,5
1039
2,0
Миколаївська
8,4
-5,0
-3,1
68,7
384619,9
1239
1,9
1067
1,2
1186,4 64,5
Херсонська
1090,8 64,4
8,6
-3,7
-10,5
69,28
42359,3
810
1,7
1129
1,4
Джерело : розроблено автором за даними Державного комітету статистики України [9; 10; 11; 12; 13; 14]

Найбільша середня чисельність населення у 2010 році спостерігалась в Донецькій області
(4449,9 тис. осіб), найменша – у Чернівецькій (904,3 тис. осіб). Середня чисельність населення
виявляє кількісну потенційну складову людських ресурсів, яку при належному інвестуванні можна
формувати у людський капітал.
Рівень економічної активності населення певною мірою показує ступінь використання та
реалізації сформованого людського капіталу регіону або бажання людини втілювати власний наявний
потенціал та здійснювати вклад у розвиток економіки. Рівень економічної активності більший, ніж по
Україні (63,7%) спостерігався в Чернігівській (66,2%), Житомирській (65,9%), Черкаській (64,9%),
Миколаївській (64,5%), Херсонській (64,4%) областях та АР Крим (64,5%). Найнижчий – в ІваноФранківській області та склав 57%.
Загальноукраїнський рівень безробіття у віці 15-70 років знизився з 8,1% у 2010 році по 7,9% у
2011 році. У 2010 році найбільший рівень безробіття спостерігався у Чернігівській, Черкаській та
Житомирській областях (10,5%, 9,9%, 9,8%), що більше ніж по Україні (8,1%). Значно нижчий був в АР
Крим та Одеській областях (6,2 та 6,1% відповідно). Безробіття знижує можливості реалізації
людського капіталу, вказує на диспропорції між попитом та пропозицією на робочу силу, диспропорції
в професійно-кваліфікаційній структурі населення та невідповідності структурі робочих місць
регіонального ринку праці [15].
Коефіцієнт природного приросту дає змогу прогнозувати динаміку чисельності людського
ресурсу. У 2010 році додатній коефіцієнт природного приросту спостерігався в Закарпатській області,
внаслідок переважання народжуваності над смертністю. Кількість народжених в області становила
18301 особу, померлих – 14947 осіб. В трійку з найбільшими коефіцієнтами природного приросту
серед досліджуваних областей входить Донецька (-7,3), Луганська (-7,8), завершує трійку Чернігівська
з найбільшим показником негативного природного приросту (-10,5). Чисельність населення Донецької
області стрімко зменшується, що може призвести до втрати її лідируючих позицій за цим показником.
Щодо Чернігівської області, яка за чисельністю населення перебувала в ряду останніх, такий
від’ємний приріст є критичним. Виникає необхідність впровадження дієвих соціально-економічних і
демографічних програм та прийняття активних дій щодо збереження чисельності населення області.
Міграційний приріст дає змогу аналізувати відтік людських ресурсів та людського капіталу як за
межі регіону, так і за межі країни. Загальний коефіцієнт міграційного приросту вказує на
співвідношення серед кількості вибулих та кількості прибулих на 10 тис. осіб в регіоні. Найбільший
додатній показник міграційного приросту 2010 року спостерігався в Київській та Одеській областях
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(26,5 та 21,3 осіб відповідно), найбільший від’ємний – Луганській та Херсонській областях (-10,4 та 10,5 осіб).
Болючою для України залишається міжнародна міграція, особливо висококваліфікованих
наукових кадрів. Так, в 1991 році з країни виїхало 39 докторів наук, в 1995 – 59, в 2000 – 26 докторів
наук. Далі ситуація покращилась у зв’язку з активізацією соціально-економічних процесів в Україні та
створенням кращих можливостей реалізації людського капіталу. В 2005 та 2010 роках виїхало по 8
докторів наук, 45 та 31 кандидат наук відповідно [13, с. 67, 73]. Не зважаючи на позитивні зрушення,
досі існує необхідність вдосконалення умов праці, шляхів здійснення і впровадження науководослідної діяльності.
Одним з головних складових людського капіталу є здоров’я населення. Сукупним показником
здоров’я виступає середня очікувана тривалість життя при народженні. Вища за середню по Україні в
2010 році (70,44 років) спостерігалась в Чернівецькій, Івано-Франківській, Черкаській областях та
АР Крим (72,64; 72,52; 70,91; 70,45 років, відповідно). Найменша тривалість життя виявилась в
Одеській та Миколаївській областях. Одеська область займала останнє місце у 2010 році за
інтегральним рівнем стану та охорони здоров’я населення. Миколаївська область характеризувалась
низькими умовами проживання та нижчим за середній рівень людським розвитком, що визначає стан
здоров’я населення та його тривалість [14].
Аналіз структури витрат домогосподарств на культуру та відпочинок дає змогу з’ясувати ступінь
духовності та рівень культури населення регіонів. Найбільша частка сукупних витрат на культуру та
відпочинок у 2010 році спостерігалась в Донецькій і Миколаївській областях – по 1,9; в Україні склала
1,8; найменша – в Закарпатській та Чернігівській областях: по 1,2.
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, а також чисельність наукових кадрів
свідчать про ступінь оновлення інформації та наявність знань в регіоні, необхідних для формування та
розвитку людського капіталу.
Частка витрат домогосподарств на освіту виявляє попит на освітні послуги та бажання
підвищувати рівень знань населення. Найбільше витрачало на освіту у 2010 році населення ІваноФранківської, Чернівецької і Луганської областей (2,4%, 2,2%, 2,0% відповідно), нижчим попитом
освітні послуги користуються в АР Крим та Чернігівській області (0,7%, 0,5%).
Коефіцієнт злочинності, який визначає ступінь безпеки в регіоні, залежить від багатьох
соціально-економічних показників: рівня доходів, освіти, культури, людського розвитку тощо. Області з
низьким рівнем людського розвитку, такі як Донецька, Луганська, Кіровоградська знаходяться в
перших рядах за коефіцієнтом злочинності (табл. 1). Меншими у 2010 році коефіцієнти злочинності
були в Закарпатській та Івано-Франківській областях, де соціально-економічний розвиток вищий.
Порівнюючи всі вище проаналізовані показники перерахуємо їх у відносні значення (за
максимум взято найбільший показник у відповідній сукупності по областях). Визначимо ранг кожної
області за всіма групами досліджуваних факторів (рис. 1).

Рис. 1. Місце області за рівнем розвитку соціально-демографічних передумов формування
людського капіталу
Джерело : розроблено автором за даними Держкомстату України [14]
Обчисливши середнє арифметичне серед відносних значень по областях, присвоєних кожному з
11-ти показників по кожній з 15-ти областей, згрупуємо їх по регіонах та з’ясуємо район-лідера (рис. 2).
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Рис. 2. Місце району за рівнем соціально-демографічних передумовах формування
людського капіталу
Джерело : розроблено автором за даними Держкомстату України [14]
Отже, економічним лідером за соціально-демографічним розвитком у 2010 році був Карпатський
район, останнє місце належить Центральному економічному району.
Карпатський регіон займає провідну позицію через сприятливий соціально-демографічний
розвиток його областей. Івано-Франківська область характеризується низькими показниками
злочинності (419 злочинів на 100 тис. осіб, в той час, як в АР Крим – 1705) і найбільшою часткою
видатків на освіту (2,4%) за високою тривалістю життя. В Закарпатській області високий коефіцієнт
природного приросту (2,7), що був єдиним позитивним показником серед досліджуваних областей,
Провідні місця за чисельністю населення, чисельністю наукових фахівців, обсягом виконаних наукових
та науково-технічних робіт займає Львівська область. Високий коефіцієнт природного приросту у
Чернівецькій області.
Центральний район опинився на останньому місці через безліч негативних показників
Кіровоградської та Чернігівської областей. Кіровоградська область займає останні позиції за рівнем
економічної активності населення, високим рівнем безробіття, низькими коефіцієнтами природного та
міграційного приросту і високою кількістю злочинів, за малими показниками чисельності населення,
чисельності фахівців, що займаються науковою діяльністю та рівнем людського розвитку. Черкаська
область характеризується високим рівнем безробіття, від’ємним природним приростом та порівняно
невеликою часткою витрат на відпочинок та культуру.
Досліджуючи процеси формування людського капіталу країни, необхідно враховувати і
людський розвиток регіонів, інтегральним показником якого є індекс регіонального людського розвитку
(ІЛР). Він вміщує в себе розраховані індекси демографічних процесів, регіональних ринків праці,
матеріального добробуту населення, умов проживання населення, рівня освіти, стану охорони
здоров’я, соціального середовища, екологічної ситуації тощо. Вперше індекс людського розвитку
України було розраховано у звіті ПРООН у 1993 році, Україна посіла 45 місце та була віднесена до
країн з високим рівнем людського розвитку. На сьогодні показники дещо погіршилися: країна посідає
позиції з середнім його рівнем. Відповідно до Доповіді за 2010 рік, значення ІЛР України за 2010 рік
дорівнює 0,710, що ставить країну на 69 позицію з 169 країн і територій [14, с. 3-4].
Варто вказати на сутнісні відмінності між теорією людського капіталу та теорією людського
розвитку, які полягають у тому, що перша спрямована на вивчення людських якостей як продуктивної
сили виробництва, а друга виходить з того, що виробництво існує для удосконалення людини [16, c.
214]. Проте, ці категорії взаємопов’язані: більш досконала, розвинута людина спроможна підвищувати
рівень економічного піднесення, а суспільний добробут сприяє людському розвитку.
За індексом регіонального людського розвитку перші місця серед усіх регіонів країни займають
м. Київ та Севастополь, від третього по п’яте місця – Харківська, Київська та Хмельницька області.
Останні місця належать Луганській, Кіровоградській та Донецькій областям [14, с. 6-7]. Знаючи ранги
людського розвитку по областях, групуючи їх, можна виявити ранг району за людським розвитком
(рис. 3).
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Рис. 3. Місце району за рівнем людського розвитку
Джерело : розроблено автором за даними Держкомстату України [14]
На першому місці опиняється Карпатський регіон, останнє займає Донецький. Карпатський
район має досить високі показники демографічного розвитку, кращим становищем соціального
середовища, сприятливішою екологічною ситуацією, вищим рівнем охорони здоров’я та умов
проживання населення, за якими Донецька область значно відстає. Проте за матеріальним
добробутом та станом ринку праці переважає Донецький район, що є вагомими чинниками у
формуванні та розвитку людського капіталу, ось чому у аналізі соціально-демографічних передумова
формування людського капіталу, регіон посідав вищі місця.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведене дослідження підтверджує
значні диспропорції соціально-демографічних сферах по районах країни та виявляє багато прогалин в
соціально-демографічних передумовах формування людського капіталу, потребуючих негайного
вирішення. Значні розбіжності в рівні безробіття (від 10,5 в Чернігівській до 7,3 в Київській, 6,1 в Одеській
областях) призводять до активізації міграційних процесів, як внутрішньо-регіональних, так і міжнародних.
Відмінності в рівні природного приросту: Закарпатська область має додатній коефіцієнт 2,7, Луганська –
найбільший від’ємний (-7,8), що призводить до зниження чисельності працездатного населення, а,
відповідно, економічної стабільності районів. Загальні коефіцієнти міграційного приросту значно різняться
по областях: Київська – 26,5, Херсонська – -10,5. Різниця у тривалості життя (від 72,64 в Чернівецькій до
68,7 в Миколаївській областях) залежить від багатьох природних, економічних, соціальних факторах, що
також активізує міграційні процеси. Різниця в чисельності наукових фахівців та здійсненні наукових робіт
(5613 осіб та 579342,3 тис. грн. в Донецькій, 301 особа та 20562,1 тис. грн. у Житомирській ) по областях
свідчить про розбіжності економічного розвитку, наявності інформаційного простору, розбіжності в
ступенях відтворення інтелекту та обміну інформацією в регіонах.
Найважливішим завданням сучасної політики розвитку держави є аналіз диспропорцій та
вирівнювання регіонального як соціально-економічного, так і людського розвитку. З метою зниження
регіональних диспропорцій у формуванні людського капіталу, необхідно в першу чергу звертати увагу
на вдосконалення та врівноваження соціально-демографічних показників. Існує суттєва необхідність
впровадження дієвих соціально-економічних і демографічних програм та прийняття активних дій щодо
збереження чисельності населення регіонів, збільшення рівня народжуваності, регулювання
безробіття, створення належних умов праці, умов реалізації людського потенціалу, можливостей
впровадження та використання людського капіталу. Болючими залишаються проблеми життєвого
рівня та матеріального добробуту в Україні, вирішення яких дасть змогу уникнути втрат
висококваліфікованих кадрів та призупинити міграційні процеси їх.
Важливим кроком в регулюванні передумов формування людського капіталу регіонів постають
стратегії соціально-демографічного розвитку, причому не тільки обласного та загальнодержавного
рівня, а й регіонального, що дасть змогу більш точного та наочного порівняння показників по регіонах
України. Заплановані стратегічні кроки повинні бути реалістичним, чітко визначеним та тактично
контрольованими у виконанні як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях.
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Анотація
В статті досліджуються соціально-демографічні передумови формування людського
капіталу у розрізі економічних районів України. Виявлені диспропорції регіонального розвитку.
Проведено ранжування регіонів за соціально-демографічними показниками. Подані поради щодо
покращення умов формування та використання людського капіталу на регіональному рівні.
Ключові слова: людський капітал, соціально-демографічні показники, регіональний розвиток,
формування людського капіталу, людський розвиток.
Аннотация
В
статье
исследуются
социально-демографические
предпосылки
формирования
человеческого капитала в разрезе экономических районов Украины. Выявлены диспропорции
регионального развития. Проведено ранжирование районов по социально-демографическим
показателям. Представлены рекомендации по улучшению условий формирования и использования
человеческого капитала на региональном уровне.
Ключевые слова: человеческий капитал, социально-демографические показатели,
региональное развитие, формирование человеческого капитала, человеческое развитие.
Annotation
This article presents the author’s view about the socio-demographic background of human capital
creation in the Ukrainian economic regions. It investigates disproportions of regional development and
conducts a ranking of regions according to socio-demographic indicators. Moreover the author provides
recommendations to improve the process of human capital formation and use at the regional level.
Key words: human capital, socio-demographic indicators, regional development, human capital's
creation, human development.
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ІНСТИТУТИ АДАПТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ У
СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Постановка проблеми. Конкурентне середовище ставить нові вимоги до суб’єктів на кожному
рівні: макро-, мезо- та мікроекономічному. Ядром конкурентоспроможності та розвитку суб’єкту є
люди. Адже саме люди створюють машини та техніку, розробляють технології та впроваджують
інновації. Людина є основою як керуючої, так і керованої системи управління [2, c. 215]. Нематеріальні
активи, головним із яких є людський капітал, створюють до 85% доданої вартості [6, c. 42]. Все це
свідчить про важливість формування робочої сили та її подальшого розвитку. Соціально-трудові
відносини відіграють важливу роль у формуванні людського потенціалу. Від їх стану, розвинутості,
відповідності стандартам та нормам залежать загальні можливості розвитку людського капіталу. Для
досягнення кращих результатів та професійного зростання працівників необхідно впроваджувати
інститути адаптації людини, як на дотрудовій стадії, так і під час трудового життя людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських вчених, що зробили значний
внесок у розвиток теоретичних і практичних положень з регулювання соціально-трудових відносин,
слід назвати таких, як: О. А. Грішнова [2], О. М. Колот, Г. В. Назарова, Е. М. Лібанова, Л. В. Шаульська,
С. В. Мельник та інші. Питання розвитку персоналу та його адаптації на робочому місці розглядають
такі вчені, як: І. В. Лебедєв [4], Д. Клаттерберг [11], Д. Іванцевич, М. Армстронг, Д. П. Богиня,
П. Аргенті, П. М. Куліков [3], Н. В. Геліч, Л. Л. Калініченко та ін. Але потребує більш глибокого вивчення
питання щодо впровадження інститутів адаптації та розвитку персоналу на підприємствах в Україні,
зокрема інститутів наставництва, менторингу та стажування, а також дослідження їх впливу на
загальний стан соціально-трудових відносин на підприємстві.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз методів адаптації та розвитку персоналу
підприємства, їх вплив на стан соціально-трудових відносин в організації.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі перед українським та
світовим суспільством постає важливе завдання: забезпечити економічне зростання одночасно та
поряд з соціальним розвитком. У центрі соціально-трудових відносин знаходиться людина, як
головний їх суб’єкт. Відкрита система «людина – праця - суспільство» становлять основу соціальнотрудових відносин. Для всебічного розвитку людини, формування особистості та подальшого
професійного зростання необхідно впроваджувати інститути адаптації та розвитку людини.
Профорієнтаційна робота, спеціальна освіта, стажування, інститути адаптації – усе це направлено на
становлення робочої сили [9]. Слід наголосити, що кожен етап професійного зростання важливий для
досягнення результату з формування конкурентоздатної трудової сили. Трудовий потенціал людини
базується на природних здібностях та формується у процесі освіти, виховання, мотивації та
накопичення досвіду [4, с. 102].
Серед типів соціально-трудових відносин виділяють принцип партнерства, що направлено на
взаємодію суб’єктів з метою досягнення балансу інтересів всіх учасників, їх взаємопогодження. Деякі
автори окремо досконально розглядають систему соціального партнерства – особливий тип відносин
у соціально-трудовій сфері, який передбачає застосування різноманітних форм і методів погодження
інтересів найманих працівників, роботодавців і їхніх представницьких органів, прагнення до спільних
домовленостей договору, досягнення консенсусу, опрацювання і спільної реалізації заходів
різноманітних напрямів соціально-економічного розвитку [5, c. 235].
Наявність діалогу, взаємоузгодження інтересів, взаєморозуміння на підприємстві між усіма його
суб’єктами стають важливими елементами стабільної роботи організації та її розвитку.
Адаптація, як процес пристосування працівника до умов зовнішнього та внутрішнього
середовища, стає важливим елементом для досягнення ефективних результатів нових співробітників
організації. Основними причинами звільнення працівників протягом декільком місяців після
працевлаштування є розбіжність реальності з очікуваним, а також складнощі інтеграції в нову
організацію. Таким чином, відсутність інститутів адаптації призводить до низьких результатів
діяльності. Як стверджує Куліков П. М., «механізм адаптації покликаний забезпечувати стійкість
параметрів системи, а тому й системи в цілому, до дії негативних факторів середовища» [3, с. 56].
Категорія адаптації досліджується у економіці, медицині, біології, психології, філософії,
соціології та ін. У економічній науці виділяють декілька типів адаптації:
1) за кількістю суб’єктів: індивідуальна, колективна;
2) за пристосуванням до умов праці: психофізіологічна, соціально-психологічна;
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3) відповідно до суб’єкту: первинна (для молодих співробітників, що не мають досвіду роботи),
вторинна (для працівників при зміні місця роботи, зміни професії або після перерви у трудовому
житті);
4) за функціональними обов’язками : виробнича, невиробнича;
5) за механізмом проведення: добровільна, примусова;
6) за формою проведення: активна, пасивна [1, c. 115].
У структурі адаптації виділяють елементи: соціальний (взаємодія із колегами), професійний
(оволодіння професійними знаннями, вміннями, компетенціями).
Завданнями підрозділу з управління адаптацією в області організації технології процесу
адаптації, за А. Г. Поршневим, є:
«а) організація семінарів, курсів з різних питань адаптації;
б) проведення індивідуальних бесід керівника, наставника з новим співробітником;
в) інтенсивні короткострокові курси для керівників, які тільки вступають на посаду;
д) спеціальні курси підготовки наставників;
е) використання методу поступового ускладнення завдань для нового працівника;
є) виконання разових громадських доручень для встановлення контактів нового працівника з
колективом;
ж) підготовка заміни при ротації кадрів;
з) проведення в колективі спеціальних рольових ігор по згуртуванню співробітників» [10].
Але сучасні умови вимагають впровадження нових інститутів адаптації, деякі із яких стають
частиною корпоративної культури організації, деякі відображають зв'язок працівників і бренду
підприємства.
Наявність діалогу, взаємонавчання та взаєморозвитку працівників та керівництва можливо при
впровадженні інститутів наставництва та менторінгу, а знайомство із професією та колективом до
працевлаштування можливо при проведенні стажування на підприємстві. Порівняльна характеристика
цих інститутів навчання та адаптації представлена у табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика деяких інститутів навчання та адаптації на підприємстві
Наставництво

Менторинг

Стажування

1
Визначення

2
Одна із форм професійної
підготовки молодих працівників
досвідченими кваліфікованими
фахівцями [7].
Заняття
досвідченого
працівника
з
молодим
робітником у процесі щоденної
роботи.

4
Набуття особою досвіду
виконання завдань та
обов'язків
певної
спеціальності;
один
із
видів
післядипломної
освіти
(поряд
з
перепідготовкою,
спеціалізацією,
розширенням профілю)
[9].

Суб’єкти

Наставник, учень

3
Взаємовідносини між людьми,
коли більш мудра та досвідчена
людина допомагає іншій людині
розвиватися та зростати [11].
Менторинг – взаємодія між
старшими
та
молодшими
працівниками організації, де
ментор має досвід та вплив у
організації
та
особисто
консультує, дає поради, сприяє
кар’єрному
зростанню
свого
менті [12].
Ментор, менті

Наставник
–
висококваліфікований
спеціаліст або досвідчений
працівник,
у
якого
інші
працівники можуть отримати
поради та підтримку.
Учень – робітник організації,
що
потребує
професійної
допомоги та/або поради.

Ментор – мудра, досвідчена,
відповідальна людина, що надає
поради, керує, навчає, заохочує,
оцінює, випробує та коректує
діяльність свого менті та є
прикладом для нього.
Менті – людина, що має
ментора, з метою досягнення
високих
професійних
та
особистих цілей.

Для співробітників організації.

Для співробітників організації.

Традиційно для робітничих
професій, у якості навчання
або як частина вступного
інструктажу.

Найчастіше
використовується
для працівників розумової праці.

Керівник стажування –
особа, що працює в
організації та наділена
повноваженнями
та
відповідальністю
за
проведення стажування.
Стажер
(стажист)
–
людина, що претендує
на певне місце роботи
або
навчається
в
організації
в
рамках
програми стажування.
Не для співробітників
організації.
Частіше
використовується
для
працівників
розумової
праці.

Положення в
організації
Галузева
спеціалізація
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продовження табл. 1
1
Дія
(протяжність)
у часі
Час
проходження
Основна мета

2
Для
молодих,
нових
співробітників на початку
роботи (до 1 місяця).
В процесі роботи

3
Довготривале, для молодих, нових
співробітників від початку роботи та
протягом їх професійної діяльності.
В процесі роботи

4
Для стажерів протягом
терміну
стажування
(звичайно 1-4 місяці).
До прийому на роботу

Навчання
нового
співробітника основам його
роботи
для
виконання
функціональних обов’язків.

Покращення результатів діяльності
працівників, розвиток лідерських
якостей,
отримання
нових
соціальних
навичок,
побудова
плану кар’єрного зростання.

Набуття
практичного
досвіду
роботи,
підвищення кваліфікації,
вивчення нових методів
організації
та
проведення роботи.
Наказ
керівника
підприємства
або
підрозділу.

Порядок
Закріплення відповідно до
проведення
штатного розкладу.
на
підприємстві
Джерело : розроблено автором

Самостійний
призначенням,
корпоративної
культури.

вибір
як

або
за
частина
внутрішньої

З метою всебічного розвитку працівника, підтримки його на новому робочому місці
впровадження інститутів адаптації відіграють велику роль.
Наставництво допомагає ознайомитися з професією, дізнатися окремі практичні деталі,
отримати підтримку та ознайомитися із досвідом наставника. Менторинг – довгострокове навчання як
професійним якостям, так і особистим, лідерським. Менторинг допомагає у професійному становленні,
формуванні кар’єрного плану. Ментор, як досвідчений професіонал, допомагає менш досвідченій
людині, прислухається до її думок, дає їй поради, передає власний досвід, а також надає консультації
[8, с. 117]. Стажування є інститутом, що допомагає молодому фахівцю набути практичного досвіду
перед працевлаштуванням.
Висновки з проведеного дослідження. У статті проаналізовано види адаптації та їх вплив на
працівників. Обґрунтовано доцільність впровадження сучасних інститутів навчання та адаптації з
метою розвитку персоналу підприємства. Розроблено порівняльну характеристику інститутів
наставництва, менторингу та стажування. Розкрито сутність, особливості та переваги кожного із них.
Удосконалено аналіз інститутів навчання та адаптації з метою покращення стану соціально-трудових
відносин на промисловому підприємстві, що дозволить розкрити сутність, особливості та переваги
кожного із них на різних етапах управління персоналом та соціально-трудовими відносинами на
промисловому підприємстві.
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впровадження на промисловому підприємстві.
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ФОРМИ Й МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах розвиток малого підприємництва є
одним з найважливіших завдань державної політики. Стан та особливості розвитку малого бізнесу в
Україні мають виразну регіональну специфіку, бо наша держава об’єднує неоднорідні території й
регіональні господарські комплекси. Високий ступінь соціально-економічної значущості малого
підприємництва для кожного регіону обумовлює необхідність вивчення видів, форм і механізму його
підтримки для забезпечення сприятливих умов функціонування, збереження існуючих позицій та
подальшого розвитку підприємницьких структур.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній економічній літературі питанням
державної підтримки розвитку малого бізнесу приділяється постійна увага. Так, З. С. Варналій
досліджує питання державної регуляторної політики в сфері малого підприємництва та форми його
підтримки [1]. Багато уваги у своїх дослідженнях приділяє Т. С. Смовженко формуванню політики
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні [11]. К. М. Ляпіна, Д. В. Ляпін вивчають питання
забезпечення ефективності національної програми розвитку малого підприємництва [7]. О. В. Кужель
розглядає питання формування паритетності державних і загальносуспільних інтересів у сфері
підприємництва [4]. Я. А. Жаліло досліджує роль і місце малого підприємництва в сучасній економіці
України та розглядає стратегію його підтримки [3]. С. Ф. Покропивний вивчає регіональні аспекти
розвитку цього сектору економіки та досліджує механізми ефективного регулювання малого
підприємництва [8]. І. М. Копченко досліджує трансформацію державного регулювання у сфері малого
підприємництва в Україні [5]. Законодавчий захист підприємництва вивчає В. В. Костицький [6].
Проблемам державної підтримки малого підприємництва присвячено ряд публікацій, однак,
маловивченим є питання класифікації її видів і форм на регіональному рівні. Також необхідно
дослідити методологічну основу побудови механізму державної підтримки розвитку малого
підприємництва на регіональному рівні, етапи його формування і засоби реалізації.
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Постановка завдання. Мета статті - розглянути види й форми державної підтримки розвитку
малого бізнесу, дослідити методологічну основу побудови механізму державної підтримки розвитку
малого підприємництва на регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державна підтримка малого підприємництва
визнається в урядових документах одним із важливих напрямків економічної реформи, що сприяють
розвитку конкуренції, наповненню споживчого ринку товарами та послугами, створенню нових робочих
місць, формуванню значного прошарку власників та підприємців. Метою державної підтримки малого
підприємництва визначено: створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;
сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як
провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитивного
розвитку суспільства; підтримка вітчизняних виробників; формування умов для забезпечення
зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.
Державна підтримка є сукупністю форм і методів ефективної взаємодії ключових елементів
механізму регулювання розвитку малого підприємництва, що спрямовано на формування
сприятливого для розвитку цього сектору економіки середовища з метою узгодження загальних
інтересів держави, регіонів і малого підприємництва.
Державна політика підтримки малого підприємництва здійснюється за наступними
напрямами [9]:
а) формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва;
б) створення пільгових умов використання суб’єктами малого підприємництва державних
фінансових матеріально-технічних і інформаційних ресурсів, а також науково-технічних та
інформаційних розробок і технологій;
в) встановлення спрощеного порядку реєстрації суб’єктів малого підприємництва, ліцензування
їх діяльності, сертифікації їх продукції, надання державної статистичної та фінансової звітності,
підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого підприємництва;
г) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малих
підприємств.
У науковій літературі виділені такі основні форми державної підтримки малого підприємництва:
фінансово-кредитна; інформаційно-консультаційна; та законодавчо-нормативна.
Найбільш поширеними видами фінансово-кредитної форми державної підтримки малого
підприємництва є такі:

–цільове бюджетне фінансування;
–пряме та цільове субсидування;
–пільгове кредитування;
–пільгове субсидування;
–матеріально-технічна підтримка;
–гарантійне забезпечення;
–кредитна кооперація;
–страхування ризиків;
–лізинг;
–франчайзинг;
–іпотечне кредитування;
–венчурне фінансування.

Інститути та
підприємництва:

види

державної

інформаційно-консультаційної

–бізнес-техноінкубатори;
–технополіси;
–інноваційно-технологічні центри;
–бізнес-центри;
–консалтингові фірми;
–технопарки;
–промислові парки;
–бізнес-парки;
–бізнес-інкубатори;
–аудиторські фірми;
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–навчальні заклади.

Види державної підтримки малих підприємств класифікуються також в залежності від характеру
їх впливу на прямі та непрямі.
До прямих видів включають такі: надання пільгових позик; повне або часткове гарантування
позик; надання цільових безоплатних субсидій на вирішення підприємницькими структурами важливих
проблем національної економіки; цільове субсидування; пільгове кредитування; цільове бюджетне
фінансування; створення державних спеціалізованих фінансових установ для підтримки малого
бізнесу; формування державних фондів підтримки тощо.
До основних видів непрямої підтримки розвитку підприємницьких структур належать, наприклад,
надання державою пільг: комерційним банкам, страховим компаніям, освітянським установам,
науково-дослідним центрам тощо, які надають послуги малим підприємницьким структурам.
Зазначимо, що ступінь втручання держави на різних рівнях управління значною мірою
зумовлений важелями впливу, які можуть бути застосовані відповідними органами влади. Центральні
органи влади концентрують свою діяльність на створенні та вдосконаленні законодавчої бази,
забезпеченні взаємної координації та інформаційного обміну між регіонами щодо заходів з політики
сприяння розвитку малого підприємництва, здійснення методичних розробок щодо механізмів
сприяння цьому сектору економіки. Регіональні та місцеві органи влади – на вдосконаленні практики
управління. Це вимагає децентралізації влади, посилення ролі регіонів в управлінні розвитком малого
підприємництва; розмежування функцій органів виконавчої влади; розподіл відповідальності [10].
Слід підкреслити, що в ефективному розвитку малого підприємництва насамперед зацікавлений
регіон. По-перше, велика частка цього сектору економіки орієнтована на регіональний ринок. Подруге, розширення масштабу малого підприємництва сприятиме створенню нових робочих місць, тим
самим полегшуючи тиск безробіття в даній місцевості. По-третє, пропорційно зростанню кількості
малих підприємств із збільшенням обсягів виробництва зростають податкові надходження до
обласного бюджету. Виходячи із вищезазначеного, на регіональному рівні мають реалізуватися
наступні функції:

–визначення пріоритетів регіону враховуючи його особливості щодо розвитку малого
підприємництва та створення сприятливого середовища для нього;
–розробка регіональної програми розвитку малого підприємництва;
–створення «полюсів росту» (обираються пункти, найсприятливіші

щодо ресурсів або
географічного положення; у подальшому кожен такий пункт, має бути забезпечений
інфраструктурними спорудами і виробничими підприємствами і перетворитися на «центр розвитку»);

–розробка
підприємництва;

гнучкої

системи

застосування

фінансових

механізмів

підтримки

малого

–інноваційна підтримка, застосування пільг для тих, хто займається інноваційною діяльністю;
–запровадження механізму регіональних замовлень;
–створення мережі ринкової інфраструктури, яка б стимулювала розвиток малого

підприємництва;

–організація інформаційно-консультативної підтримки;
–організація системи підготовки та перепідготовки підприємців

та фахівців для сфери малого
підприємництва.
Для формування механізму державної підтримки розвитку малого підприємництва в регіоні
застосовується процесний та програмно-цільовий підхід. Сутність процесного підходу полягає в тому,
що державна підтримки розглядається як серія взаємопов’язаних управлінських функцій. Сутність
програмно-цільового підходу полягає в розробці політики реалізації стратегічних напрямів та
найактуальніших програм вирішення соціально-економічних проблем регіону, та передбачає
визначення комплексу взаємопов’язаних організаційно-правових та фінансово-економічних заходів,
спрямованих на їх виконання.
Процес державної підтримки розвитку малого підприємництва включає наступні етапи:

–аналіз стану та розвитку малого підприємництва регіону;
–розробка регіональної програми розвитку малого підприємництва;
–прийняття управлінських рішень;
–контроль за виконанням управлінських рішень

Аналіз малого підприємництва полягає у виявленні тенденцій його розвитку, внеску в економіку
даного регіону та наповнення бюджету за рахунок діяльності малих підприємств, а також дослідження
галузевого та територіального розподілу цього сектору економіки. На основі проведеного аналізу
визначаються недоліки та диспропорції в розвитку малого підприємництва регіону.
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Для виявлення перешкод на шляху розвитку малого підприємництва доцільно здійснювати
дослідження зовнішнього середовища його функціонування. Це дозволить виявити фактори, які
негативно впливають на розвиток підприємництва та певним чином невілювати їх дію.
Важливою складовою механізму державної підтримки розвитку малого підприємництва є
принципи, які слід розглядати у двох площинах: принципи регіональної системи управління малим
підприємництвом і принципи побудови програмних документів.
Методологічну основу побудови механізму державної підтримки розвитку малого
підприємництва складають загальні теоретичні принципи, на базі яких має розроблятися остання [2]:

–відповідність характеру та рівню розвитку малого підприємництва в регіоні;
–відповідність цілям розвитку керованої економічної системи;
–інтегрованість різних економічних інтересів всіх учасників господарського процесу;
–забезпеченість мотивації всіх учасників господарського процесу.

Відзначимо, що основним засобом реалізації державної підтримки розвитку малого
підприємництва є регіональна програма. Основою для розроблення регіональних програм є
Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. При цьому у регіональній
програмі повинні знайти відображення не тільки основні напрями реалізації програми вищого рівня, а
й конкретизація її завдань. Специфічною особливістю регіональної програми розвитку малого
підприємництва є її ув’язка із програмою соціально-економічного розвитку регіону та визначення
можливостей розв’язання проблем регіону за рахунок створення сприятливих умов для розвитку
малого бізнесу.
Регіональні програми складаються відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування і
реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, що розроблені Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Розробка регіональної програми розвитку малого підприємництва базується на певних
принципах побудови програмних документів, таких як:

–системність, яка вимагає розглядати підприємництво, як складову національної економіки,
виділяючи при цьому її основні елементи, спільну і локальні цілі та завдання. Це дозволяє
структурувати підприємницьку діяльність за галузевими, територіальними ознаками, виділяти
підприємницькі суб’єкти за обсягами виробництва, чисельністю працівників, формами власності та
управління;
–комплексність, що дозволяє визначити взаємозв’язки
програмними рішеннями;

та спільні фактори з

іншими

–ефективність має передбачати необхідність оцінки і вибору кращих варіантів розв’язання
проблеми;
–перспективність має забезпечити узгодження розробленої програми зі стратегічними
напрямами розвитку національної економіки;
–прогресивність, яка зумовлює потребу зіставлення програмних завдань їх відповідності
основним напрямам національної економіки;
–реальність передбачає необхідність оцінки ресурсної забезпеченості зі стратегічними
напрямами розвитку економіки.
Зазначимо, що, в цілому, політика підтримки малого підприємництва на регіональному рівні є
більш ефективною через те, що регіональні структури влади краще володіють проблемами, з якими
стикаються при здійсненні своєї діяльності малі підприємства, вони мають можливість проводити всі
заходи більш адресно з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку суб’єктів малого
підприємництва.
Висновки з проведеного дослідження. Державна підтримка розвитку малого підприємництва
на регіональному рівні є науковим інструментом довготермінового прогнозування, індикативного
планування, засобом вирішення регіональних державних і міжрайонних проблем. При цьому головний
управлінський акцент спрямований на: правове забезпечення, фінансову підтримку, інфраструктурне
обслуговування, підготовку та підвищення кваліфікації підприємців, менеджерів та фахівців для сфери
малого підприємництва, техніко-технологічну підтримку, інформаційне забезпечення, сприяння
зовнішньоекономічній діяльності.
Ефективний регіональний механізм державної підтримки розвитку малого підприємництва
дозволить повністю реалізувати поставлені цілі, результативно здійснити всі функції, форми і методи
регулювання малого підприємництва. Результатом ефективної державної політики підтримки розвитку
малого підприємництва повинні скластися умови розвитку об’єкта таким чином, які найкраще б
відповідали інтересам регіону.
На сьогодні, майже кожна область України має власну регіональну програму розвитку й
підтримки малого підприємництва, але головною перепоною на шляху ефективної реалізації таких
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програм є недостатність їх фінансування державою. В результаті, розроблені фахівцями заходи для
покращення умов функціонування малого бізнесу з урахуванням територіальних ресурсів та
особливостей дійсні лише на папері. Таким чином, підтримка малого бізнесу державою носить,
здебільшого, декларативний характер.
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Анотація
У статті досліджено методологічну основу побудови механізму державної підтримки
розвитку малого підприємництва на регіональному рівні. Розглянуто принципи, етапи його
формування і засоби реалізації. Проаналізовано види й форми державної підтримки розвитку малого
бізнесу.
Ключові слова: мале підприємництво, державна підтримка, регіональний рівень, програма
розвитку.
Аннотация
В статье исследуется методологическая основа построения механизма государственной
поддержки развития малого предпринимательства на региональном уровне. Рассмотрены
принципы, этапы его формирования и средства реализации. Проанализированы виды и формы
государственной поддержки развития малого бизнеса.
Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, региональный
уровень, программа развития.
Annotation
The article deals with the methodological basis for the mechanism of state support of small-scale
business at the regional level. The author concentrates on concepts, phases of private enterprise formation
and modes of its realization. The types and forms of aforementioned mechanism are determined in the
article.
Key words: small-scale business, government support, regional level, the program of development.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
АГРАРНОЇ СФЕРИ
Постановка проблеми. Для задоволення зростаючих потреб населення в екологобезпечній
аграрній продукції, підвищення конкурентоспроможності сільського господарства на порядок денний
постає необхідність екологізації оточуючого середовища, ефективного використання аграрних угідь зі
сприятливими природно-кліматичними умовами для ведення сільськогосподарського виробництва,
Екологізація життєдіяльності людини все більше стає нагальною потребою у сфері аграрного
природокористування, і особливо у сфері екологобезпечного землекористування. Нераціональне
використання земель негативно впливає на здоров'я людини, обмежує соціально-економічний
розвиток країни, призводить до деградації навколишнього середовища. За оцінками вчених, на 64 %
території України найгострішою екологічною проблемою визнається деградація земель внаслідок
нераціональної господарської діяльності й недотримання природоохоронних і землеохоронних
заходів. Загальна площа сільськогосподарських угідь, які зазнають негативного впливу водної та
вітрової ерозії, складає понад 14,9 млн га (35,2 % загальної площі). Погіршується екологічний стан
сільськогосподарських земель: 43,2 % площі осушених земель мають підвищену кислотність; 7,6 % засолені; 10,7 % - перезволожені; 12,8 % - заболочені; 18,4 % - піддаються вітровій та 4,6% - водній
ерозії. Площа ярів сягає 140 тис. га. Спостерігається тенденція до погіршення родючості ґрунтів,
зокрема середній вміст гумусу знизився до 3,1 %. Це є особливо негативним явищем з огляду на
зростання в загальній структурі сільськогосподарського виробництва питомої ваги екстенсивних
культур, які обумовлюють значне виснаження ґрунтів.
Нинішня траєкторія розвитку аграрних підприємств як у техніко-технологічному, соціальноекономічному, так і, насамперед, в екологічному відношенні, є недостатньо науково обґрунтованою, та
екологічно, соціально і економічно мало виправданою. Адже вона не забезпечує раціонального
аграрного природокористування, екологічно зрівноваженого, сталого розвитку і функціонування
агроландшафтів, а відтак – ефективного, конкурентоспроможного розвитку аграрних суб’єктів
господарювання, формування стабільного екологобезпечного продовольчого ринку.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Результати
наукових
досліджень
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції і аграрних підприємств знайшли всебічне
вивчення переважно у працях зарубіжних дослідників, зокрема Г. Боста, Р. Вернона, Х. Верлі,
Й. Ворета, М. Вудкока, Г. Крамера, Л. Мартіна, Д. Парлбі, М. Портера, Д. Рікардо, А. Сміта,
Й. Шумпетера, Б. Файфера, Д. Френека, які успішно можуть бути використані і в нашій країні.
В Україні дана проблема залишається недостатньо вивченою. Окремі питання конкурентної
політики, забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аграрної сфери, формування ринкової її
стратегії досліджувалися і знайшли відображення в працях вітчизняних учених – В.І. Бойка,
Г.Н. Бобровського, М.І. Гельвановського, О.Ю. Єрмакова, М.В. Калінчика, М.Г. Лобаса, Ю.О.Лупенка,
М.Й. Маліка,
В.Я. Месель-Веселяка,
Г.М. Паламарчука,
Л.В. Романової,
П.Т. Саблука,
В.М. Трегобчука, Г.В. Табунія, Р.М. Тихонова, О.М. Царенка, Ф.Ф. Шампрая, О.М. Шпичака,
В.В. Юрчишина та ін. Проте системні наукові обґрунтування визначення напрямів підвищення
конкурентоспроможності, зокрема, на основі екологізації аграрної сфери, практично відсутні. Тому
поставлена проблема вимагає подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є обгрунтування екологізаційних механізмів підвищення
конкурентоспроможності суб’єктів аграрної сфери
Виклад основного матеріалу дослідження. Динамічний розвиток та конкурентоспроможне,
еколого збалансоване функціонування аграрних підприємств, створення в Україні стабільного ринку
еколого безпечного продовольства і сільськогосподарської сировини вимагають формування нового
еколого економічного механізму.
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Особливої актуальності питання раціонального природокористування набувають в умовах
становлення ринкового механізму господарювання, який характеризується активним розвитком усіх
форм власності та організації аграрної діяльності, зростаючими потребами на природні ресурси і
необхідністю їх задоволення повною мірою та водночас вимагає соціально-екологічного захисту
населення і середовища його життєдіяльності [3; 4].
Державна політика вирішення соціально-економічних та екологічних завдань повинна
ґрунтуватися на дотриманні як економічних, так і екологічних принципів, вимог і цілей. Це означає, що
необхідно найбільш ефективно, раціонально, екологічно зрівноважено та безпечно використовувати
природно-біологічний, трудовий і матеріально-технічний потенціали [1; 2].
При розробці екологічної політики щодо аграрного виробництва необхідно брати до уваги такі
чинники: по-перше, стан навколишнього середовища та окремих природних ресурсів у тому чи іншому
регіоні; по-друге, реальну можливість одержання максимального екологічного ефекту від вкладення
певного
обсягу
інвестицій
в
охорону
навколишнього
середовища
і
раціоналізацію
природокористування; по-третє, застосування диференційованих регіональних підходів щодо
оподаткування, кредитування, фінансування при вирішенні екологічних проблем, завдань охорони та
відтворення природних ресурсів.
Деградація та забруднення навколишнього аграрного природного середовища – це наслідки
надмірного залучення земельних ресурсів до використання в аграрній сфері, зростання
антропотехногенних навантажень до критичних рівнів, порушення екологічно допустимих
співвідношень, між первісною природою і сільськогосподарськими угіддями; між окремими видами
угідь (орними землями, кормовими угіддями й багаторічними насадженнями); між лісовими та
сільськогосподарськими угіддями тощо. Вони ж, у свою чергу, здебільшого зумовлені недосконалою
концепцією розвитку сільського господарства, екстенсивною, енерго- і ресурсномісткою моделлю
ведення аграрного виробництва [3; 8].
Розуміння проблем аграрного природокористування та екології має можливість подолати
нинішній, суто технократичний підхід до взаємодії суспільства, виробництва і природи. Завдання науки
полягає в тому, щоб забезпечити комплексне суспільно-природниче розуміння процесів та змін, які
відбуваються у навколишньому середовищі під впливом господарської діяльності, демографічного та
соціально-економічного розвитку суспільства.
Нині при формуванні та визначенні темпів, масштабів і напрямів розвитку продуктивних сил,
раціональної структури матеріальних потреб, ефективних засобів, методів і технологій їх якнайповнішого
задоволення вже неможливо не брати до уваги інтереси екології. Тому необхідно йти шляхом інтеграції
інтересів екології та економіки в усіх галузях національного господарства в тому числі і в сільському
господарстві. Це дуже складне завдання. Дві взаємопов’язані проблеми – “задоволення потреб
суспільства” та “можливості біосфери” – слід розглядати та вирішувати одночасно з розробкою
оптимальних, екологічно безпечних варіантів взаємодії природи, суспільства і агропромислового
виробництва, управління процесами природокористування в сільському господарстві.
В аграрному виробництві, в земле- й водокористуванні взаємоузгодження інтересів і вимог екології
та економіки має надзвичайно велике значення, оскільки тут господарська діяльність здійснюється на
великих територіях, є прямо й безпосередньо пов’язаною з використанням природних і біологічних
ресурсів, втручанням до екологічних систем, свідомим впливом на природні процеси [3; 5].
Одним з шляхів удосконалення аграрного природокористування повинна стати розробка
принципово нової концепції розвитку аграрної сфери, яка б враховувала екологічні чинники, критерії,
вимоги, стандарти й обмеження.
Зважаючи на вище сказане, основними напрямами екологізації аграрного виробництва слід
вважати:
1)
широкомасштабне
впровадження
природозберігаючих,
природонеруйнівних,
екологоврівноважених напрямів і способів використання, відтворення, поліпшення біологічних
ресурсів і аграрного природного потенціалу за допомогою найновіших розробок вітчизняних та
зарубіжних вчених;
2) раціональне комплексне використання сільськогосподарських природних ресурсів з їх
одночасною охороною, коли різні види їх використання не входять в екологічні суперечності, а
диференційоване системне управління природокористуванням в аграрному секторі і охорона
навколишнього середовища забезпечують збереження та відтворення якості навколишнього
середовища та екологічну рівновагу в ньому;
3) збереження екологічної чистоти середовища й продовольства, генетичного різноманіття
природних організмів, саморегулюючої здатності агроекосистем на основі формування екологічно
стійких,
високопродуктивних
агроландшафтів,
оптимізації
співвідношень
різних
видів
сільськогосподарських угідь та елементів природного середовища в усіх природно-кліматичних зонах і
землеробських регіонах.
Поряд з тим, слід мати ефективні та надійні організаційно-економічні механізми впливу на
товаровиробників, природокористувачів і забруднювачів довкілля, дійову систему державного
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контролю за дотриманням ними екологічних вимог, нормативів, стандартів, обмежень, положень
чинного законодавства у сфері природокористування та охорони природи.
Отже, по-справжньому науковий підхід до сільськогосподарської діяльності повинен
ґрунтуватися на відповідних механізмах, які всебічно враховують екологічні чинники, вимоги
екологічної безпеки будь-якого виробничого процесу, раціональне використання й охорону природних
ресурсів. Лише в цьому випадку суспільство буде спроможне подолати екологічну кризу і створити такі
умови, при яких аграрне виробництво розвиватиметься на інтенсивній, конкурентоспроможній і
водночас екологобезпечній основі.
Сучасні вчені-економісти виділяють еколого-економічну (екологічну) ефективність. Екологоекономічна ефективність характеризує сукупну економічну результативність сільськогосподарської
продукції з урахуванням екологічного впливу сільського господарства на навколишнє середовище [2,
3]. Така ефективність відображає результативність використання в процесі виробництва разом з
матеріальними і трудовими затратами, витрати, пов'язані з ліквідацією або запобіганням забруднень і
руйнувань природного середовища, що виникають у процесі сільськогосподарської діяльності, а також
втрати сільськогосподарської продукції внаслідок погіршення екології навколишнього середовища.
На
еколого-економічну
ефективність
діяльності
аграрних
підприємств
та
їх
конкурентоспроможність впливають агротехнологічні, організаційно-економічні, соціальні, екологічні,
та інші чинники, які сконцентровані у відповідних механізмах (рис. 1).
Система факторів має забезпечити екологічне відтворення сільськогосподарського виробництва
на основі отримання прибутку, що забезпечить високу фінансову стійкість і платоспроможність
виробників та конкурентоспроможності аграрних підприємств [7, 8]..
Еколого-економічні механізми підвищення конкурентоспроможності
аграрних підприємств

Оптимізація структури і збалансованість
ресурсів виробництва

Запровадження інноваційних
еколобезпечних технологій

Використання екологічних нормативів якості
продукції

Моніторинг і регулювання екологічних
параметрів виробництва

Рис.1. Структурна схема екологізаційних механізмів підвищення конкурентоспроможності
аграрних підприємств
Вміле управління перерахованими групами чинників, зрештою, дозволить досягти поставлених
цілей: 1) технологічні (забезпечення відтворення ресурсозберігаючих технологій); 2) екологічні
(збереження і забезпечення відтворення природних ресурсів); 3) економічні (забезпечення
розширеного відтворення на основі виробництва продукції з урахуванням кон'юнктури ринку); 4)
соціальні (задоволення попиту на конкретну продукцію та поліпшення рівня життя населення).
Кінцевим результатом при цьому є забезпечення продовольчої безпеки держави і екологічної
стабільності [1; 2].
Сутність еколого-економічної ефективності виражається через її критерій та показники. Критерій
– це головна відмінна ознака й визначальна міра вірогідності пізнання сутності ефективності
виробництва (діяльності), згідно з яким здійснюється кількісна оцінка рівня цієї ефективності [2; 8].
Враховуючи особливості сільського господарства, одним із критеріїв еколоно-економічної
ефективності вважається збільшення обсягів виробництва екологічно безпечної кінцевої продукції за
найменших затрат живої та уречевленої праці на основі раціонального використання земельних,
матеріальних та трудових ресурсів. Кількісний вимір і зміст критерію відображаються в показниках
ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств.
Для визначення еколого-економічної ефективності аграрного виробництва слід одержаний
результат порівняти з виробничими витратами або ресурсами, що були задіяні для його створення.
Екологічна ефективність пов’язана з таким використанням ресурсного потенціалу галузі, що не
завдає шкоди довкіллю і забезпечує виробництво екологічно чистої продукції. Вона відображає процес
збереження і відтворення продуктивного потенціалу земельних угідь (родючості ґрунту, підвищення
вмісту в ньому гумусу), виробництва екологобезпечної продовольчої продукції і є основою
конкурентоспроможності аграрних підприємств [2, 6].
Використовуючи природні і біологічні чинники виробництва, сільгосптоваровиробники повинні
враховувати закони природи, що об’єктивно діють, і нести додаткові витрати по відновленню
родючості ґрунту, підтримці екологічної чистоти, забезпеченню розвитку рослин і життєздатності
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тварин. Необхідно звернути особливу увагу на розвиток органічного аграрного виробництва, про
ефективність якого свідчить досвід країнах Західної Європи [2, 6].
В Європі лідерами з екологічного обробітку ґрунту вважають Данію й Швейцарію. Останніми
роками екологічне землеробство активно підтримується і в інших європейських країнах У програмних
актах та інших документах, які приймаються у Великій Британії, Німеччині, Норвегії, Франції, Чехії та
інших країнах про захист ґрунтів, є розділи, присвячені екологічному землеробству. Цей напрям
підтримки уряди проводять шляхом надання субсидій.
Зокрема, в Данії близько 4000 ферм мають право на виробництво екологічно чистої продукції.
Це майже 10% їхньої загальної кількості. Це значний результат, який досягається шляхом підтримки
держави у вигляді певних пільг та субсидій. Загальна площа, де виробляється органічна (екологічна)
продукція, перевищує 150 тис. га. Близько 10% рослинницької продукції, 10% молока та 15% яєць
виробляються за екологічною технологією землеробства. У рослинництві найбільш популярні зернові
та кормові культури. В цій же країні активно ведуться дослідження з пошуку моделей, за допомогою
яких можна надійно прогнозувати різноманітні ситуації в економічній, екологічній та соціальній сферах
у зв’язку зі збільшенням частки екологічного виробництва.
Про темпи розвитку екологічного аграрного виробництва свідчить і досвід Німеччини. Підтримка
держави та федеральних земель призвела до того, що майже за 10 років кількість екологічних
виробництв виросла до 17 тис., а площа – до 750 тис. га. В Німеччині близько 7%
сільськогосподарських площ займаються екологічним землеробством. На виконання рекомендацій ЄС
уряд Німеччини затвердив програму грантів для підтримки органічного землеробства і виділяє для цих
цілей 20 млн. євро щорічно. Розмір субсидій, які надаються підприємствам, що займаються
екологічним виробництвом, становить 470 євро/га, якщо звичайна ферма - 357 євро/га.
Франція стала однією з провідних у виробництві екологічно чистої продукції – переважно олійних
і зернових культур. Основними заходами щодо стимулювання розвитку органічного землеробства
стали активна пропаганда, підготовка кваліфікованих радників і субсидії. Екологічне аграрне
виробництво у Франції регулюється урядовим документом, який передбачає розв’язання
дослідницьких, освітніх і фінансових питань.
У Великій Британії звертають увагу насамперед на екологічні переваги органічного
землеробства. І хоча воно є менш інтенсивне і продуктивне, проте супроводжується значною
екологічною вигодою. Наукове забезпечення органічного землеробства в цій країні досить розвинуте.
Отже, вище наведене дає підстави констатувати, що в європейських країнах екологічне
виробництво стає вагомим чинником розвитку аграрного бізнесу. Є підстави стверджувати, що такий
процес відбуватиметься і надалі через всезростаючі екологічні проблеми в світі та бажання населення
вживати повноцінні продукти харчування.
Виробництво екологічно чистої продукції в Україні повинно бути конкурентоспроможним
сегментом аграрного ринку, затребуваним споживачами екологічно чистої та якісної продукції. При
цьому зростає інтерес виробників до органічного виробництва і ринку збуту його продуктів у Європі.
Нині місткість світового ринку екологічно чистої продукції, за різними оцінками, становить
близько 50 млрд. доларів США. Потенційно можлива перспектива розширення участі України в
даному ринку – 3,5 – 4,5 млрд. доларів США. Згідно з прогнозами, щороку приріст чистої продукції
становить 10% - 20%. Вартість продуктів екологічного виробництва перевищує вартість неекологічних
продуктів мінімум на 10% - 30% [2, 6].
Важливо відзначити, що екологічне виробництво в Україні не має належного законодавчого
забезпечення. Вітчизняне законодавство не має такої могутньої бази, як закордонні країни щодо
виробництва екологічно чистої продукції. На сьогодні Україна не готова серйозно розраховувати на
адекватні державні дотації при виробництві екологічно чистої продукції та компенсації у разі загибелі
врожаю. Це свідчить про великі проблеми в законодавчій та економічній сфері життя держави.
Вітчизняний закон про органічне сільське господарство повинен враховувати національні,
соціальні та економічні особливості, а також ґрунтово-кліматичні умови нашої країни, гармонізуючи з
відомими стандартами та програмами сертифікації. Щоб розширити експортні можливості виробника,
у законі повинна бути передбачена можливість сертифікації господарств за іншими гармонізованими
стандартами [2; 6].
Чільне місце в системі удосконалення екологічних показників аграрного господарювання слід
надати впровадженню сучасних принципів і методів управління якістю та безпечністю продукції, а
також усіх процесів, що супроводжують її агропромислове виробництво й споживання.
Виходячи з світового досвіду, розвиток екологічного аграрного виробництва в Україні
неможливий без належної державної підтримки. Це повинно здійснюватися шляхом стимулювання
органічного сільського господарства через сприятливу цінову, податкову, кредитну політику країни.
Адже саме виробництво екологічно чистої продукції зможе забезпечити продовольчу безпеку як на
національному, так і на світовому рівнях.
Висновки з даного дослідження. Основними напрямами екологізації аграрного виробництва є:
широкомасштабне впровадження природозберігаючих, природонеруйнівних, екологоврівноважених
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напрямів і способів використання та відтворення, аграрного природного потенціалу; раціональне
комплексне використання сільськогосподарських природних ресурсів з їх одночасною охороною;
збереження екологічної чистоти середовища й продовольства, формування екологічно стійких,
високопродуктивних агроландшафтів.
Еколого-економічні механізми підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
включають: оптимізацію структури і збалансованість ресурсів виробництва; запровадження
інноваційних еколобезпечних технологій; використання екологічних нормативів якості продукції;
моніторинг і регулювання екологічних параметрів виробництва.
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Анотація
В статті визначено основні напрями екологізації аграрного виробництва. Обґрунтовано
екологізаційні механізми підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрної сфери.
Висвітлено методичні підходи до визначення еколого-економічної ефективності аграрного
виробництва.
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Аннотация
В статье определены основные направления экологизации аграрного производства.
Обосновано экологизационные механизмы повышения конкурентоспособности субъектов аграрной
сферы. Освещены методические подходы к определению эколого-экономической эффективности
аграрного производства.
Ключевые слова: аграрные предприятия, экологизация, экологизационные механизмы,
конкурентоспособность, аграрное производство, эколого-экономическая эффективность
Annotation
In the article defines the main directions of ecological agricultural production. Substantiated ekologikal
mechanisms competitiveness subjects of agricultural sector. Highlighted methodological approaches to the
definition ecological and economic efficiency of agricultural production.
Key words: agrarian enterprises, ecologization, ekologikal mechanisms, competitiveness, agricultural
production, ecological and economic efficiency

183

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

УДК 330.15:622

Разовский Ю.В.,
академик РАЕН, д.э.н., профессор,
профессор кафедры экономических и финансовых дисциплин,
Московский гуманитарный университет,
заместитель директора ВНИИТЭИТЯЖМАШ, г. Москва,
Сухина Е.Н.,
к.э.н., с.н.с., с.н.с. отдела экономических проблем экологической
политики и устойчивого развития,
ГУ «Институт экономики природопользования
и устойчивого развития НАН Украины», г. Киев

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕНТЫ В
УКРАИНЕ И РОССИИ
Постановка проблемы. Недооценка стоимости природных благ и услуг экосистем приводит к их
неустойчивому состоянию. Осуществление природоохранных мероприятий в Украине и России не
соответствует темпу роста экологических проблем. Нормативно-правовая база государств в области
охраны окружающей природной среды не отвечает требованиям современного социальноэкономического развития страны и нуждается в модернизации. Размер экологического налога в Украине
является достаточно заниженным [5], поскольку научно необоснован, и составляет 0,35 % доходов
Государственного бюджета Украины. Он не имеет экономического обоснования, не компенсирует ущерба,
причиненного окружающей природной среде, и относится на себестоимость [7].
В России соответствующие платежи в 2008-2010 годах составляли 2,7 % всех налоговых
поступлений в сводный бюджет РФ (0,9 % ВВП), и выполняли (и выполняют) преимущественно
фискальную функцию, а не регулирующую. Дифференциация ставок платы за загрязнение
окружающей среды может быть стимулом для экологизации производства. Существующие в России
платежи за загрязнение окружающей среды не является стимулом к внедрению предприятиями
новых технологий. Экологические платежи составляют около 20 млрд. руб./год, что очень мало по
сравнению с доходами российских компаний и убытками за загрязнение: в Российской Федерации
накопленный эколого-экономический ущерб достигает более 3 трлн. руб. и ежегодно увеличивается
на сумму от 200 до 300 млрд. руб. [4]. Российские ученые отмечают необходимость значительного
увеличения ставок платежей за загрязнение окружающей среды и передачу их администрирования от
природоохранных ведомств в налоговые органы, способные обеспечить большую прозрачность
процедур и сбора платежей.
Используя ассимиляционный потенциал окружающей среды (АПопс), хозяйствующие субъекты
получают сверхприбыль – экологическую ренту, и значительная ее часть остается на предприятии.
Однако ренту должно получать государство (как рантье) за предоставление права временного
пользования экологическими системами и их услугами, и АПопс. Под ассимиляционным потенциалом
окружающей среды понимается свойство природной территории или акватории разлагать природные
или антропогенные вещества и устранять их вредное воздействие.
Анализ последних исследований и публикаций. Экологическую ренту как дополнительный
доход, получаемый за счет способности природных ландшафтов ассимилировать отходы
производства, исследовали украинские и российские ученые: Л. Г. Мельник, Л. Б. Шостак,
В. М. Боронос [1], Н. В. Костель, А. Л. Камбур [3], А. Ю. Жулавский, Я. В. Говорун (Украина),
Е. В. Рюмина (Россия). Российские ученые: Д. С. Львов, А. А. Гусев [2], П. В. Касьянов, Г. А. Моткин,
Л. В. Оганесян, Е. В. Рюмина, А. В. Шевчук считают целесообразным введение налога за
использование АПопс [6].
Необходимо научное обоснование путей для повышения уровня финансового обеспечения
проведения природоохранных мероприятий путем разработки научно обоснованного метода
экономической оценки ассимиляционного потенциала окружающей среды для определения размера
экологических платежей, которые будут формироваться на рентной основе.
Постановка задачи.
Целью исследования является разработка методологических подходов к определению размера
экологической ренты, на основании которой можно было бы установить адекватные ставки платежей
за загрязнение окружающей природной среды и в Украине и в России.
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Изложение основного материала исследования. Ученые исследовали, что Россия пошла
дальше других стран в использовании платежей за загрязнение окружающей природной среды. В
России установлены прямые платежи за загрязнение окружающей среды (как и в Украине). Но, как в
России, так и в Украине, плата за загрязнение окружающей природной среды базируется не на
рентном доходе. Рентный доход хозяйствующих субъектов обеспечивает ассимиляционный
потенциал окружающей природной среды, поэтому определение размера платы за загрязнение
окружающей природной среды должно базироваться на основе определения стоимости той части
АПопс, которую хозяйство использует в процессе своей деятельности.
По мнению российских ученых и ученых Государственного учреждения «Институт гигиены и
медицинской экологии им. О. М. Марзеева Академии медицинских наук Украины» утвержденные в
Украине, а также и в России, предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных пунктов являются более жесткими по сравнению с зарубежными.
Если платежи за загрязнение окружающей среды и предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в Украине и России жестче, чем в других зарубежных странах, а деградация
окружающей среды интенсивно продолжается, целесообразно разрабатывать новые экономические
регуляторы экологической политики, которые формируются на рентной основе.
В данной статье остановимся на результатах исследований по разработке методологического
подхода определения размера экологической ренты, который включает в себя:

–установление механизма возникновения экологической ренты;
–определение критериев дифференцирования экологической ренты;
–разработку научно обоснованного метода определения размера экологической ренты.

Установление механизма возникновения экологической ренты. Известные украинские и
российские ученые считают, что размер экологической ренты зависит от использования
производителями ассимиляционной функции (потенциала) окружающей среды. Таким образом, автор
статьи с украинской стороны Е. Н. Сухина, исходя из толкований экологической ренты известными
специалистами Украины и России и личного понимания категории ренты, считает, что экологическая
рента представляет собой дополнительный доход предприятия, который он получает в результате
использования
ассимиляционного
потенциала
окружающей
среды.
Российский
ученый
Ю. В. Разовский, уточняя эту формулировку, указывает также и на то, что экологическая рента – это
доход, возникающий как разница фактических затрат на поддержание состояния загрязненной
окружающей природной среды и теми затратами, которые бы ее восстановили до первоначального
природного естественного состояния.
Определение критериев дифференцирования экологической ренты. К основным
критериям дифференциации экологической ренты I относятся: природные, экономические и
технологические. Критерии дифференциации экологической ренты отражают разницу в воздействиях
на окружающую природную среду.
Разработка научно обоснованного метода определения размера экологической ренты.
Поскольку в настоящее время проблематично точно определять объемы использования АПопс в
целом, и по каждому предприятию в частности, в окружающую природную среду продолжается
выброс загрязняющих веществ в значительно большем объеме, чем сможет устранить
ассимиляционный потенциал экосистем, а хозяйствующие субъекты присваивают себе экологическую
ренту.
Автор статьи с украинской стороны Е. Н. Сухина, основываясь на теоретических научных
положениях и собственных умозаключениях относительно определения размера экологической ренты
впервые формализовала соответствующую теорию и предлагает следующий методический подход на
основе дисконтирования денежного потока (формула (1)). Поскольку существуют разные подходы к
определению экологической ренты, и не все подходы являются правильными, данная формула
является лишь теоретическим отображением формирования экологической ренты, поскольку нельзя
отделять доход от использования ассимиляционного потенциала окружающей природной среды от
всего дохода предприятия. Формула лишь показывает, что экологическая рента формируется на
основе использования АПопс:

Рэ =

T

∑
t =1

Киэ t
( Диап t − Зпм t ) T
−
,
∑
t
(1 + E + r ) t
(
1
+
E
+
r
)
t =1

где Рэ – экологическая рента, гривен (грн.);
Диапt – доход от использования ассимиляционного потенциала в t-м году, грн.;
Зпмt – затраты на природоохранные мероприятия t-м году, грн.;
Киэt – капитальные вложения в экологические инновации t-м году, грн.;
Е – ставка дисконта, доли единицы;
r – риск, доли единицы;
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Т – срок использования ассимиляционного потенциала окружающей природной среды.
С учетом формулировки российского ученого Ю. В. Разовского относительно сущности понятия
экологической ренты, формула (1) может быть упрощена следующим образом (формула (2)):

Рэ = Зпвпс − Зфпм

,
где Рэ – рента экологическая, руб.;
Зпвпс – затраты на полное восстановление природной среды, руб.;
Зфпм – затраты фактические на природоохранные мероприятия, руб.

(2)

Как и другие виды природной ренты, экологическая рента делится на абсолютную
(дополнительный доход, который получают все без исключения природопользователи за пользование
экологическими системами), дифференциальную І (которую получает природопользователь,
производства которого расположены в естественных условиях с высоким потенциалом
саморегуляции) и дифференциальную II (дополнительный доход, который формируется в
результате проведения экологизации производства).
В данной научной работе исследуется дифференциальная экологическая рента I, которую
получает природопользователь, производства которого расположены в таких условиях окружающей
среды, которое характеризуется высоким природным потенциалом саморегуляции. К основным
критериям дифференциации экологической ренты I относятся: природные, экономические и
технологические. Критерии дифференциации экологической ренты отражают разницу в воздействиях
на окружающую среду. Дифференциальная экологическая рента характеризуется сложностью
дифференциации и многовариантностью условий, определяющих ее размер. Ассимиляция отходов и
загрязнений является функцией окружающей природной среды. АПопс можно определить с помощью
затратного подхода, поскольку он довольно часто используется для оценки стоимости воссоздания
природного блага при его потере путем определения размера компенсирующих потенциальных
расходов, необходимых для замещения утраченного или поврежденного ресурса идентичным (это
будет косвенный метод экономической оценки АПопс). Такими могут быть расходы на
воспроизведение деградированного ландшафта путем лесоразведения, рекультивации, создание
прудов для разведения рыбы и др.
Автор статьи с российской стороны акад. Разовский Ю. В. считает [8], что современное
состояние окружающей природной среды привело к возникновению нового экономического феномена
– экологической ренты, которая обусловлена ограниченностью экологически чистых территорий.
Экологическая рента дифференциальная и зависит от совокупного влияния природных факторов
(отсутствие радиации, вредных химических веществ в почве, воде, воздухе и т.п.) на состояние среды
обитания человека. Цена любого объекта многократно увеличивается, если он расположен в
экологически чистой местности и может снизиться практически до нуля, если этот же объект
переместить в зону радиоактивного заражения. Разница в цене одного и того же объекта,
определяемая качеством среды обитания человека – дифференциальная экологическая рента.
Наиболее наглядно дифференциальная экологическая рента наблюдается в Московской области.
Цена земельного участка, объекта недвижимости в восточном направлении в несколько раз ниже
аналогичного участка по размеру, составу почв и расстоянию от центра города в западном
направлении. Это обусловлено розой ветров, которые дуют в основном с запада на восток, течением
рек, также текущим преимущественно с запада на восток и наличием техногенных загрязнителей
почвы и воды – промышленных предприятий, в основном сосредоточенных на востоке области.
Воздушные и водные потоки, проходя через столицу, приносят на восток Московской области
загрязненную выхлопными газами атмосферу и воду.
Заключение
по
проведенному
исследованию.
Таким
образом,
формирование
методологических подходов к определению размера экологической ренты в Украине и России
позволит установить адекватные ставки платежей за загрязнение окружающей природной среды,
будет способствовать регулированию рентных отношений между хозяйствующими субъектами и
собственником экологических систем, а также способствовать устойчивому развитию экономики. В
результате проведенного научного исследования был разработан алгоритм расчета экологической
ренты, в том числе установлен механизм возникновения экологической ренты, определены критерии
дифференцирования экологической ренты, разработан научно обоснованный метод определения ее
размера. Углубление сотрудничества научных школ экономики природопользования России и
Украины позволят двум странам сблизить свои налоговые системы и приблизиться к мировым
стандартам регулирования использования услуг экосистем. В дальнейших исследованиях следует
также разработать и согласовать с российской и украинской сторонами методы экономической оценки
ассимиляционного потенциала окружающей природной среды.
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Анотація
Автори представили науково обґрунтовані методологічні підходи до визначення розміру
екологічної ренти в Україні та Росії. Розроблено алгоритм розрахунку екологічної ренти, в тому
числі встановлено механізм виникнення екологічної ренти, визначено критерії диференціювання
екологічної ренти, розроблений науково обґрунтований метод визначення розміру екологічної
ренти.
Ключові слова: екологічна рента, асиміляційний потенціал, методи оцінки, критерії
диференціювання екологічної ренти, наукові школи економіки природокористування України та
Росії.
Аннотация
Авторы представили научно обоснованные методологические подходы к определению
размера экологической ренты в Украине и России. Разработан алгоритм расчета экологической
ренты, в том числе установлен механизм возникновения экологической ренты, определены
критерии дифференцирования экологической ренты, разработан научно обоснованный метод
определения размера экологической ренты.
Ключевые слова: экологическая рента, ассимиляционный потенциал, методы оценки,
критерии
дифференцирования
экологической
ренты,
научные
школы
экономики
природопользования Украины и России.
Annotation
The authors presented a scientifically proved methodological approaches to defining of the size of the
ecological rent in Ukraine and Russia. The algorithm of an estimation of the ecological rent is developed.
The mechanism of occurrence of the ecological rent is established. Criteria of differentiation of the ecological
rent are defined. Scientific method of an estimation of the ecological rent is developed.
Key words: the ecological rent, assimilation potential, methods of an estimation, criteria of
differentiation of the ecological rent, scientific schools of environmental economics in Ukraine and Russia.
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СУЧАСНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ
ФОРМУВАННЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Процес впливу людини на природне середовище почався тисячі років
тому і був пов’язаний з еволюцією самої людини, її трудової діяльності та соціальної організації. На різних
етапах розвитку людства виникали специфічні екологічні проблеми антропогенного походження, які
особливо проявились у містах. Як наслідок діяльності людства, нині маємо стрімке зростання техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище міст, що приводить до порушення екологічної
рівноваги між природою і суспільством та негативно відображається на самій людині.
Саме тому, необхідно проаналізувати еколого-економічні концепції, які використовуються у світі
з метою запобігання подальшому виникненню та розвитку антропогенних процесів у містах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз досліджень дає змогу
стверджувати, що перелік наукових розробок за даною темою достатньо короткий. Перш за все, це
роботи відомих радянських вчених – А. А. Брудного, Д. Н. Кавтарадзе і В. Г. Агавелова [1] та
А. Н. Тетіора [2]. Окрім того, дану тематику досліджувала російський вчений-економіст О. В. Чистякова
[3] та відомі українські вчені Ю. Білоконь [4] та І. М. Салій [5]. Проте, незважаючи на досягнення
світової науки у сфері еколого-економічного підходу у формуванні урбанізованих територій, виникає
необхідність удосконалення містобудівних концепцій з врахуванням екологічної та економічної
складових. Саме це і визначило актуальність даного дослідження.
Постановка завдання. Мета статті - дослідити еколого-економічні концепції формування
урбанізованого простору, які трансформувалися внаслідок розвитку міських поселень із врахуванням
екологічних вимог, та оцінити доцільність їх дотримання при формуванні урбанізованого простору України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що до середини ХХ ст. більшість країн
світу природоохоронній діяльності не приділяли достатньої уваги. Тому спостерігалося накопичення
екологічних проблем, які загострилися в останній чверті ХХ ст. Це спонукало вчених обґрунтувати
концепції розвитку міських поселень з пріоритетним врахуванням екологічних факторів.
Так, ще у 1950 р. Ф. Л. Райт [6] видав працю «Органічне місто», в якій автор передбачав місто,
вписане в природний ландшафт, що утворює із землею одне ціле, ніби виростає із землі. В проектах
будинків «органічного міста» «проявлялась тенденція до такого повного злиття із навколишнім
природним середовищем, що часто не можливо було зрозуміти, де будинок фактично починається»
[7]. Відмовляючись від фундаменту будинку, Ф. Райт вважав, що площини будівлі повинні бути
паралельні земній поверхні та зливатися із землею, роблячи будівлі їй належними.
Модель органічного міста вибудовувалася на ідеї цільності, яка передбачала, з однієї сторони,
цільність як єднання з природою (що досягалось також використанням в будівництві будинків
природних необроблених матеріалів і т.п.), з іншої, - Ф. Райт прагнув до того, щоб споруда створювала
враження зробленої із одного суцільного шматка, а не з великої кількості деталей. В органічному місті
будинок обов’язково повинен сполучатись із садом, підлога – виходити на зовні, переходячи в терасу,
яка, таким чином, належить і до будинку, і до саду [7].
Згодом, в результаті науково-технічної революції, відбулися зміни умов суспільного розвитку та
зросла роль міст як культурних і наукових центрів. Тому, метою розвитку урбанізованого простору
стало створення сприятливих умов для проживання людини відповідно до потреб її особистості.
Зазначене викликало появу нових концепцій розвитку міського простору – технополісів, екополісів, та
соціополісів. Вони все більше беруть на себе роль рушіїв економічного розвитку в
постіндустріальному просторі [5, с. 54]
Так, на початку 80-х рр. ХХ ст., у Японії внаслідок впровадження наукових розробок виникла
нова економіко-містобудівна концепція – «Технополіс».
Технополіс – це сучасна форма територіальної інтеграції науки, освіти і високорозвинутого
виробництва. Він представляє собою єдину науково-виробничу, навчальну, житлову та культурнопобутову зону, яка об’єднана навколо наукового центру і забезпечує безперервний інноваційний цикл
на базі наукових досліджень.
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Суть технополісу полягає у впровадженні трансфертної технології, тобто у максимальному
наближенні науки до виробництва та освоєнні ринку наукомісткої продукції. Трансфертна технологія
пов’язана із швидким та ефективним впровадженням результатів наукових досліджень в практику,
втіленням їх у продукцію, що користується попитом та виробляється у технополісах промисловими
підприємствами.
Створення технополісів дозволяє модернізувати традиційні для певного регіону галузі
виробництва та вивести їх на новий інноваційний рівень. При цьому, важливим аспектом в діяльності
підприємств є створення сприятливих умов для працівників, спеціалістів та мешканців тієї місцевості,
на території якої формується технополіс, тобто орієнтації технополісу на задоволення потреб
населення, підвищення їх життєвого рівня, а також економічний розвиток регіону [3, с. 97-98].
Більш розвинутою, порівняно з технополісом, формою урбанізованого простору, є екополіс.
Концепція «Екополіс» була представлена в 1981 р. А. А. Брудним, Д. Н. Кавтарадзе та
В. Г. Агавеловим [1]. На думку авторів, екополіс – «це місто з його найближчими приміськими
територіями, де люди і жива природа взаємно підтримують один одного. Це людське поселення
нового типу, яке розвивається, розширяється та поєднується із ходом природних процесів. Екополіс –
це місто майбутнього, в якому екологічні параметри поставлені в керовані умови, а мешканці готові до
постійних змін у своєму стилі життя та в природі».
Фактично, розвиток екополісу передбачає виведення міста на безвідходну технологію або до
повного виключення негативного впливу міста на навколишнє середовище. Загалом, пропонувалася
велика кількість моделей «Екополісу». Наприклад, Н. Ф. Реймерс [8] вважав, що принципи створення
екополісу повинні відповідати таким вимогам:

–домірності архітектурних форм (будинків, вулиць тощо) росту людини;
–просторовій єдності водних і озеленених площ, що створюють ілюзію входження природи у місто;
–приватизації житла, що включає елементи природного оточення безпосередньо в будинку та

квартирне озеленення (на балконах, вертикальне озеленення вулиць, створення газонів на дахах
будинків тощо).
Найважливішою ідеєю екополісу є ідея озеленення, адже теза «не зелень в місті, а місто в
зелені» особливо справедлива для такого поселення. Більше того, в умовах навіть найбільш
озелененого міста, необхідно використовувати всі вільні площі (землі, стіни та дахи будинків) для
вирощування зелених рослин, що у підсумку може зняти залежність міста від навколишніх екосистем
та значно посилити його саморегулювання.
Дещо схожою на концепцію «Екополіс» є концепція «Біотичного міста», автором якої є А. Н. Тетіор
[2]. «Біотичне місто» – це поселення, де створені сприятливі умови для існування всього живого: флори,
фауни і людини. Повноцінний розвиток флори і фауни в місті розглядається як необхідна умова
повноцінного розвитку людини, що також є частиною живої природи. Для вирішення цих задач
пропонується надавати будівлям і спорудам властивість «біопозитивності», яка виражається в можливості
будівель органічно вписуватись в природне середовище, бути пристосованими для існування елементів
живої природи на поверхні будівель, економити ресурси і не вимагати для будівництва непоновлюваних
ресурсів, не бути перешкодами на шляхах потоків речовини і енергії, не виділяти непереробних природним
середовищем забруднень, створювати високу якість життя і т. д.
На сучасному етапі народилася ще одна еколого-економічна концепція розвитку урбанізованого
простору під назвою «Соціополіс». Ця нова концепція приходить на зміну концепції технополісу.
Соціополіс – це територія або організаційна структура, що працює в принципово новій соціалізованій
економіці, має особливий правовий статус, поєднує в собі всі економічні переваги вільної економічної
зони інтелектуального типу з комплексною стратегією випереджуючого гуманітарного та соціального
розвитку. Соціополіс – це конденсатор інтелектуального потенціалу суспільства, застосованого в
процесі економічного розвитку на базі органічної сучасної високоефективної індустрії інформаційних
технологій, орієнтованої на участь у світовому розподілі праці [9].
На відміну від вже створених технополісів, де в основу покладені технічні нововведення, у
соціополісі характер нововведень визначається системним характером соціально-економічних
проблем. Пріоритет розвитку людини ставить перед управлінням завдання соціально-екологічної
оптимізації урбосередовища. Для цього необхідно створити адекватну наведеному завданню
інфраструктуру управління як основу взаємодії, здатну гранично повно включити в процеси розвитку
наявний інтелектуальний, духовний, науковий, технічний та організаційний потенціал.
У 1996 р. була проведена конференція ООН по населених пунктах – ХАБІТАТ-ІІ [10], на якій
було сформульовано принципове положення: сталий розвиток населених пунктів забезпечує
економічний розвиток та соціальний прогрес в гармонії з навколишнім природним середовищем. Такий
розвиток передбачає запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, врахування
потенційної ємності екосистеми і збереження можливостей природи для майбутніх поколінь.
Виробництво, споживання і транспорт повинні бути організовані таким чином, щоб при експлуатації
природних ресурсів забезпечувався їхній захист і поновлення. Сталий розвиток передбачає
піклування про здоров’я людини і розвиток освіти, збереження біологічного різноманіття і сталого
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використання його компонентів, бережливе відношення до культурного різноманіття, а також таку
якість повітря, води, лісового покрову, рослинності та ґрунтів, які відповідають стандартам,
необхідним для підтримки нормальної життєдіяльності і розвитку наступних поколінь.
Відповідно до рекомендацій ООН, в Україні у грудні 1999 р. Постановою Кабінету Міністрів було
схвалено Концепцію сталого розвитку населених пунктів України [11]. Цією Концепцією визначено
основні напрями державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів, правові
та економічні шляхи їх реалізації.
На нашу думку, концепція сталого розвитку, як можливе вирішення проблем сучасних міст, є
пріоритетною у формуванні постіндустріального суспільства. Адже сталий розвиток міст передбачає:
по-перше, раціональне використання природних ресурсів і збереження екологічної рівноваги в місті;
по-друге, здатність соціально-економічної системи до саморозвитку і прогресу, тобто забезпечення
стійкого зростання виробництва, створення надійних умов і гарантій для підприємницької діяльності,
створення сприятливого клімату для інвестицій та інновацій; по-третє, стабільне підвищення якості
життя всіх жителів міста.
Ще однією екологічною концепцією розвитку урбанізованого простору, яка нині використовується у
вітчизняній містобудівній практиці, є концепція екологічної реабілітації [12]. Екореабілітація – це спосіб
надання об’єктам природного комплексу облаштованого вигляду, спрямованого на забезпечення
комфортного доступу до рекреаційних ресурсів природних територій за одночасного покращення їх якості.
Основна мета екореабілітації полягає в покращенні умов життєдіяльності мешканців міста через надання
природним об’єктам упорядкованого вигляду [12, с. 15-19].
Висновки з проведеного дослідження. Підсумувавши вище викладене, можна зробити
висновок, що на сучасному етапі розвитку еколого-економічних систем, в процесі глобалізації
міжнародних відносин, надзвичайно важливим є усвідомлення того, що успішне функціонування та
подальший розвиток міст неможливий без впровадження еколого-економічних концепцій розвитку
урбанізованого простору. Тому, пріоритет екологічної безпеки повинен стати тією базою, на якій
формуються моделі розвитку урбанізованих територій. При цьому, в процесі розбудови сучасних міст
врахування необхідності зменшення антропогенного навантаження на довкілля повинно реалізуватися
в генеральних планах розбудови міст України.
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Анотація
У статті досліджено праці відомих вчених-урбаністів, сучасний європейський досвід та
законодавство України стосовно еколого-економічних концепцій формування міст майбутнього –
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технополісу, екополісу і соціополісу. Зроблено висновок про їхню актуальність для сучасного
розвитку українських міст.
Ключові слова: еколого-економічні концепції, урбанізація, урбанізовані території.
Аннотация
В статье исследованы работы известных ученых-урбанистов, современный европейский
опыт и законодательство Украины относительно эколого-экономических концепций
формирования городов будущего – технополиса, экополиса и социополиса. Сделан вывод об их
актуальности для современного развития украинских городов.
Ключевые слова: эколого-экономические концепции, урбанизация, урбанизированные
территории.
Annotation
The works of the famous scientists on urbanistics, modern European experience and Ukrainian
legislation concerning the ecological and economic conceptions of the future cities formation (technopolis,
ecopolis and sociopolis) are investigated in the article. The conclusion about their vitality for the modern
cities development is given.
Key words: ecological and economic conceptions, urbanisation, urbanisated territories.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА
ЇЇ ВИРОБНИЦТВА, ЯК ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Як важливий управлінський інструментарій створення сприятливих
умов для підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарської діяльності за рахунок
екологічної складової згідно з основними пріоритетами збалансованого сталого розвитку
використовуються механізми екологічного менеджменту [1]. Тому заходи із підвищення безпечності
виробничих процесів і екологічної якості продукції мають важливе практичне значення для успішного її
позиціонування на зарубіжних ринках й підвищення конкурентоспроможності продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вирішення екологічних проблем
діяльності підприємств внесли відомі вчені: О. О. Веклич [2], Б. В. Буркинський [3], А. Е. Воронкова [4],
С. М. Ілляшенко [5], Л. Г. Мельник [6], Н. В. Пахомова [7] та інші. Управлінню конкурентоспроможністю
різних об’єктів на макро- і мікрорівнях, присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних вчених, у
тому числі: М. Г. Долинської [8], Н. Н. Лепа [9], М. Е. Портера [10], Х. А. Фасхієва [11] та інших. В той
же час проблема управління конкурентоспроможністю екологічної складової продукції та
забезпечення екологічно безпечного виробництва залишається актуальним завданням.
Постановка завдання. Метою статті є формування механізму екологізації продукції та її
виробництва, як основи підвищення конкурентоспроможності продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економісти визначають позитивний вплив
екологізації виробництва і продукції на фінансову та інші сфери діяльності підприємства, до яких відносять
покращення іміджу підприємства, визнання на міжнародному рівні світових ринків, залучення інвесторів,
поява переваг в отримані пільг при інвестуванні проектів, збільшення оціночної вартості основних фондів
підприємства, отримання можливостей освоєння ринків зелених продуктів, зниження витрат підприємства
за рахунок економії матеріальних ресурсів, зниження витрат екологічних платежів та штрафних санкцій,
зменшення аварійних ситуацій та витрат на ліквідацію їх наслідків.
Але, не зважаючи на загальні світові тенденції до зростання значення екологічного чинника
впровадження екологічно спрямованого управління на підприємствах здійснюється дуже обмежено і
характеризується певними особливостями. В Україні екологічно спрямоване управління не набуло
достатнього розповсюдження, а найчастіше застосовується практика впровадження окремих
елементів системи екологічного менеджменту, наприклад, проведення екологічної експертизи. Не в
достатній мірі застосовується екологічний аудит, який передбачає оцінку характеристик
функціонування системи, проведення екологічного моніторингу. Він здійснюється в незавершеному
законодавчо-нормативному полі, в умовах відсутності фінансово-економічних важелів регулювання
екологічної діяльності підприємства. Це фактично не створює стимулів удосконалення виробничої
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діяльності підприємства, яка зменшує забруднення навколишнього природного середовища.
З метою створення екологічних переваг продукції пропонується механізм підвищення
екологічної якості і конкурентоспроможності продукції, який передбачає екологізацію виробництва,
продукції і попиту (рис. 1). Ціллю механізму є забезпечення екологічної безпеки та конкурентних
екологічних переваг продукції і її виробництва, для найкращого задоволення споживчих потреб при
отриманні максимального прибутку підприємства.
Процес забезпечення екологічних переваг продукції має здійснюватися поетапно і вирішувати
завдання:

–екологізації виробництва: впровадження екологічно чистих технологій і технологічних схем
виробництва; забезпечення екологічної сумісності всіх виробничих циклів підприємства; розробки
системи важелів для здійснення ефективної стратегії розвитку системи екологічного менеджменту;
–екологізації продукції: попередження негативної антропогенної дії на навколишнє природне
середовище протягом всього життєвого циклу продукції; перетворення екологічних обмежень на нові
можливості для зростання виробничої діяльності; стимулювання природоохоронних ініціатив, що
вивільняють додаткові фінансові кошти та інше;
–екологізації попиту: створення комплексу мотиваційних заходів, що підвищують цінність
екологічної складової продукції та підвищують попит на більш екологічно чисту і безпечну продукцію.

Критерії
ефективності

процес
управління

Керуюча підсистема

Інструменти
Функції
Методи

Керована підсистема

Рис. 1. Механізм екологізації продукції в управлінні її конкурентоспроможністю
Вирішення поставлених завдань реалізується за допомогою основних елементів даного
механізму: керуючої і керованої підсистем управління із застосуванням інструментів, методів та
функцій управління. Керуюча підсистема є частиною організації, яка здійснює процеси управління на
основі використання законодавчо-нормативного, інформаційного, фінансового, інвестиційноінноваційного, еко-маркетингового, кадрового забезпечення.
Керована підсистема включає працівників і їх діяльність для організації найкращого
використання ресурсів, створення оптимальних умов і передумов для досягнення кінцевої мети.
Управління здійснюється шляхом впливу на елементи механізму: продукцію і її життєвий цикл,
устаткування, технологією виробництва, сировинне забезпечення і логістику, процеси технологічних
еко-інновацій, документацію екологічної діяльності підприємства, інвестиційні вкладення, екологічний
маркетинг, екологічні ризики, попит на екологоспрямовану продукцію.
До критеріїв ефективності механізму екологізації продукції відносяться показники: оцінки
конкурентоспроможності продукції з урахуванням екологічної складової; фінансові: рентабельність
інвестицій на проведення природоохоронних заходів, внутрішня норма прибутку по інвестиційних
вкладеннях на природоохоронні заходи, термін окупності інвестицій на природоохоронні заходи;
забруднення навколишнього природного середовища; економічного збитку: матеріальним об'єктам,
здоров'ю і життю населення, навколишньому природному середовищу; екологічній орієнтації
персоналу; екологізації продукції, які можуть вимірюватись за допомогою наявності сертифікатів,
підтверджуючих екологічну ефективність діяльності підприємств.
Застосування процесного підходу в механізмі екологізації продукції здійснюється на основі
функцій управління планування, організації, мотивації, обліку і контролю, регулювання (рис. 2). Він
застосовується для усунення причин екологічних екстерналій і забезпечення контролю над
позитивними і негативними екологічними змінами в навколишньому природному середовищі в процесі
діяльності виробництва і споживання продукції або послуг. Реалізація функцій управління
здійснюється на основі використання інструментів екологічного контролінгу, стандартизації,
сертифікації і маркування, аудиту, експертизи проектів.
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1) оцінка негативної дії діяльності
підприємства і продукції на природне
навколишнє середовище, погроз,
потенціалу екологізації виробництва і
споживання;
2) стратегічне, тактичне і
оперативне планування заходів щодо
екологізації виробництва, продукції;
3) розробка і впровадження системи
збалансованих показників сталого
розвитку підприємства.

1) формування організаційної
структури;
2) впровадження заходів
щодо екологізації
виробництва, продукції і
забезпечення ефективного
управління
конкурентоспроможності
продукції.

1) впровадження системи
стимулів екологізації виробництва і
продукції;
2) мотивація попиту та
споживання екологічно безпечної
продукції.
3.мотивація

2.організація

1.планування

4.облік і контроль
регулювання
1) моніторинг системи екологічно
спрямованого управління і екологічних
показників діяльності підприємства;
2) функціонування системи екологічного
обліку і контролю;
3) проведення екологічного аудиту.

1) аналіз ефективності функціонування системи
екологічно спрямованого управління і досягнення
екологічних цілей і програм;
2) виконання програми корегуючих дій.

Рис. 2. Функції еколого-спрямованого yправління конкурентоспроможністю продукції
Для забезпечення ефективного управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням
екологічної складової рекомендується застосування методів: превентивного попередження,
сценарного, аналізу відхилень, оцінки ринкових переваг, оцінки конкурентоспроможності продукції,
оцінки життєвого циклу продукції, економіко-екологічного аналізу і моделювання.
Висновки з проведеного дослідження. Як важливий управлінський інструментарій створення
сприятливих умов розвитку виробничого потенціалу згідно з основними пріоритетами збалансованого
сталого розвитку економіки та забезпечення конкурентоспроможності продукції за рахунок екологічної
складової запропоновано механізм екологізації продукції та виробництва. Його сутність полягає в
управлінні виробництвом, в процесі якого дотримуються принципи сталого розвитку з одночасним
врахуванням економічних інтересів підприємства. Управління виробництвом здійснюється за
допомогою інструментарію, методів екологічно спрямованого управління, відповідно до принципів,
чинників, які обумовлюють еколого-економічну діяльність, цілі, завдання, критеріїв ефективності
еколого-економічної діяльності підприємства.
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Анотація
Запропоновано механізм екологізації продукції та її виробництва, як основи підвищення
конкурентоспроможності продукції. Вирішення поставлених завдань реалізується за допомогою
основних елементів даного механізму: керуючої і керованої підсистем управління із застосуванням
інструментів, методів та функцій екологічно спрямованого управління.
Ключові слова: механізм, екологізація продукції, конкурентоспроможність продукції.
Аннотация
Предложен механизм экологизации продукции и ее производства, как основы повышения
конкурентоспособности продукции. Решение поставленных задач реализуется с помощью
основных элементов данного механизма: управляющей и управляемой подсистем управления с
применением инструментов, методов и функций экологически направленного управления.
Ключевые слова: механизм, экологизация продукции, конкурентоспособность продукции.
Annotation
The mechanism of ecologization of products and their production as the basis for improving
competitiveness is suggested. Solving of existed problems using the basic elements of the mechanism:
controlling subsystem and subsystem under control using tools, methods and functions of green
management.
Key words: mechanism, ecologization of products, the competitiveness of products.
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ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ – ОСНОВА
СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Земля – незамінне і неоціненне багатство будь-якого суспільства, будьякої країни. Україна виділяється серед інших країн, перш за все, своїм надзвичайно потужним земельноресурсним потенціалом. Земельні ресурси використовують для досягнення широкого кола цілей.
Але земля є обмеженим ресурсом. У зв’язку з цим необхідно забезпечити її раціональне
використання та охорону. Основним інструментом держави, що покликаний забезпечити екологічно
безпечне та економічно ефективне використання землі, є землеустрій, який, як важлива складова
земельних відносин, виступає дійовим механізмом в організації землі як засобу виробництва i відповідною
мірою регулює суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
Нині відбувається становлення агроформувань нового типу, заснованих на різних формах
власності на землю, зокрема й на орендних відносинах. В цей період особлива роль відводиться
землеустрою, під час якого визначаються нові методи та підходи до формування та організації
територій новостворених землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств.
Після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
збереження родючості ґрунтів» від 4 червня 2009 року № 1443-VI, яким передбачається, що кожний
сільськогосподарський
товаровиробник
зобов’язаний
здійснювати
використання
сільськогосподарських угідь лише на підставі розроблених та затверджених в установленому порядку
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проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь, та після затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада
2011 року № 1134 Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, досить актуальним на сьогодні є опрацювання
підходів щодо організації територій сільськогосподарських підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема раціонального використання земельних
ресурсів та формуванням сталого землекористування завжди було в центрі уваги українського
суспільства. Значний внесок у вирішення цієї проблеми зробили такі науковці, як І. К. Бистряков,
А. А. Варламов, Д. С. Добряк, Й. М. Дорош, П. Г. Казьмір [2], О. П. Канаш, В. М. Кривов, А. Г. Мартин,
Л. Я. Новаковський, С. О. Осипчук, А. Я. Сохнич, А. М. Третяк [1; 7] та інші.
Водночас питання забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств,
раціонального
використання
земельних
ресурсів
та
підвищення
продуктивності
сільськогосподарських угідь залишається не вирішеним. Саме тому ці дослідження є актуальними.
Виклад основного матеріалу дослідження. До розв’язання економічних і екологічних
проблем у сільському господарстві необхідно підійти через екологобезпечне використання земель.
Недопустимим є надмірне навантаження на агроландшафти. Такий підхід до землевпорядкування
визначає необхідність розгляду будь-якого землекористування переважно як сукупності ландшафтних
одиниць. Сучасний землеустрій повинен якомога глибше враховувати екологічні вимоги, оскільки
незбалансоване співвідношення між окремими елементами й компонентами агроландшафту
призводить до погіршення стану агросередовища, деградації ґрунтів, дестабілізації природних і
антропогенних ландшафтів.
Підхід до організації території сільськогосподарських підприємств має бути як ландшафтним,
так і екологічним. Суть ландшафтного підходу полягає в тому, що діяльність людини здійснюється з
високим рівнем адаптації до природних умов території та імітації природних процесів. А суть
екологічного підходу означає, що ресурси використовуються з відновленням і збереженням рівноваги
в ландшафтних екосистемах та із створенням умов для відновлення й саморегуляції ресурсів [6].
Переваги еколого-ландшафтного землеустрою порівняно зі звичайними методами
землевпорядкування території полягають у кращій відповідності організації території вимогам
розвитку економіки та завдань і заходів щодо організації використання й охорони земель,
забезпечення узгодженості інтересів через збалансовані відносини природних і економічних ресурсів,
довгострокове збереження системоутворюючих елементів землеустрою, багатоваріантність моделей,
конструкцій і проектних рішень тощо [1; 5].
Еколого-ландшафтне землевпорядкування за своєю суттю і змістом доповнюватиметься новими
елементами інженерної екологічної інфраструктури: консервацією деградованих земель; створенням
санітарно-захисних і охоронних зон біля об’єктів, що забруднюють навколишнє середовище;
культурних пасовищ; формуванням еколого-ландшафтних ніш.
При організації території сільськогосподарського землекористування (розміщення полів сівозмін,
пасовищезмін, виробничих центрів, доріг і т.д.) особливо потрібно враховувати взаємозв’язки
морфологічних частин ландшафту (фацій, урочищ) та їх водоохоронне і ґрунтозахисне екологічне
значення. Це повинно служити основою для встановлення типів використання земель, а також
виділення екологічно однорідних ділянок, їх ув’язку з властивостями генотипів сільськогосподарських
культур, однорідність технології їх вирощування.
Всі кращі земельні угіддя повинні призначатися для вирощування сільськогосподарських
культур. Одночасно потрібно намагатися віддавати перевагу рослинному покриву – створенню
культурного польового, садового, пасовищного антропогенних ландшафтів, а також максимальному
збереженню природного зеленого покриву. Так, дуже важливо зберегти лісові масиви, лісонасадження
на вододілах, схилах річкових долин і ярів незалежно від цінності цих земель для інших видів
сільськогосподарського використання.
Головними причинами зростання кількості еродованих земель є недосконалість організації
використання і охорони земель. Використання земельних ресурсів у сільському господарстві повинно
бути тісно пов’язане з господарською придатністю території, забезпечувати високу ефективність
виробничої діяльності, враховувати властивості й особливості землі та ландшафту, сприяти охороні й
відтворенню продуктивних та інших корисних якостей землі. Науково обґрунтована організація
використання землі сприятиме зростанню екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва.
Раціональне землекористування у сільському господарстві починається з організації території:
створення оптимізованого агроландшафту з потрібним співвідношенням та взаємодією
сільськогосподарських угідь, природних лісiв та штучних захисних лісонасаджень, виробничих,
соцiально-побутових та iінших об’єктів [3; 4].
Основним змістом організації території сільськогосподарських підприємств у межах території
сільської ради на еколого-ландшафтній основі є створення територіальних та організаційногосподарських умов для найповнішого й екологічно безпечного використання продуктивного і
середовищеутворювального потенціалу землі та адаптивних властивостей рослин на території
конкретних агроландшафтів з урахуванням їхніх особливостей.
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Метод еколого-ландшафтного землевпорядкування, основою якого є агроекологічна типізація,
призначений для діагностики та оцінки агроекологічного стану земель, виявлення їхньої придатності
під культури й угіддя, а також для розробки заходів щодо охорони земель і поліпшення режимів
життєзабезпечення конкретних груп сільськогосподарських культур. Він представляє собою
інструментарій, що дає змогу провести територіальну та внутрішньогосподарську організацію
території сільськогосподарських підприємств із максимальним урахуванням агроекологічного
потенціалу земель і використовувати їх, ґрунтуючись на принципах економічної ефективності,
екологічній безпеці і соціальній прийнятності [8].
Організація території сільськогосподарських підприємств на еколого-ландшафтнiй основі
дозволить сільськогосподарським підприємствам значно знизити втрати родючості ґрунтів, зросте
врожайність сільськогосподарських культур. Диференційоване використання земель підвищить
виробничу ефективність сільськогосподарських культур [1].
Успіх у розробці ефективних методів раціонального використання й охорони земель залежить
від того, настільки глибоко враховуються всі взаємозв’язки між екологічними й економічними
факторами, які впливають на кількісних та якісний стан земельних ресурсів.
Розробка проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств на основі екологоландшафтного та еколого-економічного підходів створить організацію території, яка буде вписуватися
у структуру природних ландшафтів з урахуванням агроекономічного потенціалу. Цим досягається
стабільність території землекористування, під якою розуміють збереження біосферних і
біогеоценотичних функцій ґрунтового покриву на рівні, що гарантує нейтралізацію й ліквідацію
негативних наслідків техногенезу та створення інвестиційно-привабливого землекористування.
Висновки з проведеного дослідження. Тільки землеустрій, який базується на екологоландшафтному підході до використання природних ресурсів, дає змогу забезпечити відновлення
родючості ґрунтів, підвищити продуктивність сільськогосподарських угідь та забезпечити сталий
розвиток сільськогосподарських підприємств.
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Анотація
У статті розглядаються сучасні проблеми землеустрою в умовах завершення земельної
реформи. Доведено необхідність землеустрою як основи раціонального використання земельних
ресурсів та сталого розвиток сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: землеустрій, агроландшафт, землекористування, сільськогосподарські
підприємства, родючість.
Аннотация
В статье рассматриваются современные проблемы землеустройства в условиях
завершения земельной реформы. Доказана необходимость землеустройства как основы
рационального использования земельных ресурсов и устойчивого развития сельскохозяйственных
предприятий.
Ключевые
слова:
землеустройство,
агроландшафт,
землепользование,
сельскохозяйственные предприятия, плодородие.
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Annotation
In article modern problems of land management in conditions of completing land reform are analyzed.
Actual tasks of land management as scientific basis of rational use and protection of land resources in
Ukraine are proved.
Key words: land management, agricultural landscape, land, farms, fertility.
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ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В
УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки, необхідність врахування світових
тенденцій і процесів, важливість дотримання основних закономірностей діяльності підприємств
вимагають пристосування вітчизняної молочної галузі до вимог ринку в контексті сталого розвитку, а
саме до смаків та потреб її споживачів.
В сучасних умовах розвитку ринкової економіки дедалі актуальнішою стає проблема якості
виробництва молочної продукції, адже ринок висуває нові умови щодо якості та безпеки її
виробництва. Це пов’язано з тим, що в умовах двох криз: екологічної та економічної, виживання будьякого молокопереробного підприємства та стійке положення на ринку визначається рівнем його
конкурентоздатності. Відсутність екологічного сертифіката й відповідних екологічних маркувань, що
відповідають міжнародним стандартам серії ISO, істотно обмежують попит населення на виготовлену
молочну продукцію, скорочують зростання кількості споживачів, знижують шанси залучити
висококваліфіковану робочу силу, й тим самим зацікавити потенційних інвесторів. За таких умов
молокопереробні підприємства, які ще й досі не сертифікували своє виробництво, втрачають рівень
своєї конкурентоспроможності та, фактично, знищують будь-які шанси просування продукції як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Дана ситуація, на жаль, не сприяє виходу вітчизняної
молочної промисловості із економічної нестабільності в контексті сталого розвитку. Саме ці постулати
підтверджують актуальність обраної теми й обумовлюють своєчасність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці теоретичних та прикладних аспектів
функціонування молокопереробної промисловості України, дослідженню еколого-економічних аспектів
діяльності її підприємств присвячені монографічні дослідження багатьох вчених різних наукових шкіл,
серед яких потрібно виділити праці: Г. І. Купалової [1; 3], П. Т. Саблука, Н. С. Скопенко [6],
Т. Б. Харченко [8], В. П. Чагаровського [9] та інших авторитетних науковців. Критичність стану на ринку
молочної продукції та необхідність здійснення ефективних регуляторних механізмів неодноразово
знаходили своє відображення в працях В. Д. Базилевича, В. М. Гейця. Водночас, враховуючи
багатогранність та складність даної проблематики, велика кількість її аспектів ще й досі є недостатньо
висвітленими, а окремі з них потребують постійного аналізу та моніторингу. Нині не до кінця розкритим
залишається питання регулювання контролю якості виробленої продукції на молокопереробних
підприємствах, зокрема можливості впровадження екологічної стандартизації та сертифікації як
важелів підвищення їх конкурентоспроможності.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування основних засад
ефективного розвитку молокопереробних підприємств в умовах сталого розвитку та доцільності
впровадження на них екологічної стандартизації, аналіз показників якості та безпеки вітчизняних
молока та молочних продуктів, їх відповідності міжнародним стандартам.
Виклад основного матеріалу дослідження. Молочна галузь України є однією з пріоритетних
галузей харчової промисловості, а молокопереробні підприємства відіграють важливу роль не тільки в
економіці країни, а й у забезпеченні населення продуктами харчування першої необхідності.
Проведені дослідження свідчать, що в останні десятиріччя розвитку економіки України, в умовах
щорічного скорочення надоїв молока та кількості продуктивних корів, зменшується й виробництво
молочної продукції, що видно з даних табл. 1.
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Таблиця 1
Виробництво молочної продукції в Україні за 2004-2010 рр., тис. т.
Назва продукту
Молоко і сухі вершки
Масло вершкове
Молоко перероблене рідке
Кисломолочні продукти
Сири жирні
Казеїн

2004
102,6
113,2
743,6
338,9
222,8
20,4

2005
108,8
117
827,8
380,1
271,1
17,5

2006
105,8
101,9
798,9
519,4
215,7
12,7

Рік
2007
124,7
98,9
852,4
532,6
244
9,2

2008
95,1
85
810,6
534,6
249
7,4

2009
67
75
753,5
492
237
5,3

2010
64,6
69,2
741,9
478,7
228,2
4,7

Джерело : розроблено автором за даними [2; 4]
Починаючи з 2004-го року, по всій території України прослідковується стрімке скорочення
обсягів виробництва основних категорій молочних продуктів. Так, якщо у 2005 році на
молокопереробних підприємствах виробили близько 109 тис. тонн молока та сухих вершків, то на
кінець 2010 року виробництво скоротилося майже вдвічі й становило лише 59 %. Підсумовуючи вище
вказане, зазначимо, що сьогодні споживання молочних продуктів в Україні не тільки не відповідає
науково-обґрунтованим нормам як за кількісними, так і за якісними показниками, а й прослідковується
суттєва нестача якісної молочної продукції на вітчизняному ринку.
Загострення конкурентної боротьби на ринку молочної продукції змушує її виробників шукати
шляхи забезпечення конкурентних переваг. Досвід функціонування молокопереробних підприємств в
країнах з розвиненою ринковою економікою переконливо свідчить про те, що їх отримують не тільки
завдяки зниженню ціни або витрат, але, в першу чергу, за рахунок покращення якісних властивостей і
характеристик продукції, яка, у зв’язку з цим, здатна більш повно задовольнити побажання
споживачів. Зазначимо, що задоволеність споживача є запорукою зростання попиту на продукцію й
тим самим призводить до підвищення конкурентоздатності самого підприємства, результативності
всієї діяльності в цілому та стабільності його функціонування в майбутньому. Таким чином, висока
якість продукції є одним з головних факторів успіху підприємств молокопереробної галузі, а саме
забезпечення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності.
У наш час у світі вирізняють стандарти серії ISO (International Organization for Standardization),
зокрема в Україні як національні стандарти вже впроваджено стандарти ISO серії 9001, 10000, 17000,
22000 та 14000, а також систему EMAS, яка притаманна більшості європейським країнам та систему
оцінки ризиків і критичних контрольних точок - НАССР. Проблемами екологічної сертифікації в Україні
займається Держспоживстандарт, зокрема його структурні підрозділи УкрСЕПРО і технічний комітет,
Академія якості, ДНДІ «Система», «Бюро Верітас» тощо. Дані організації працюють над розробкою та
гармонізацією
стандартів,
сертифікацією
менеджменту
якості
продукції,
міжнародним
співробітництвом [7, с. 375-376].
В результаті проведеного нами дослідження встановлено, що якість вітчизняного молока та
молочної продукції, на жаль, й нині залишається однією з найбільших проблем галузі. Так, часто,
молоко, що надходить з домогосподарств є другосортним. Ситуація в молочних господарствах, хоча й
виглядає краще, адже в основному вони поставляють на молокопереробні підприємства молоко
першого та вищого ґатунку (відповідно до ДСТУ 3662-97), проте все одно спостерігається
невідповідність стандартам на молоко, що заготовлюється в європейських країнах. Як показують дані
табл. 2, українські стандарти якості сирого молока далекі від західних стандартів, тобто для
виробництва продуктів харчування країни Європейського союзу не використовують таке молоко.
Зауважимо, що відповідно до Постанови Європейського союзу № 853 від 2004 р., вітчизняне молоко
значно поступається рівню вимог європейських країн. Для вищого сорту українського молока такий
3
показник якості, як бактеріальна забрудненість, не повинен перевищувати 300 тис. бактерій на 1 см
продукції, першого – 500 і другого – 3 млн. бактерій (у країнах Європейського союзу – не більше 100
3
тис. бактерій на 1 см для молока другого сорту).
Також відмітимо, що загальна кількість соматичних клітин для вищого сорту вітчизняного молока
3
3
не повинна перевищувати 400 тис. на 1 см , для першого - 600 і другого – 800 тис.см . В той час,
рівень утримання соматичних клітин в молоці, що заготовлюється в європейських країнах для будь3
якого сорту не повинен перевищувати 400 тис. на 1 см . Отже, як бачимо, у зв’язку з розбіжностями
вимог українських стандартів якості з міжнародними, не всі вітчизняні молокопереробні підприємства
нині готові до жорсткої конкуренції з потужними міжнародними компаніями. Саме тому експорт
вітчизняних молочних продуктів направляється в основному лише до колишніх радянських республік.
Доцільно означити основні перешкоди в молочній галузі, що стоять на заваді покращенню якості
молочної продукції. Так, на нашу думку, система еколого-економічного регулювання діяльності
молокопереробних підприємств, зокрема здійснення контролю за виробництвом якісної та безпечної
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молочної продукції є застарілою, негармонізованою із міжнародними практиками, та такою, що не повністю
відповідає вимогам Світової організації торгівлі. Вітчизняне законодавство, на жаль, в цих питаннях носить
лише фрагментарний та суперечливий характер, а екологічні стандарти та інші вимоги є непомірно
застарілими, надмірно інструктивними, обов'язковими та орієнтованими на певний продукт.
Таблиця 2
Порівняльний аналіз стандартів на молоко, що заготовлюється в Україні, Росії, Білорусії,
Польщі та інших країнах ЄС
Показник,
одиниця
вимірювання
Ґатунок,
сортність
Кислотність

Україна,
ДСТУ 3662-97
(впроваджений у
промисловість з
1.07.2002р.)
Вищий
16о
17 Т

I
o
≤ 19
T

Росія
ГОСТ Р 52054-2003 від
01.01.2004 зі змінами

II
≤ 20 T
o

Вищий
16о
18 Т

I
16о
18 Т

II
о
16-21
Т

Польща
РN-A 86002: 1999

Екстра
6,0о
7,5 SH

I
6,0о
7,5 SH

II
6,0о
7,5 SH

Ступінь чистоти
по еталону
I
I
II
I
I
II
I
I
I
Бактеріальна
300забрудненість,
3
≤ 300
≤ 500
≤ 3000
≤ 4000
≤ 100
≤ 400
≤ 1000
< 300
500
тис/см
Утримання
≤
соматичних
3
≤ 400
≤ 600
≤ 800
≤ 500
≤ 1000
≤ 400
≤ 500
≤ 1000
клітин тис./см
1000
Температура
о
молока, С
≤8
≤ 10
≤ 10
≤8
≤8
≤8
<8
<8
<8
3
Щільність, г/см ,
не менше
1,027
1,027
1,027
1,028
1,027
1,027
1.028
1,028
1,028
Білорусь
Європейський союз,
Показник,
ТР 2010/018/BY, Постановление Совета
Постанова № 853 від 2004 р.
одиниця
Министров РБ 25.03.2010 № 431
вимірювання
Ґатунок,
сортність
Екстра
Вищий
I
II
Екстра
I
II
о
о
о
о
Кислотність
≤ 18 Т
≤ 21 Т
16-18 Т
19-20 Т
Ступінь чистоти
по еталону
I
I
I
II
I
I
I
Бактеріальна
забрудненість,
3
тис/см
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
≤ 30
30 - 100
≤ 100
Утримання
соматичних
3
клітин тис./см
≤300
≤ 500
≤ 750
≤ 1000
≤ 400
≤ 400
≤ 400
Температура
о
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤6
≤6
≤6
молока, С
3
Щільність, г/см ,
не менше
1,027
1,027
1,027
1,030
Джерело : розроблено автором з врахуванням [1; 8; 9]

Ще одним недоліком є те, що державні установи здійснюють контроль за однаковими
параметрами, тобто їм бракує належного зв'язку та координації. Це, в свою чергу, призводить до
розсіювання та дублювання сфер компетенції, надлишкових інспекцій, і в цілому до неефективного
еколого-економічного регулювання їх діяльності. Цікавим є й той факт, що контроль в основному
орієнтується на кінцевий продукт, а це передбачає значний обсяг добору зразків, обов'язкову
сертифікацію та часті інспекції на місцях, замість всеосяжної, заснованої на оцінці ризиків системи
еколого-економічного регулювання щодо якості та безпечності молочної продукції впродовж всього
виробничого процесу.
Значною проблемою є відсутність у державних органів належної кількості лабораторій для
визначення відповідності продукції встановленим міжнародним стандартам. Існуючі лабораторії в
основному не відповідають вимогам ЄС та інших розвинених країн. Пригнічуючим є той факт, що при
наявності численної кількості нормативно-правових актів, немає жодного документу з чіткими поясненнями
того, як здійснюється контроль за дотриманням стандартів органами державного управління.
Для підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняним молокопереробним підприємствам,
на наш погляд, потрібно працювати над продовженням гармонізації діючих стандартів до вимог
європейських та світових, зокрема активізувати роботу по впровадженню систем екологічного
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менеджменту й управління якістю серії ISO, а також запровадити обов’язкове ведення системи
безпеки HACCP на всіх, без винятку, підприємствах харчової промисловості.
Відмітимо, що вирішення питань щодо здійснення екологічної стандартизації на
молокопереробних підприємствах дещо активізувалося після прийняття Указу Президента України від
23.01.2001 року № 113 «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції» та розпорядження
Кабінету Міністрів України № 447-р від 17 серпня 2002 року «Концепція державної політики у сфері
управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)».
Нещодавно уряд країни виступив з всебічною та прогресивною пропозицією щодо
упорядкування українського законодавства в галузі безпеки та якості харчових продуктів відповідно до
кращих міжнародних практик. Законопроект № 10495, серед іншого, пропонує ввести:

– один контролюючий державний орган у сфері здійснення еколого-економічного регулювання
діяльності молокопереробних підприємств, а саме - Державну ветеринарну та фітосанітарну службу;
– обов'язкове введення HACCP, системи відстеження та відкликання харчової продукції;
– спрощення та оптимізація вимог щодо виробничої гігієни, реєстрації та дозвільних процедур,

процедур державного контролю, маркування та ін. [5, c. 2].
Проект закону, як очікується, значно зменшить витрати на дотримання вимог безпеки та якості
продукції і, таким чином, підтримає конкурентоспроможність вітчизняних молокопереробних
підприємств. Крім того, даний проект спрямований на підвищення ефективності системи екологоекономічного регулювання щодо безпеки та якості молока та молочної продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що
молокопереробні підприємства, продукція яких сертифікована, беззаперечно мають імідж таких, які
завдають відносно мінімальний рівень шкоди навколишньому середовищу. В свою чергу, це надає їм
змогу мати більш стійкі позиції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках та активізувати залучення
інвестицій у сертифіковане виробництво. Впровадження екологічної стандартизації на всіх вітчизняних
молокопереробних підприємствах дозволить їм: отримати пільги при оформленні майбутніх
довгострокових кредитів, які є необхідною умовою модернізації виробництва будь-якого підприємства та
впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних та економічно ефективних технологій; розширити
ринки збуту їх продукції; підвищити рівень конкурентоспроможності як виробленої продукції, за рахунок
наявності сертифіката про її відповідність міжнародним вимогам, так і власне іміджу підприємства за
рахунок зниження витрат на виробництво молока та молочної продукції.
Подальші дослідження будуть базуватися на поглибленому розвитку отриманих наукових
результатів, зокрема на аналізі діяльності молокопере-робних підприємств (на прикладі, Вінницької,
Полтавської, Черкаської та Київської областей), їх еколого-економічного регулювання та шляхів
підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в умовах європейської інтеграції та сталого
розвитку.
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Анотація
Стаття присвячена проблемам забезпечення населення якісною та безпечною молочною
продукцією. Основну увагу приділено необхідності та особливостям еколого-економічного
регулювання
діяльності
молокопереробних
підприємств
з
метою
підвищення
їх
конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках. Здійснено порівняльний аналіз
стандартів якості молока на прикладі України, Росії, Білорусі, Польщі та інших європейських країн.
Ключові слова: молокопереробні підприємства, сталий розвиток, екологічна сертифікація,
екологічний стандарт, якість продукції, екологізація.
Аннотация
Статья посвящена проблемам обеспечения населения качественной и безопасной молочной
продукцией. Основное внимание уделено необходимости и особенностям эколого-экономического
регулирования деятельности молокоперерабатывающих предприятий с целью повышения их
конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках. Осуществлен сравнительный
анализ стандартов качества молока на примере Украины, России, Беларуси, Польши и других
европейских стран.
Ключевые слова: молокоперерабатывающие предприятия, устойчивое развитие,
экологическая сертификация, экологический стандарт, качество продукции, экологизация.
Annotation
Article is devoted the problems of maintenance of the population by quality and safe dairy products.
The basic attention is given to necessity and features of environmental and economic regulation of activity of
milk-processing enterprises in order to increase their competitiveness in the domestic and world markets.
The comparative analysis of the quality standards of milk is carried out on the example of Ukraine, Russia,
Belarus, Poland and other European countries.
Key words: milk-processing enterprises, sustainable development, environmental certification,
environmental standards, product quality, greening.
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД
Постановка проблеми. В умовах проведення земельної реформи особливого значення
набуває проблема державного регулювання і контролю за впровадженням ринку землі. Оскільки
земля є багатофункціональною категорією, виступаючи одночасно важливим природним ресурсом
(частиною довкілля); базисом для розміщення об’єктів соціальної інфраструктури; основним
нерухомим засобом виробництва та особливим товаром, то державний контроль за земельними
відносинами є різноспрямованим, що вимагає застосування системного підходу. На особливу увагу
заслуговує державний фінансовий контроль, який є необхідною умовою існування сильної держави та
важливим фактором розвитку країни.
Оскільки формування чіткої системи державного фінансового контролю земельних відносин
здатне забезпечити та оцінити законність, ефективність і доцільність фінансової діяльності держави в
цій сфері, то вважаємо, що найдоцільніше державний фінансовий контроль земельних відносин
досліджувати за допомогою системного підходу, який дозволить реалізувати дієвий управлінський
вплив держави на вищезазначений об’єкт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні і практичні питання
удосконалення земельних відносин досліджувались у наукових працях вітчизняних вчених:
Ю. Д. Білика, В. П. Галушка, А. С. Даниленка, О. І. Драпіковського, В. М. Жука, О. М. Загурського,
А. Г. Мартина, А. В. Мерзляка, П. Т. Саблука, М. М. Федорова, М. Г. Лихогруда, В. Я. МессельВеселяка, Л. М. Худолій, О. М. Шпичака та інших. Водночас огляд наукових досліджень свідчить, що
проблеми розвитку державного фінансового контролю досліджували відомі українські вчені:
І. В. Басанцов, М. Т. Білуха, В. Д. Базилевич, О. Д. Василик, М. М. Головань, З. В. Гуцайлюк,
Н. І. Дорош, І. К. Дрозд, Є. В. Калюга, Л. А. Костирко, В. І. Кравченко, Л. Г. Ловінська, В. Ф. Максімова,
І. Б. Стефанюк, Л. О. Сухарєва, О. О. Терещенко, В. М. Федосов, І. Я. Чугунов, В. О. Шевчук та ін.
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Незважаючи на значний доробок вчених, залишається низка невирішених питань щодо регулювання і
здійснення державного фінансового контролю земельних відносин в умовах проведення сучасної
земельної реформи. Можливість однозначного вирішення цього питання ускладнюється
багатофункціональністю земельних ресурсів та різноспрямованістю позицій щодо методів державного
регулювання і контролю.
Постановка завдання. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні системного підходу
до вивчення державного фінансового контролю земельних відносин та визначенню елементного
складу означеної системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під системним підходом будемо розуміти
сукупність загальнонаукових методологічних принципів (вимог), в основі яких лежить розгляд об’єктів
як систем. Зазвичай система складається з двох складових: 1) зовнішнього середовища, яке включає
в себе вхід та вихід системи, зв’язок із зовнішнім середовищем та зворотній зв’язок; 2) внутрішньої
структури, тобто сукупності взаємопов’язаних компонентів, які забезпечують процес впливу суб’єкта
управління на об’єкт, переробку входу системи в її вихід та досягнення цілей системи [1, с. 62].
В економічній літературі, як правило, більше уваги приділено дослідженню внутрішньої
структури системи державного фінансового контролю (ДФК), хоча відсутня єдність думок про її
елементний склад. Наприклад, більшість науковців, досліджуючи елементи системи державного
фінансового контролю, визначають: органи та особи, наділені будь-якими контрольними
повноваженнями по відношенню до органів державного управління [2], органи та заходи з перевірки
законності та доцільності в сфері створення, розподілу та використання грошових фондів держави [3],
наділені контрольними функціями державні та суспільні органи фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ та організацій [4].
На наш погляд, основними складовими системи державного фінансового контролю земельних
відносин є: 1) зовнішня структура, яка представлена факторами впливу зовнішнього середовища на
систему ДФК земельних відносин. Слід розрізняти такі фактори: економічні (платоспроможність
населення, порядок ціноутворення тощо); правові (нормативно-правове забезпечення функціонування
ринку землі); наукові (дослідження проблем ринку землі); соціально-ідеологічні (відношення та готовність
суспільства до впровадження ринку землі); 2) внутрішня структура: суб’єкти контролю, об’єкти контролю,
предмет та методи контролю (методика), результати контролю і параметри контролю.
В якості суб’єктів ДФК земельних відносин виступають такі органи державного фінансового
контролю, як Рахункова Палата, Державна фінансова інспекція, Державна податкова служба. Кожен
контролюючий суб’єкт здійснює свою діяльність згідно із законодавством. Ми погоджуємось, що
невідкладною проблемою становлення нових, адекватних ринковій економіці земельних відносин, є
чітке законодавче регламентування та практична реалізація функцій, прав і відповідальності
законодавчих, виконавчих органів та конкретних посадових осіб [5, с. 15].
Стаття 98 Конституції України покладає на Рахункову палату здійснення контролю від імені
Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх
використанням. На практиці аудит органів управління земельними ресурсами здійснюється
Рахунковою Палатою за загальним планом і переважно в рамках перевірки виконання державного
бюджету. Спеціальні перевірки здійснюються рідко. А контроль над земельними ресурсами і
землекористуванням зосереджено в самих органах державного управління (зокрема,
Держземагентства України). Крім того, контроль в цих органах є наступним, а не попереднім, тобто,
орієнтованим на виявлення зловживань, а не на їх попередження, що певним чином знижує рівень
ефективності такого контролю. В структурі Держземагентства України сконцентровано функції
управління, контролю та виконання, що суперечить доктрині демократичного управління.
Наприклад, у 2008 році Рахункова палата провела аудит виконання проекту «Видача державних
актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру», який
реалізується в Україні відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку, в розмірі 195 мільйонів доларів США. Результати аудиту засвідчили, що
через бездіяльність влади, безконтрольність за виконанням проекту з 195 мільйонів доларів США
позики за 5 років використано лише 18 мільйонів доларів США, або 9,2 відсотків. Безоплатна заміна
сертифікатів в більшості випадків була платною. З виділених у 2008 році з державного бюджету 54,1
мільйона гривень використано 31 мільйон гривень, з них 9,5 мільйона гривень – неефективно [6].
Оскільки Держземагентство України є розпорядником бюджетних коштів згідно з Законом України
«Про Держбюджет на 2012 рік», його діяльність також підлягає державному фінансовому контролю з боку
Державної фінансової інспекції. В контексті земельних відносин (оскільки Дерземагентство є
розпорядником бюджетних коштів) виділимо лише такі функції, як здійснення контролю за: 1) відповідністю
взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням,
паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 2)
веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності, паспортів
бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у
бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;
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3) станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудита у розпорядників бюджетних коштів. Зокрема,
згідно з статистичними даними, у 2011 році ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності
Держземагентства, у тому числі щодо використання коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів
з безоплатних оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні
ділянки, засвідчили масові порушення фінансової дисципліни при витрачанні коштів Стабілізаційного
фонду, що призвело до нанесення збитків державі на суму близько 190 млн. грн., або 63 % від загального
обсягу виділених коштів. При цьому, початковий розмір фінансування заходів з безоплатного оформлення
державних актів на право власності на земельні ділянки склав майже 6 млрд. грн., але вже через місяць
зазначену суму за поданням Держземагентства було зменшено більше, ніж у 10 разів –
до 508 млн. грн. [7].
Державна податкова служба як суб’єкт державного фінансового контролю в контексті земельних
відносин здійснює контроль за такими напрямами: грошова оцінка земель та земельні платежі (плата
за землю та орендна плата) [8, с. 15]. Як показує статистика, за рахунок вжитих органами ДПС заходів
щодо контролю за дотриманням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань
оподаткування до державного бюджету надійшло коштів із рентних платежів – 16,8 млрд. грн., із плати
за користування надрами – 1,2 млрд. грн., з екологічного податку – 1,1 млрд. грн. За рахунок вжитих
заходів структурними підрозділами оподаткування фізичних осіб забезпечено надходжень до
зведеного бюджету плати за землю від фізичних осіб у розмірі 1,3 млрд. грн. [9]. В цілому податкові
органи не мають важелів впливу на орендарів-порушників, оскільки їх ставлять на податковий облік
після реєстрації договору оренди в місцевих підрозділах Держземагентства. Водночас податкові
органи мають право застосовувати систему штрафних санкцій до порушників земельного
законодавства [10, с. 34]. Таким чином, необхідно створити владний механізм впливу органів ДПС на
діяльність порушників у сфері земельних відносин.
Досліджуючи відомчий контроль у системі ДФК земельних відносин, слід виділити в якості
суб’єктів інспекційні підрозділи Держземагентства, що здійснюють контрольно-ревізійну роботу.
Загальна сума порушень фінансово-бюджетної дисципліни за результатами проведених перевірок у
системі Держземагентства України протягом 2011 року склала 20,7 млн. грн, з яких: сума фінансових
порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, становить 3,6 млн. грн.; розмір
порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних
ресурсів, склав 17,2 млн. грн. За результатами контрольних заходів, здійснених фахівцями
контрольно-ревізійних секторів територіальних органів Держкомзему та Відділу внутрішнього аудиту
центрального апарату у 2011 році, 57 осіб було ініційовано притягнути до дисциплінарної
відповідальності, з них щодо звільнення із займаних посад - 6 осіб. Фактично ж кількість осіб, які були
притягнуті до дисциплінарної відповідальності, склала 54 особи.
Відсутність законодавчо чіткого визначення завдань, функцій та повноважень кожного органу
державного фінансового контролю породжує багато непорозумінь у розмежуванні сфер діяльності між
контрольними органами, призводить до нераціонального розподілу обов’язків та перекладанню
відповідальності, що потребує удосконалення ДФК, чіткої регламентації порядку його реалізації,
визначення повноважень відповідних державних органів. Органи місцевого самоврядування не
зацікавлені в нормальному використанні земель з метою поповнення бюджету, зміцнення фінансової
бази громад. Сьогодні виникла потреба у створенні оновленої системи органів державного
фінансового контролю земельних відносин [11].
Згідно з системним підходом, важливими елементами системи державного фінансового
контролю земельних відносин є підконтрольні об’єкти, в ролі яких виступають суб’єкти земельних
відносин, щодо яких здійснюються контрольні заходи і перелік яких наведений в Земельному Кодексі:
громадяни України, юридичні особи та їх об’єднання, органи місцевого самоврядування та органи
державної влади. Відповідно предметом ДФК земельних відносин є грошові відносини підконтрольних
суб’єктів щодо володіння, користування та розпорядження землею.
Найважливішим елементом системи ДФК земельних відносин є контрольні методи, результати
контролю, за якими приймаються управлінські рішення, та параметри системи контролю. В якості
контрольних методів на практиці найчастіше застосовуються ревізії, перевірки та аудит ефективності.
Останній набув особливого поширення в останні роки, що пов’язано з необхідністю порівняння
отриманих результатів контролю із здійсненими затратами. Під результатами контролю будемо
розуміти інформацію про стан контрольно-ревізійної роботи, що фіксується у документі (акт ревізії,
довідка, аудиторський звіт тощо), який містить:
1) достовірну інформацію про фінансовий стан об’єкта контролю;
2) виявлені в процесі контролю порушення земельного законодавства;
3) факти неефективного або неекономічного господарювання.
Важливим елементом системи ДФК земельних відносин вважаємо параметри контролю. Основні
параметри елементів системи фінансового контролю наступні: законність; доцільність; ефективність;
оптимальність. Зазначені параметри виступають своєрідними агрегатами численних, але менш важливих
вимог (такі параметри, як раціональність, обґрунтованість, повнота, своєчасність включені у
вищенаведені). Законність як параметр системи ДФК дозволяє своєчасно розкривати відхилення від
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заданих законотворчими органами правил і процедур, вносити до них необхідні коригування. Однак,
визначаючи такий параметр системи контролю, як законність, слід згадати слова Лунєва А. Є.: «Пошук,
пов’язаний з особливостями тільки правової сфери, в даному випадку не може призвести до позитивних
результатів, оскільки виникнення кожного способу забезпечення законності визначається виникненням
особливої специфічної задачі держави чи державного органу» [12, с. 109-111]. Доцільність – параметр, що
характеризує напрями цільових витрат державних коштів і відповідність діяльності наміченим цілям,
пріоритетам. Параметр ефективності надає можливість перевіряти не тільки ощадливе і оптимальне
управління і використання державних коштів та іншої власності, запобігання безгосподарності, але і
можливість виконання державних програм, проведення різного роду державних (або за участю держави)
заходів з найменшими витратами і найбільшим ефектом. Оптимальність організаційної структури дозволяє
оцінити структуру апарату управління, чисельність працівників, розподіл обов’язків між відповідальними
працівниками контрольних органів та їх взаємодію. Слід зазначити, що оптимальність організаційної
структури безпосередньо впливає як на доцільність, так і на ефективність ДФК, але, в силу своєї
специфіки, цей параметр виділений в якості самостійного.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного можна зробити наступні висновки:
1. Зважаючи на багатофункціональність та складність земельних відносин та
різноспрямованість видів господарського контролю над ними, доведено необхідність дослідження
державного фінансового контролю з системних позицій. Оскільки в економічній літературі більше
уваги приділено дослідженню внутрішньої структури системи державного фінансового контролю,
запропоновано доповнити розгляд останньої зовнішньою структурою, яка представлена факторами
впливу зовнішнього середовища на контрольну систему.
2. Дискусійність позицій щодо елементного складу внутрішньої структури системи державного
фінансового контролю, в цілому, та земельних відносин, зокрема, дозволила визначити: суб’єкти
контролю, об’єкти контролю, предмет та методи контролю (методика), результати контролю і
параметри контролю.
Подальші наукові дослідження слід проводити в напряму оцінки взаємозв’язків між
запропонованими елементами.
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Анотація
Стаття присвячена визначенню і характеристиці елементного складу системи державного
фінансового контролю земельних відносин. Виходячи з багатофункціональності та складності
земельних відносин і різноспрямованості видів господарського контролю над ними, доведено
необхідність дослідження державного фінансового контролю з системних позицій.
Ключові слова: земельні відносини, державний фінансовий контроль, системний підхід.
Аннотация
Статья посвящена определению и характеристике элементного состава системы
государственного
финансового
контроля
земельных
отношений.
Исходя
из
многофункциональности и сложности земельных отношений и разнонаправленности видов
хозяйственного контроля над ними, доказана необходимость исследования государственного
финансового контроля с системных позиций.
Ключевые слова: земельные отношения, государственный финансовый контроль,
системный подход.
Annotation
The article is devoted to the identification and characterization of the elemental composition of the
state financial control of the tenure. Based on the multi-functionality and complexity of land relations and
multi-directional types of economic control over it, the need of studying of the state financial control system
positions is proved.
Key words: tenure, state financial control, systematic approach.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Постановка проблеми. Наростання глобальних екологічних проблем ставить на порядок
денний необхідність пошуку напрямів подальшого розвитку сільськогосподарських підприємств,
заснованого на забезпеченні стійкого підвищення ефективності використання земельних ресурсів.
Нинішній стан характеризується як нестабільний: у більшості господарств використання земель
набуло неорганізованого, екологічно-небезпечного характеру; відмова від системи сівозмін
спричинила порушення припустимих порогів насичення структури посівних площ окремими
культурами, що супроводжується зниженням врожайності та підвищенням відчутності до впливу
несприятливих погодних умов, а це, в кінцевому наслідку, позначається на економічній ефективності
використання земельних ресурсів; у практиці використання земельних ресурсів переважає пріоритет
економічних інтересів (одержання прибутку).
Необхідність дослідження сталого розвитку вимагає аналізу теоретичних підходів до цього
питання з одного боку, і розгляду динаміки й тенденцій, що реально походять від природно-руйнівного
типу господарювання – з іншої.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія сталого розвитку в останні два десятиліття
стала найпопулярнішою. Зараз у літературі налічуються десятки визначень сталого розвитку. Це
відображає як складність самого поняття, так і розбіжність поглядів учених.
Історично поняття «сталий розвиток» (sustainable development) пов'язане з екологією. У період
ринкових перетворень відбулася деградація виробничого потенціалу сільськогосподарських
підприємств. В результаті чого аграрне виробництво стало істотно більш трудомістким, багато в чому
втративши свій індустріальний характер. Для сучасного аграрного виробництва характерне набуття
природно-руйнівного типу господарювання [1, с. 110].
Г. І. Пригожин і І. Стренгерс звертають увагу на те, що розвиток стає несталим тоді, коли в силу
загострення внутрішніх протиріч або з навколишнім середовищем виникає кризовий стан системи,
пов'язаний з можливостями її руйнування або переходу в новий якісний стан [2, с. 22].
Важливий критичний підхід у контексті дослідження основних проблем розвитку подано в
роботах: В. Н. Афанасьєва [3; 4], Н. А. Будюк [5], Н. А. Яковлевої [6], Н. С. Четверикова [7],
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М. М. Юзбашева [8], А. І. Манелля [8; 9], І. Б. Загайтова [10; 11; 12], І. П. Бойко [13],
Л. Г. Мельника [14].
Дослідницький інтерес до проблем розвитку сільського господарства усе більше фокусується на
вивченні динаміки мінливості показників під впливом факторів, що її викликають. Основні роботи, що
торкаються питань ефективності використання земельних ресурсів, присвячені взаємодії з природним
середовищем і можливості припустимого ступеня регулювання (в першу чергу мова йде про
зменшення небажаного впливу кліматичних факторів). Більш широке розуміння сутності розвитку в
світлі нових реалій сільськогосподарського землекористування не може вважатися всебічно
дослідженим, незважаючи на досить велику кількість ідей і підходів, які можна знайти в періодичній
пресі й неспеціальній літературі.
Сформульоване поняття змісту розвитку відображає інтуїтивне розуміння суті проблеми
ефективності використання земельних ресурсів. Зміна структури посівних за використання
прибуткових культур, відмова від класичної схеми сівозміни розглядається як перехід до ринкових
методів господарювання. Проте сталий розвиток виробництва має комплекс інваріантних
характеристик. Їх використання може як послабляти, так і підсилювати екологічну домінанту
ефективності використання земельних ресурсів.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення питання про вплив підвищення питомої
ваги соняшнику в структурі посівних площ на ефективність використання земельних ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз різних точок зору на визначення поняття
«сталий розвиток» показує, що існує два основних підходи до розуміння «сталий розвиток». В одному
із цих підходів «сталий розвиток» розглядається як абсолютний показник, що характеризує його
величину за певний проміжок часу. В іншому підході під поняттям «сталий розвиток» мається на увазі
характеристика розвитку як тенденція мінливості: одержання чистого доходу (виручки) від реалізації
продукції за розрахунком на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, виробництво валової продукції в
постійних цінах 2010 р., товарність виробництва, урожайність сільськогосподарських культур,
виробництво продукції, питома вага площі посіву тощо.
В обох підходах мова йде про сталість або мінливість показників розвитку. Отже, сталий
розвиток – це характеристика в досить специфічній формі, яка розглядається, на відміну від багатьох
існуючих підходів з урахуванням тренду розвитку. У роботі запропоновано розглядати сталість
розвитку за оцінками динаміки, які визначаються за сукупністю нетрадиційних критеріїв.
Зважаючи на структурні зрушення посівних площ від зміни питомої ваги прибуткових культур,
для
оцінки
сталості
використання
земельних
ресурсів
нами
здійснено
групування
сільськогосподарських підприємств за питомою вагою площі посіву соняшнику. Соняшник як
попередник зменшує врожайність як самого соняшнику, так і інших культур. При збільшенні питомої
ваги соняшнику в структурі посівних площ негативний вплив соняшнику підвищується і з часом
підсилюється. Для урахування фактора часу розрахунки виконані за три роки поспіль (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив питомої ваги площі посіву соняшнику на врожайність соняшнику, пшениці та
ячменю в сільськогосподарських підприємствах Харківської області за період 2009-2011 рр.
Середня урожайність по групі за період
Групи підприємств за питомою
Кількість підприємств в групі
2009-2011 рр., ц/га
вагою соняшнику в структурі
посівної площі, %
одиниць
в % до всього
соняшник
пшениця
ячмінь
До 10
72
5,09
16,7
35,0
22,7
10,01-15,0
188
13,29
23,7
35,5
23,8
15,01-20,0
308
21,77
22,8
33,8
21,8
20,01-25,0
291
20,57
21,1
31,7
20,1
25,01-30,0
197
13,92
21,0
32,4
19,5
30,01-35,0
124
8,76
19,1
29,6
17,9
35,01-40,0
87
6,15
18,2
27,3
17,5
40,01-45,0
36
2,54
17,6
28,0
16,1
понад 45
112
7,92
18,1
31,4
19,4
Всього
1415
100,00
20,5
32,7
20,7
Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Харківській області

У структурі посівних площ соняшник має займати не більше 12 %. За даними Інституту
зернового господарства, при насищенні сівозміни до 15 % урожайність його становила 25 ц/га, а при
збільшенні до 30 % – урожайність знизилась до 17ц/га. За даними цього ж Інституту при розміщенні
соняшнику в сівозміні через 6-9 років, урожайність насіння становила 26,3 ц/га, а через 2-3 роки
знизилась у два рази – до 13,8 ц/га. Найбільш помітним вплив насиченості посівних площ соняшником
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2

виявився для озимої пшениці (R2 = 0,7533) і ячменю (R3 = 0,7988).
Рівняння, що описують цю залежність, мають такі параметри:
2
2
Y2 = 0,0054х – 0,4987х + 40,857 та Y3 = 0,0047х – 0,4411х + 28,048.
Результати, одержані по групах сільськогосподарських підприємств Харківської області за 20092011 рр. дають підстави стверджувати, що рівень зниження врожайності основних культур в
підприємствах з питомою вагою в структурі посівних площ біля 50 % соняшнику в порівнянні з
підприємствами, питома вага в яких не перевищує 10 % площі посіву досить помітне і суттєво впливає
на сталість ефективності використання земельних ресурсів (рис. 1). Тривалий час в
сільськогосподарських підприємствах Харківської області зберігається тенденція збільшення посівів
соняшнику. За умов підвищення в структурі посіву питомої ваги соняшнику зменшується врожайність
як соняшнику, так і інших культур, що є причиною зниження ефективності використання земельних
ресурсів.

40,0

….

35,0
Урожайність, ц/га

2

Y 2 = 0,0054x

- 0,4987x + 40,857

2

R 2 = 0,7533

30,0

2

Y 1 = -0,0073x

+ 0,3604x + 16,84

2

25,0

R 1 = 0,4197

20,0
----

15,0

Y 3 = 0,0047x

2

- 0,4411x + 28,048

R3

2

= 0,7988

10,0
10

15
20
25
30
35
40
45
50
Питома вага соняшнику в структурі посівних площ, %

Рис. 1. Залежність врожайності соняшнику (Y1), озимої пшениці (Y2) та ячменю (Y3) від
питомої ваги площі посіву соняшнику в сільгосппідприємствах Харківської області,
2009-2011 рр.
Джерело: побудовано автором за даними Головного управління статистики у Харківській області

Підвищення ефективності використання земельних ресурсів ґрунтується на можливості
формування механізму управління за оцінками впливу факторів на врожайність. При насиченні
структури посівних площ соняшником врожайність озимої пшениці і ячменю знижується (табл. 2).
Таблиця 2
Групування за питомою вагою площі посіву соняшнику та
середні значення основних показників виробництва озимої пшениці
в сільськогосподарських підприємствах Харківської області
за 2009-2011 рр.

7
35,0
35,5
33,8
31,7
32,4

8
2569,4
2783,8
2699,1
2592,6
2555,1

9
554,6
545,3
580,8
567,5
524,4
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чистий дохід
(виручка) від реалізації на 1 га площі
посіву, грн.

6
22,60
22,98
23,52
21,47
25,26

всього

витра-ти на
реалізацію, грн/ц

5
72
188
308
291
197

виробничі
витрати, грн/га

товар-ність реалізації, %

4
28
77
125
90
74

всього

2011

2010
3
14
43
80
100
65

питома
вага в
уроструктур жайі площ ність,
посіву,
ц/га
%

собі вар-тість
1 ц,
грн.

2
30
68
103
101
58

Основні економічні показники з виробництва озимої пшениці по групах за
питомою вагою площі посіву соняшнику в сільськогосподарських
підприємствах Харківській області за 2009-2011 рр.

в т.ч.
вартість
доб-рив

1
До 10
10,01-15,0
15,01-20,0
20,01-25,0
25,01-30,0

2009

Групи підприємств
за
питомою
вагою
соняшнику
в структурі
посівних
площ, %

Динаміка
чисельності груп
за період
2009-2011 рр.

10
73,31
78,33
79,78
81,67
78,93

11
106,2
91,1
91,7
94,5
78,5

12
17,82
20,98
13,24
14,34
18,16

13
3256,03
2905,33
3173,45
2871,64
2625,36
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продовження табл.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
30,01-35,0
36
53
35
124
17,79
29,6
2539,8
491,1
85,72
89,5
13,52
2633,48
35,01-40,0
24
37
26
87
20,80
27,3
2425,0
506,1
88,82
91,0
22,09
2607,71
40,01-45,0
9
18
9
36
18,48
28,0
2220,1
485,3
79,41
80,8
11,05
2135,08
понад 45
23
57
32
112
19,15
31,4
2706,1
450,1
86,25
84,4
21,70
2637,71
Всього
452
467 496 1415 22,29
32,7
2628,9
545,4
80,36
90,5
16,39
2881,85
Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Харківській області

Критерієм ефективності використання земельних ресурсів можна вважати виробництво
продукції на гектар площі сільськогосподарських угідь або відповідно на 100 гектарів. Цей показник
розраховується за двома варіантами: в постійних цінах 2010 р. і в фактичних цінах відповідного року.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції сільського господарського виробництва, як показник
ефективності використання земельних ресурсів, має недоліки, які полягають в тому, що він не
враховує: вартості незавершеного виробництва, залишків в господарствах на кінець року не
реалізованої продукції та вартості вироблених кормів. Розрахунок виробництва валової продукції в
постійних цінах 2010 р. виконується за даними бухгалтерської звітності і має обмежене використання в
аналітичній роботі через його трудомісткість.
Фактори, від яких залежить ефективність використання земельних ресурсів мають різні одиниці
виміру і невизначену вагомість впливу, що не дозволяє за даними групування визначити порівняльні
оцінки для прийняття управлінських рішень. Параметри кореляційно-регресійних моделей і
статистичні оцінки одержані за результатами розрахунків по програмі «Статистика-5» (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка параметрів кореляційно-регресійних моделей і статистичних оцінок залежності
ефективності використання земельних ресурсів при вирощуванні озимої пшениці за зміни
питомої ваги соняшнику в структурі посівних площ
Групи
підприємств за
питомою вагою
соняшнику в
структурі
посівної площі,
%

Параметри кореляційно-регресійних моделей залежності ефективності
використання земельних ресурсів при виробництві і реалізації озимої пшениці з
урахуванням впливу факторів: питомої ваги в структурі площі посіву (х1),
урожайності (х2), виробничих витрат (х3), вартості мінеральних добрив (х4),
виробничої собівартості (х5), товарності (х6) та
витрат на реалізацію (х7)

Коефіцієнт
детермінації

До 10

Y1 = -2344,81-2,70х1+70,08х2+0,57х3+0,26х4-4,54х5+21,17х6-0,06х7

0,87

10,01-15,0

Y2 = -1169,17-0,01х1+67,99х2+0,10х3+0,30х4-1,45х5+15,01х6-3,16х7

0,66

15,01-20,0

Y3 = -2039,41-31,81х1+112,92х2+0,86х3+0,08х4-11,335+12,6х6-11,30х7

0,39

20,01-25,0

Y4 = -163,67+1,40х1+41,36х2+0,48х3+0,52х4-3,81х5+4,07х6-3,15х7

0,94

25,01-30,0

Y5 = -2442,64-5,94х1+63,01х2+0,77х3-0,01х4+1,88х5+20,58х6-43,38х7

0,90

30,01-35,0

Y6 = -982,18-29,53х1+107,36х2+0,15х3-0,02х4-3,36х5+12,54х6+1,23х7

0,74

35,01-40,0

Y7 = -783,29-7,37х1+81,05х2+0,14х3+0,16х4-0,20х5+8,55х6-0,61х7

0,90

40,01-45,0

Y8 = -1533,67+3,37х1+63,60х2+0,15х3-0,46х4+1,84х5+21,03х6-15,31х7

0,98

Y9 = -4,00-6,47х1+20,26х2+0,65х3+0,05х4-10,87х5+14,46х6+1,14х7
Понад 45
Джерело: розраховано автором

0,83

Для всіх інтервалів групування, за винятком для 15-20 %, є підстави стверджувати про
достовірність впливу на урожайність озимої пшениці насиченості структури посівних площ
соняшником. По групі підприємств з питомою вагою посівів соняшнику в структурі посівних площ 15-20
2
% коефіцієнт детермінації дорівнює R = 0,39. Цю групу підприємств було досліджено більш
ґрунтовно.
Для з’ясування причин небажаного явища ми пропонуємо розпочати такі дослідження з матриці
парних коефіцієнтів кореляції. Матриця парних коефіцієнтів кореляції по цій групі підприємств
дозволяє з’ясувати характер взаємозв’язків між факторами, які мають різні одиниці виміру, щодо
впливу на ефективність використання земельних ресурсів. Принципово важливим може бути
наявність мультикореляціних зв’язків. Подібних взаємозв’язків необхідно уникати. У посібниках по
статистиці рекомендують шляхи подолання цього явища (табл. 4).
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Таблиця 4
Матриця парних коефіцієнтів кореляції залежності факторів впливу на ефективність
використання земельних ресурсів при вирощуванні озимої пшениці в умовах насиченості
соняшником структури посівних площ 15-20 % (Харківська область, 2009-2011 рр.)
х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

Y

х1

1,0000

0,1378

-0,1974

-0,1060

-0,2441

-0,2218

-0,1096

-0,1411

х2

0,1378

1,0000

0,2426

0,4041

-0,2759

-0,2403

-0,0073

0,3506

х3

-0,1974

0,2426

1,0000

0,6703

0,6521

-0,0301

0,2314

0,1656

х4

-0,1060

0,4041

0,6703

1,0000

0,3265

-0,0163

0,1196

0,2330

х5

-0,2441

-0,2759

0,6521

0,3265

1,0000

0,3863

0,2212

-0,0226

х6

-0,2218

-0,2403

-0,0301

-0,0163

0,3863

1,0000

-0,0568

0,3478

х7

-0,1096

-0,0073

0,2314

0,1196

0,2212

-0,0568

1,0000

-0,0714

0,1656

0,2330

-0,0226

0,3478

-0,0714

1,0000

Y

-0,1411
0,3506
Джерело: розраховано автором

Збільшення питомої ваги площі посіву озимої пшениці не підвищує ефективність використання
земельних ресурсів (rx1Y = -0,1411). Причини такого впливу полягають в тому, що зі збільшенням
питомої ваги озимої пшениці в структурі площі посіву врожайність зменшується. Найбільш помітний
взаємозв’язок виявлено між ефективністю використання земельних ресурсів і врожайністю (rx2Y =
0,3506). Підвищення врожайності пов’язано з вартістю виробничих витрат (rx2 rx3 = 0,1656) і вартістю
мінеральних добрив (rx2 rx4 = 0,2330). Взаємозв’язок ефективності використання земельних ресурсів і
собівартості виробництва практично відсутній – коефіцієнт кореляції лише вказує напрям впливу (rx5Y
= -0,0226). Відчутний взаємозв’язок виявлено між товарністю виробництва і ефективністю
використання земельних ресурсів (rx5Y = 0,3478). Виявлений зв’язок пов’язаний з впливом на
ефективність використання земельних ресурсів від рівня товарності, який залежить від реалізації
продукції з урахуванням маркетингової ситуації. Іншими словами, продукція вирощена в поточному
році – реалізується в наступному.
З підвищенням товарності виробництва ефективність використання земельних ресурсів
принципово залежить від питомої ваги пшениці в структурі площі посіву. На ефективність впливає
обсяг виробництва через ціну реалізації. При збільшенні питомої ваги посіву озимої пшениці
ефективність використання земельних ресурсів підвищується, так як це дозволяє збільшувати площу
обробітку і, відповідно, зменшувати витрати на виробництво продукції. За умови незмінності ціни
реалізації буде мати місце більший розмір виручки від реалізації.
Висновки з проведеного дослідження. Сталий економічний розвиток сільськогосподарських
підприємств в контексті використання земельних ресурсів – це послідовне підвищення ефективності
виробництва у чинність позитивного впливу факторів й збалансованої їх взаємодії в довгостроковому
інтервалі часу. Сформульоване поняття сталого розвитку відображає інтуїтивне розуміння суті
проблеми ефективності використання земельних ресурсів. Підвищення ефективності використання
земельних ресурсів, шляхом насичення площі посіву більш прибутковими культурами, привело до
порушення агротехнологічних вимог сівозміни. Встановлено, що на ефективність використання
земельних ресурсів мають визначальний вплив організаційно-економічні фактори (коефіцієнти
2
детермінації (R ) коливаються від 0,66 до 0,98). Збільшення посівів соняшнику підвищує
нестабільність використання земельних ресурсів і, як наслідок, впливає на сталість розвитку
сільськогосподарських підприємств.
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Анотація
В статті розглядається сталий розвиток сільськогосподарських підприємств, проведено
аналіз різних точок зору на поняття «сталий розвиток», уточнено й доповнено зміст сталого
розвитку сільсько-господарських підприємств в контексті ефективності використання земельних
ресурсів. Виявлені фактори підвищення ефективності використання земельних ресурсів.
Ключові слова: сталий розвиток, сільськогосподарські підприємства, використання
земельних ресурсів, ефективність, підвищення ефективності, фактори, критерії.
Аннотация
В статье рассматривается устойчивость развития сельскохозяйственных предприятий,
дан анализ различных точек зрения на понятия «устойчивость развития», уточнено и дополнено
содержание устойчивость развития сельскохозяйственных предприятий в контексте
эффективности использования земельных ресурсов. Выявлены факторы повышения
эффективности использования земельных ресурсов.
Ключевые
слова:
устойчивое
развитие,
сельскохозяйственные
предприятия,
использования земельных ресурсов, эффективность, повышение эффективности, факторы,
критерии.
Annotation
The sustainable development of agricultural enterprises is considered in the article; analysis of
different points of view on the concept of “sustainable development” is provided; the contents of the
sustainable development of agricultural enterprises in the context of the efficient land use are clarified and
edited. Reveals the factors efficiency using land resources
Key words: sustainable development, agricultural enterprises, land use, effectiveness, efficiency,
factors, criteria.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ
ЕКОНОМІЧНОМУ ОЦІНЮВАННІ ТА ОБҐРУНТУВАННІ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Постановка проблеми. Сучасне середовище функціонування промислових підприємств
характеризується високим рівнем динамічності. Дедалі швидшими темпами відбувається розвиток
виробничих та управлінських технологій, розширення та зміна способів і форм ведення підприємницької
діяльності тощо. За таких умов для збереження і підвищення конкурентоспроможності та результативності
діяльності суб’єктам господарювання необхідно вчасно й адекватно реагувати на зміни у середовищі
діяльності. У більшості випадків адаптування підприємства до змінених умов функціонування вимагає
вжиття заходів реструктуризаційного характеру.
На сьогоднішній день спостерігається позитивна тенденція реалізації структурних перетворень з
метою підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств, а не лише їх виходу із кризового
стану. Це обумовлює зростання вимог до методологічних та методичних основ реструктуризації
промислових підприємств.
Так, при оцінюванні економічних результатів реструктуризації підприємств можуть виникати
певні труднощі, подолання яких вимагає формулювання методичних вказівок щодо визначення
значень показників, які формують комплексну оцінку проекту реструктуризації.
В першу чергу, такі труднощі пов’язані з необхідністю відокремлення ефекту, досягнутого
внаслідок проведення структурних змін, від загальних результатів діяльності підприємства. Адже
реструктуризаційні заходи, як правило, проводяться на діючих підприємствах, економічні результати
діяльності яких є динамічними і змінюються під впливом низки факторів, в тому числі і під впливом
структурних перетворень. Дана проблема нівелюється лише у випадках, коли реструктуризацію можна
розглядати як окремий інвестиційний проект, наприклад, при створенні нового підрозділу з метою
диверсифікації виробництва та при деяких інших варіантах реструктуризації.
По-друге, досить часто неможливо визначити вплив зміни одного показника діяльності
підприємства на інший (більш узагальнений) із застосуванням простих математичних виразів та
формул. Так, якщо вплив зміни собівартості продукції на прибуток підприємства є очевидним і може
бути точно встановлений за відповідною формулою обчислення показника прибутку, то, наприклад,
надання кількісної характеристики впливу зміни ефективності менеджменту, якості продукції, рівня
конфліктності, структури заборгованості тощо на показники прибутковості та ринкової вартості
підприємства вимагає використання більш складного математичного апарату.
Для вирішення таких завдань можуть бути застосовані економетричні моделі, зокрема, одно- та
багатофакторні регресійні, а також їх модифікації у формі симультативних, авторегресивних,
дистрибутивно-лагових та ін. моделей. Економетричні моделі дозволяють за допомогою математикостатистичних методів встановлювати кількісні взаємозв’язки між економічними показниками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика реструктуризації суб’єктів
господарювання розкривається у наукових роботах низки вітчизняних та зарубіжних авторів, серед
яких: М. Аістова [1], Л. Бєлих [2], М. Білик [3], О. Єфремова [4], І. Карпунь [5], Ж. Крисько [6], В. Шапіро
[7] та інші. У працях зазначених авторів розкривається сутність процесу реструктуризації,
досліджуються її види та послідовність проведення, аналізується зарубіжний та вітчизняний досвід
реструктуризації, розкриваються методи оцінювання економічних наслідків структурних перетворень.
Разом з тим, у підходах науковців невирішеними залишаються проблеми комплексного оцінювання
економічних результатів структурних змін, вибору оптимальних реструктуризаційних заходів.
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Необхідність наукового розроблення зазначених питань із урахуванням особливостей розвитку
вітчизняної промисловості обумовила актуальність теми статті, визначила її мету та завдання.
Слід зауважити, що проблематика застосування економетричних моделей при оцінюванні
результатів реструктуризації вже підіймалася у роботі Ж. Крисько [6, с. 70]. Рекомендації автора
передбачають встановлення за допомогою багатофакторної економетричної моделі впливу
реструктуризації на стратегічну стійкість підприємства як цільового орієнтира діяльності. Однак
напрацювання автора є вузькоспеціалізованими, оскільки присвячені лише будівельній галузі і
передбачають дослідження тільки багатофакторної лінійної моделі впливу встановлених чинників
(забезпечення основними засобами, сукупні витрати та виконання обсягів замовлень) на показник
стратегічної стійкості підприємства в цілях оцінювання ефективності проведення реструктуризаційних
заходів. Разом з тим, напрямки і способи використання економетричних моделей в процесі
реструктуризації підприємств є значно ширшими. А тому напрацювання у цій сфері потребують
подальшого розроблення з метою вдосконалення методичного забезпечення економічного
оцінювання та обґрунтування реструктуризаційних заходів.
Постановка завдання. Ціллю статті є розвинути рекомендації щодо використання
економетричних моделей при економічному оцінюванні та обґрунтуванні реструктуризаційних заходів
для використання економістами з метою підготовки аналітичного матеріалу як основи для прийняття
менеджерами підприємств обґрунтованих управлінський рішень на етапах формування
альтернативних та вибору оптимальних реструктуризаційних заходів, а також оцінювання результатів
проведених структурних перетворень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Варто наголосити на тому, що встановлення
кількісного взаємозв’язку між показниками діяльності підприємства за допомогою економетричних
моделей є важливим не лише при оцінюванні результатів вже проведеної реструктуризації, але також
і в процесі формулювання альтернативних та вибору оптимальних реструктуризаційних заходів. Адже
застосування економетричних моделей може сприяти у встановленні найбільш результативних
напрямків впливу на цільові показники, зміна яких є метою проведення структурних перетворень.
Пропоновані напрямки використання економетричних моделей в процесі реструктуризації
відображено у табл. 1.
Таблиця 1
Напрямки застосування економетричних моделей в процесі реструктуризації
підприємств
Етапи реструктуризаційного процесу,
на яких рекомендовано застосування
економетричних моделей
Розробка альтернативних заходів
реструктуризації
Оцінювання
альтернатив
та
вибір
оптимальних реструктуризаційних заходів
Оцінювання
економічних
наслідків
проведених структурних змін

Напрямки застосування економетричних моделей
Встановлення параметрів діяльності підприємства, зміна яких
найбільшою мірою обумовлює зміну цільових показників,
встановлених на етапі формування цілей реструктуризації.
Розроблення на їх основі альтернативних реструктуризаційних
заходів.
Прогнозування
економічних
результатів
впровадження
альтернативних варіантів реструктуризації підприємства.
Встановлення впливу проведених структурних перетворень на
показники діяльності підприємства – об’єкта реструктуризації.

Джерело : розроблено авторами
На кожному із розглянутих у табл. 1 етапів реструктуризації економетричний аналіз матиме свої
особливості, оскільки відмінними є його мета та завдання, призначення результатів, інформаційна
база. Тим не менше, у літературі присутні універсальні рекомендації щодо послідовності проведення
економетричного аналізу у розрізі наступних етапів [8]: формулювання теорії чи гіпотези про
взаємозв’язок економічних явищ; розробка економетричної моделі для перевірки цієї теорії; оцінка
параметрів обраної моделі; перевірка моделі, статистичні висновки; використання моделі для
прогнозування, аналізу, контролю тощо.
Базуючись на приведеній вище послідовності виконання економетричного аналізу,
сформулюємо послідовність використання економетричних моделей на кожному з відображених у
табл. 1 етапів реструктуризаційного процесу.
На рис. 1 відображено послідовність застосування економетричних моделей на етапі розробки
альтернативних заходів реструктуризації.
Як видно з рис. 1, застосування економетричних моделей на етапі розробки альтернативних
реструктуризаційних заходів дозволяє встановити силу та напрям впливу різних факторів на показники,
покращення значень яких є завданнями структурних перетворень. Отриманий перелік факторів, які
найбільш суттєво впливають на значення цільових показників, дозволяє розробити обґрунтовані
альтернативні варіанти реструктуризації, які, в свою чергу, потребують подальшого аналізування за
допомогою комплексного методу з метою вибору оптимального варіанту. Оцінювання альтернатив та
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вибір оптимальних реструктуризаційних заходів є наступним напрямком застосування економетричних
моделей в процесі реструктуризації підприємств (див. табл. 1). Тут важливо встановити вплив реалізації
альтернативних варіантів реструктуризації на показники діяльності підприємства.
І. Формування переліку сукупності факторів, які здійснюють суттєвий вплив на обрані цільові показники
реструктуризації та на які підприємство має здатність впливати
ІІ. Формалізація ідентифікованих факторів за допомогою кількісних показників
ІІІ. Розробка економетричної моделі (моделей) для перевірки дійсності та сили впливу сформульованих факторів на
цільові показники реструктуризації:

Цп = b0 + b1 f1 + b2 f 2 + ... + bn f n ,
Цп – цільовий показник реструктуризації (прибуток, рівень конкурентоспроможності, частка ринку тощо);
f1 , f 2 ... f n - факторні показники, що впливають на значення цільового;

де

b0 , b1 ,...bn

- параметри регресійної моделі.

ІV. Збір статистичної інформації про значення цільових та факторних показників. Розрахунок параметрів моделі

b 0 , b 1 ,... b n
V. Перевірка побудованої моделі (моделей) реальній дійсності за допомогою спеціальних економетричних критеріїв

VІ. Формулювання на основі значень параметрів

b0 , b1 ,...bn

висновків щодо сили впливу кожного фактора

f

на

значення цільового показника

VІІ. Формування альтернативних реструктуризаційних заходів, виходячи із отриманих висновків щодо сили впливу
факторів f на значення цільового показника

Рис. 1. Послідовність застосування економетричних моделей на етапі розробки
альтернативних заходів реструктуризації
Джерело : побудовано авторами

Порівняльну оцінку альтернативних реструктуризаційних заходів рекомендовано проводити із
застосуванням комплексного методу, в основі якого лежать такі критерії оцінювання, як зміна
цільового показника/показників реструктуризації, ефективність реструктуризації та зміна ринкової
вартості підприємства. Як правило, реструктуризаційні заходи здійснюють опосередкований вплив на
значення вказаних показників оцінювання результатів структурних змін через низку показників, які
першочергово реагують на структурні перетворення (іменуватимемо їх первинними). Для прикладу,
зміна організаційної структури управління може обумовлювати зміну таких первинних показників, як
продуктивність праці, ефективність управління, величина адміністративно-управлінських витрат,
рівень конфліктності у колективі тощо. Зміна первинних показників своєю чергою впливає на значення
показників оцінювання результатів структурних змін, що формують комплексну оцінку
реструктуризаційних заходів та використовуються для вибору оптимального варіанту реструктуризації.
Напрям та сила такого впливу може бути оцінена за допомогою економетричних моделей (рис. 2).
Як видно з рис. 2, основними сферами застосування економетричних моделей на етапі
оцінювання альтернатив та вибору оптимальних реструктуризаційних заходів є прогнозування
показників оцінювання результатів реструктуризації (зміни цільових показників реструктуризації; зміни
доходів та витрат підприємства для використання при розрахунку ефективності реструктуризації;
зміни ринкової вартості підприємства).
Отримані результати прогнозування призначені для подальшого застосування при проведенні
порівняльного оцінювання альтернативних реструктуризаційних заходів на основі розробленого
комплексного методу. Слід зауважити, що можливими є випадки багаторівневого застосування
економетричних моделей, яке передбачає послідовне прогнозування дедалі більш агрегованих
економічних показників. Особливо актуальним це є при визначенні зміни ринкової вартості
підприємства внаслідок локальної оперативної реструктуризації. Наступним із виділених напрямків
застосування економетричних моделей в процесі реструктуризації підприємств (див. табл. 1) є
оцінювання економічних наслідків вже проведених структурних змін. На відміну від етапу оцінювання
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альтернатив та вибору оптимальних реструктуризаційних заходів, на цьому етапі для оцінювання
результатів реструктуризації використовуються не прогнозовані, а фактичні дані щодо економічних
наслідків структурних змін. З огляду на це, призначення економетричних моделей на аналізованому
етапі полягає у встановленні взаємозв’язку економічних процесів та виокремленні тієї частини зміни
економічних показників, яка викликана саме впровадженням структурних перетворень. На рис. 3
представлено послідовність застосування економетричного аналізу на етапі оцінювання економічних
наслідків вже проведених структурних змін.
І. Ідентифікація первинних показників, які змінюються безпосередньо під впливом реструктуризаційних заходів

ІІ. Розробка економетричних моделей впливу первинних показників на такі індикатори результативності
структурних змін, як цільові показники реструктуризації, складові показники формули розрахунку ефективності
реструктуризації (доходи та витрати підприємства), ринкова вартість підприємства:

Рп = b0 + b1 Пп1 + b2 Пп2 + ... + bn Ппn ,

Рп – показник оцінювання результатів реструктуризації;
Пп1 , Пп2 ...Ппn - первинні показники, що змінюються під впливом реструктуризаційних заходів;
b0 , b1 ,...bn - параметри регресійної моделі

де

ІІІ. Збір статистичної інформації та визначення параметрів розроблених моделей
ІV. Перевірка побудованих моделей на відповідність реальній дійсності за допомогою спеціальних
економетричних критеріїв
V. Прогнозування на основі економетричних моделей та інших економіко-математичних методів значень
показників оцінювання результатів реструктуризації (зміни цільових показників реструктуризації, ефективності
структурних перетворень, зміни ринкової вартості підприємства) для кожного альтернативного варіанту
реструктуризації
VІ. Проведення порівняльного оцінювання альтернативних реструктуризаційних заходів із застосуванням
комплексного методу

Рис. 2. Послідовність застосування економетричного аналізу на етапі оцінювання
альтернатив та вибору оптимальних реструктуризаційних заходів
Джерело : побудовано авторами
І. Встановлення зміни первинних показників під впливом реструктуризаційних заходів
ІІ. Розробка економетричних моделей впливу первинних показників на такі індикатори результативності структурних змін, як
цільові показники реструктуризації, складові показники формули розрахунку ефективності реструктуризації (доходи та
витрати підприємства), ринкова вартість підприємства:

Рп = b0 + b1 Пп1 + b2 Пп2 + ... + bn Ппn ,
Рп – показник оцінювання результатів реструктуризації;
Пп1 , Пп2 ...Ппn - первинні показники, що змінюються під впливом реструктуризаційних заходів;
b0 , b1 ,...bn - параметри регресійної моделі

де

ІІІ. Збір статистичної інформації та визначення параметрів розроблених моделей
ІV. Перевірка побудованих моделей на відповідність реальній дійсності за допомогою спеціальних економетричних
критеріїв
V. Обчислення на основі економетричних моделей та інших економіко-математичних методів значень показників
оцінювання результатів реструктуризації: зміни цільових показників, ефективності структурних перетворень, зміни ринкової
вартості підприємства
VІ. Формулювання висновків щодо економічних результатів проведених структурних перетворень

Рис. 3. Послідовність застосування економетричного аналізу на етапі оцінювання
економічних наслідків проведених структурних змін
Джерело : побудовано авторами
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Таким чином, на рис.3 висвітлені розроблені логічно послідовні етапи застосування
економетричних моделей для кожного зі сформульованих напрямків.
Висновки з проведеного дослідження. У статті надано подальшого розвитку рекомендаціям
щодо використання економетричних моделей при економічному оцінюванні та обґрунтуванні
реструктуризаційних заходів. Запропоновано такі напрямки застосування економетричних моделей в
процесі реструктуризації підприємств: встановлення показників діяльності та характеристик
підприємства, зміна яких істотно впливає на величину визначених цільових показників
реструктуризації, з метою розроблення альтернативних заходів структурних змін; прогнозування
економічних результатів реалізації альтернативних варіантів реструктуризації з метою вибору
оптимальних реструктуризаційних заходів; встановлення впливу структурних перетворень на
показники діяльності підприємства з метою оцінювання економічних наслідків здійсненої
реструктуризації.
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Анотація
Розвинуто рекомендації щодо використання економетричних моделей при економічному
оцінюванні та обґрунтуванні реструктуризаційних заходів. Сформульовано напрямки застосування
економетричних моделей в процесі реструктуризації підприємств та розроблено логічно послідовні
етапи застосування економетричних моделей для кожного з виділених напрямків.
Ключові слова: реструктуризація, економічне оцінювання, економічне обґрунтування,
ефективність, економетричні моделі.
Аннотация
Развиты рекомендации относительно использования эконометрических моделей при
экономическом оценивании и обосновании реструктуризации. Сформулированы направления
применения эконометрических моделей в процессе реструктуризации предприятий и
разработаны логично последовательные этапы применения эконометрических моделей для
каждого из выделенных направлений.
Ключевые
слова:
реструктуризация,
экономическое
оценивание,
экономическое
обоснование, эффективность, эконометрические модели.
Annotation
Recommendations for using econometric models for an economic evaluation of restructuring are
developed. Directions of application of econometric models in the process of restructuring of enterprises are
formulated. Stages of application of econometric models for each of the distinguished directions are
developed.
Key words: restructuring, economic evaluation, economic ground, efficiency, econometric models.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. В Україні на сучасному етапі стан інноваційної діяльності визначається
як кризовий. Такі чинники, як відсутність фінансування з боку держави, високі кредитні ставки, слабка
зацікавленість виробників у впровадженні нових розробок, недостатність інформації про ринки збуту,
незацікавленість робітників у впроваджені інновацій на підприємствах, а також нестача коштів у
підприємств для розроблення та впровадження нововведень стримують інноваційну діяльність
вітчизняних підприємств.
Відсутність реальних механізмів об’єднання наявних ресурсів, їх концентрації на найбільш
значних та перспективних напрямах розвитку; відсутність механізму стимулювання підприємств до
збільшення фінансування здійснюваних ними досліджень і розробок, а також відсутність чіткої
інноваційної політики, спрямованої на вирішення конкретних економічних проблем становлять основні
перешкоди інноваційному розвитку в Україні [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку інноваційної політики та
інноваційним процесам на промислових підприємствах присвятили свої праці такі вчені, як
Антонюк Л. Л., Аньшин В. М., Анищенко Ю. В., Гриньов А. В., Зимовець В. В., Гриньова В. М.,
Кардаш В. Я., Линник Н. В. та багато інших вітчизняних та іноземних економістів. Однак, незважаючи
на досить велику кількість наукових праць з цієї проблеми, питання інноваційного розвитку та
фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є недостатньо науково
дослідженими та залишаються постійним об’єктом дискусій, а результати існуючих досліджень не
завжди успішно реалізуються в практичній діяльності промислових підприємств.
Постановка завдання. Мета статті полягає в аналізі сучасного стану інноваційного розвитку
підприємств та обґрунтуванні напрямків активізації інноваційної діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування інноваційної моделі розвитку
України зумовлено сучасним розвитком вітчизняної економіки, прагненням інтегруватись до світового
співтовариства. Становлення засад інформаційного суспільства неможливо без розвитку інноваційної
сфери економіки, яке втілюється в розвиток високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти
наукоємну продукцію, підвищення технологічного забезпечення виробництва підприємств завдяки
прогресивним вітчизняним і світовим науково-технічним досягненням. Формування нового
економічного укладу – перехід на інновативно-інноваційну модель розвитку економіки створення
сприятливого умови для залучення іноземних інвестицій, стимулює розвиток інноваційної діяльності
вітчизняних підприємств, що дозволяє ним отримати власний новий інтелектуальний продукт. Рівень
економічного розвитку держав у XXI ст. визначається науково-технічним прогресом і
інтелектуалізацією основних факторів виробництва, що потребує специфічного мікроклімату для
забезпечення синергетичного інноваційного ефекту.
В Україні на сучасному етапі розвиток економіки, має забезпечувати її ефективне
функціонування та зростання у майбутньому. Розвиток економіки країни залежить від рівня
інноваційної діяльності кожного підприємства, тому як впровадження інновацій є основним чинником
забезпечення інноваційної активності та ефективної діяльності як окремих підприємств, так і економіки
країни в цілому. Інноваційний тип економічного розвитку є фундаментом, який визначає економічну
міць країни та її перспективи на світовому ринку.
Вирішальним чинником успіху підприємницької діяльності, який мусить забезпечити виживання і
фінансову стабільність українських підприємств, є впровадження нових ідей і продуктів, прогресивних
технологій й організаційних рішень, що базується на проведенні підприємствами наукових досліджень,
створенні високих технологій. Складність впровадження таких структурних перетворень полягає в
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тому, що при наявності значної наукової та технологічної бази на більшості вітчизняних промислових
підприємств спостерігається зниження інноваційної активності. Це пояснюється нестачею власних
інвестиційних коштів у підприємств, недостатньою державною інвестиційною підтримкою і бюджетним
фінансуванням державних підприємств, нерозвиненістю банківсько-кредитної системи, низьким
інноваційним потенціалом самих підприємств, певною ізольованістю від провідних зарубіжних
підприємств і наукових організацій, високим рівнем ризиків в інноваційній діяльності.
На промислових підприємствах України наявним є певний інтелектуальний та науково-технічний
потенціал, що в змозі забезпечувати оновлення, реструктуризацію, модернізацію виробництва і його
подальший інноваційний розвиток. Більшістю вчених-економістів, що займаються проблемами
інноваційної діяльності, підкреслюються важливість таких досліджень [3; 7; 5; 6; 8; 9]. Але головною
умовою розвитку інноваційної діяльності підприємств є наявність фінансових ресурсів. На даний момент
фінансове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності вітчизняних промислових
підприємств різко погіршилося внаслідок фінансової кризи 2008-2009 рр. Це сталося за рахунок
зменшення державних витрат, через недостатній обсяг недержавних замовлень на виконання наукових
досліджень і розробок, зменшення можливостей для кредитування та самофінансування підприємств.
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Структура джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств
Джерела
фінансування,
%

Власні
кошти

Кошти
державного
бюджету

Кошти
іноземних
інвесторів

Інші
джерела

2006

84,60

1,86

2,86

10,68

100,00

2007

73,72

1,33

2,97

21,98

100,00

2008

60,56

2,81

0,96

35,67

100,00

2009

65,02

1,60

19,03

14,35

100,00

2010

59,35

1,08

29,97

9,59

100,00

2011

52,9

1,04

0,39

45,64

100,00

Разом

Роки

Джерело : розроблено авторами за даними [10]

Виходячи із структури фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств слід
зазначити, що держава не приділяє цьому питанню уваги. Основним джерелом, яке забезпечує
збільшення обсягу фінансових ресурсів інноваційної діяльності підприємств України, є власні кошти
підприємств. Протягом 2006-2011 років їх питома вага зменшилась з 84,6% до 52,9%. Цих коштів явно
недостатньо для впровадження радикальних та довготермінових інноваційних проектів.
Прибуток є джерелом власних коштів підприємств, які спрямовуються на інноваційну діяльність.
Тому зрозуміла причина низького рівня інноваційної активності. Більшість підприємств працює збитково, а
ті підприємства, які отримують прибуток, не хочуть ризикувати ним, тому що інноваціям притаманний
високий рівень ризику. Саме тому, для розвитку інноваційної діяльності слід активно розвивати банківський
сектор в частині залучення цільових інвестицій, вигідного вкладення вільних фінансових коштів
підприємств, фінансування перспективних науково-технічних досягнень. Частка банківського сектору в
фінансуванні інновацій на даний період є ще занадто низькою. Незадовільне банківське кредитування
підприємств взагалі та їх інноваційної діяльності зокрема також є причиною недостатнього обсягу
самофінансування вітчизняних підприємств. Особливо гострою ця ситуація склалася щодо
довгострокового кредитування, яке має бути основним стимулом до інноваційного розвитку підприємств,
але становить малу частку в загальному обсязі кредитних портфелів банківсько-кредитних установ. У
структурі кредитного портфелю банківської системи непропорційно зросла питома вага короткострокових
позик і, як наслідок, знизилася частка довгострокових, які повинні бути базою для інноваційної діяльності.
Але і не всі довгострокові кредитні вливання використовуються в інноваційних цілях.
Зменшилося фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств у 2011 році за
рахунок іноземних інвесторів, оскільки іноземних інвесторів стримують нестабільність вітчизняного
законодавства, політична нестабільність та низький рівень захисту зі сторони держави на фоні
високого рівня інноваційного ризику, що не сприяє розширенню інвестування української науковотехнічної та інноваційної діяльності за рахунок співробітництва з іноземними замовниками.
Кошти на інноваційну діяльність, які надаються місцевими бюджетами та позабюджетними
фондами, є дуже незначними і не мають впливу на загальний розвиток інноваційної діяльності і це
свідчить про низький рівень впливу місцевої влади на інноваційну діяльність підприємств.
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У провідних країнах світу бюджетні кошти є основним джерелом фінансування інноваційної
діяльності і вони лімітуються у законодавчому порядку. Успіх інноваційної діяльності у США, Японії,
Німеччині, Великій Британії та інших країнах забезпечили державні пільги [2].
Досвід сучасних інноваційних систем різних країн свідчить про необхідність використання венчурного
бізнесу на вітчизняних підприємствах [1]. Венчурний бізнес представлено самостійними невеликими
фірмами, що спеціалізуються на дослідженнях, розробках та впровадженні нової продукції. Такий вид
бізнесу знаходить широке поширення в США, Західній Європі, Японії. Венчурні фірми працюють не тільки
на етапах росту як на мікрорівні (власного створення та становлення), так й на мезорівні (реформування
галузі/регіону) й активного розвитку винахідницької діяльності, а й на етапах падаючої активності наукових
вишукувань. Венчурні фірми, як правило, збиткові, тому що не займаються виробничою діяльністю, а
просувають власні результати досліджень для впровадження іншим підприємствам – експлерентам,
патієнтам, комутантам. Для зниження ризикованості капіталовкладень венчурні фірми організовують
дочірніми у великих підприємствах. Кількість співробітників на них невелика. Для успішного створення
венчурних підприємств необхідна наявність наступних складових:

– ідеї інновації – нового виробу (послуги), технології, принципу організації, управління;
– потреби суспільства і здатність підприємця, який здатний на підставі запропонованої

ідеї

створити нове інноваційне підприємство;

– ризикового капіталу для фінансування подібних фірм.

Венчурне фінансування здійснюється у двох основних формах – придбання акцій нових
компаній або надання кредитів різного виду, звичай із правом конверсії в акції. У більшості випадків
венчурний капітал представляє собою розміщення ресурсів (фінансових, майнових та ін.) великих
корпорацій, банків, різних (державних, страхових, трастових) фондів у такі сфери діяльності, яким
притаманний не тільки підвищений ступінь ризику, а й інноваційність, зростання або ця сфера бізнесу
переживає суттєві зміни.
На відміну від інших форм інвестування, дана форма має ряд специфічних рис, а саме: участь
на правах інвестора в капіталі компанії; надання коштів на тривалий строк; активна роль інвестора в
управлінні фінансованою фірмою.
Вітчизняні промислові підприємства знаходяться в невигідній ситуації в порівнянні з підприємствами
США, Японії, Германії, Великої Британії, Східної Європи і Південно-Східної Азії, особливо в інноваційній
сфері діяльності. Україна має потужний науковий потенціал, але нажаль недостатній рівень фінансового
забезпечення інноваційної діяльності, що є однією з причин низького рівня інноваційної активності
вітчизняних промислових підприємств, кризові явища призвели до втрати попиту на наукову продукцію на
внутрішньому ринку, що пояснюється падінням загального рівня інвестицій, зростанням взаємної
заборгованості і переорієнтацією економічної діяльності з реального сектора в сектор швидкої віддачі
інвестованого капіталу. Активізація фінансування вітчизняних інновацій та трансфер закордонних
інновацій залежить перш за все від активних дій зі сторони держави.
Висновки з проведеного дослідження. В Україні протягом останнього десятиліття фактично
проводилася регресивна науково-технологічна політика, спрямована на руйнування власного науковотехнологічного потенціалу, а, отже, – і на зменшення шансів для інноваційного розвитку економіки.
Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств показав, що
вітчизняні підприємства відчувають суттєву нестачу власних фінансових ресурсів, які мають бути
спрямовані на інноваційний розвиток, а також існує значна кількість перешкод щодо зовнішнього
фінансування. Державна політика України має стимулювати інноваційний розвиток підприємств і
всіляко підтримувати впровадження інновацій на підприємствах країни, що приведе до пожвавлення
економічної ситуації в країни. Також для активізації інноваційного розвитку сучасної економіки в
Україні пропонується сформувати систему стимулювання розвитку венчурного бізнесу та створення
відповідного його правового забезпечення. Держава має розробити і впровадити механізм надання
пільг інноваційно активним підприємствам; здійснити середньострокове та довгострокове
кредитування зі знижкою ставки інноваційної діяльності підприємств; звільнити від оподаткування ту
частини прибутку, яка спрямовується підприємствами до інноваційних фондів.
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Анотація
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Україні виступають власні кошти
підприємств. Пропонується державна підтримка у вигляді формування державної системи
гарантій банківських кредитів, надання пільг по кредитуванню інноваційних проектів банківськими
установами та формування системи стимулювання розвитку венчурного бізнесу.
Ключові слова: інноваційна діяльність, джерела фінансування, витрати на інноваційну
діяльність, банківські кредити, інноваційний розвиток.
Аннотация
Основным источником финансирования инновационной деятельности в Украине выступают
собственные средства предприятий. Предлагается государственная поддержка в виде
формирования государственной системы гарантий банковских кредитов, предоставление льгот
по кредитованию инновационных проектов банковскими учреждениями и формирования системы
стимулирования развития венчурного бизнеса.
Ключевые слова: инновационная деятельность, источники финансирования, затраты на
инновационную деятельность, банковские кредиты, инновационное развитие.
Annotation
The companies' own funds are the main source of financing of innovative activity in Ukraine. The
government support in the form of the formation of the state system of guarantees of bank loans, benefits of
innovative projects lending by banking institutions and the formation of stimulating the development of a
business venture is suggested.
Key words: innovation, funding sources, innovation cost, bank loans, innovative development.
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Сучасна наука і техніка відзначаються глобальними масштабами,
проте взаємозалежність держави, науки та технологій має національний характер.
Успішність діяльності будь-якого підприємства сьогодні напряму залежить від використання
сучасних технологій, від конкурентоспроможності продукту, яка, в свою чергу, залежить від
всезростаючої кількості чинників, зокрема від відповідності технічного рівня та якості продукту
останнім досягненням науково-технічного прогресу. Саме тому на розвиток ринку інновацій сьогодні
звертається увага держави, науки та бізнесу, саме цим обумовлюється актуальність даної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням становища інноваційного ринку
України, а також пошуком шляхів та методів його розвитку займається велика кількість державних
установ та організацій. Та можна відзначити, що сьогодні ринок інновацій став об’єктом дослідження
не тільки держави, а й науковців, підприємців, економістів, серед них - Денисюк В. А.,
Журавський В. С., Кацура Н. А., Ковальчук С. В., Нерега А. А., Устенко Р. В. та ін. Однак теоретикометодологічні засади аналізу інноваційного розвитку промислових підприємств потребують
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удосконалення.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є оцінка рівня розвитку інноваційної
діяльності промислових підприємств України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний потенціал держави залежить від
багатьох факторів. Найважливішими серед них є: адекватне концентрування фінансових та
організаційних ресурсів держави щодо науки та освіти; існування мереж освітніх, науково-дослідних
інститутів; наявність механізмів стимулювання інноваційної діяльності державою; високий рівень
інноваційної культури населення в цілому та на підприємствах. Незважаючи на труднощі, інноваційна
сфера України поступово збільшує темпи росту під впливом ринкових та адміністративних факторів. У
табл. 1 наведено кількість підприємств, що були задіяні в інноваційній сфері [1].
Таблиця 1
Інноваційна активність промислових підприємств за напрямами інновацій

Усього

у % до загальної
кількості промислових
підприємств

Усього

у % до загальної
кількості промислових
підприємств

Усього

у % до загальної
кількості промислових
підприємств

Кількість підприємств, що
займались інноваційною
діяльністю

2010 р.

2009р.

у % до загальної
кількості промислових
підприємств

Показник

2008 р.

Усього

2007 р.

1472

14,2

1397

13,0

1411

12,8

1462

13,8

з них витрачали кошти за напрямами інноваційної діяльності:
внутрішні НДР

285

2,7

267

2,5

240

2,2

223

2,1

зовнішні НДР

144

1,4

152

1,4

137

1,2

128

1,2

120

1,2

107

1,0

90

0,8

106

1,0

х

х

216

2,0

263

2,4

223

2,1

898

8,7

813

7,6

767

7

838

7,9

придбання нових
технологій
навчання та підготовка
персоналу
придбання машин,
обладнання, установок,
інших основних засобів та
капітальні витрати,
пов'язані з упровадженням
інновацій

Джерело : розроблено авторами за даними [1]
З табл. 1. видно, що частка підприємств, які займаються інноваційною діяльністю, у загальній
кількості промислових підприємств в останні роки зростає. Так, у 2010 р. цей показник склав 13,8%. З
усієї кількості промислових підприємств, а саме, від 7% до 8,7% підприємств (за досліджувані роки)
витрачають кошти на придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів. Найменше ж
коштів витрачається підприємствами на придбання нових технологій. Такий результат не сприяє
економічному зростанню галузі промисловості [2].
Для поглибленого аналізу інноваційної системи України було розглянуто кількісні та фінансові
показники, що характеризують тенденції розвитку інноваційної системи в цілому, на прикладі
промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю у 2007, 2008, 2009 та в 2010 рр. за
галузями промисловості [1] (табл. 2).
Одне з найвагоміших місць у частці інноваційних підприємств промисловості України займає
машинобудування, так як його частка від загальної кількості промислових підприємств коливається від
21,1% до 23,3%.
Зміни часток інноваційних підприємств у загальному обсягу підприємств промисловості України
відображені на діаграмі темпів зростання (рис. 1).
Аналізуючи дані рис. 1 та табл. 2, можна зробити висновок, що темпи зростання за 2009-2010
рр. кількості машинобудівних підприємств України, що займаються інноваційною діяльністю, є значно
більшими, ніж за 2007-2008 рр. та 2008-2009 рр. Крім того, за 2007-2009 рр. можна спостерігати спад
частки інноваційних підприємств у структурі промисловості України, що, на думку авторів, можна
пов’язати зі світовою кризою 2008 року.
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Таблиця 2
Частка інноваційно активних промислових машинобудівних підприємств України
2008 р.

2010 р.

Усього

у % до загальної кількості
промислових
підприємств

Усього

у % до загальної
кількості
промислових
підприємств

2009р.

у % до загальної кількості
промислових
підприємств

Усього

Усього

у % до загальної кількості
промислових
підприємств

2007р.

13,0

1411

12,8

1462

13,8

21,2

406

21,1

417

22,2

17,8

181

18,4

181

19,0

25,3

152

23,8

155

24,1

23,8

73

24,3

81

28,7

Кількість
підприємств,
що
займались 1472
14,2
1397
інноваційною діяльністю
Машинобудування:
421
23,3
400
виробництво машин
189
20,0
174
та устаткування
виробництво
електричного,
162
27,6
156
електронного та
оптичного устаткування
виробництво
транспортних засобів та 70
25,0
70
устаткування
Джерело : розроблено авторами за даними [1]

20

18,1

15
7,8

10

5,2

5

3,3 3,3

1,3

2,1

0
-5
-10
-15

-0,5

-1,5
-8,5

-1,1
-5,9
-8,3

-9

-4,8

Кількість
Виробництво Виробництво Виробництво
Машинобуду
підприємств,
машин та електричного транспортних
вання
що займались
устатковання
,
засобів та

Темп росту 2007-2008 рр,%

-8,5

-9

-1,1

-8,3

-4,8

Темп росту 2008-2009 рр,%

-1,5

-0,5

3,3

-5,9

2,1

Темп росту 2009-2010 рр,%

7,8

5,2

3,3

1,3

18,1

Рис. 1. Темпи зростання долі інноваційних підприємств промисловості України (2007,
2008, 2009, 2010 рр.)
Джерело : розроблено на основі даних Державної служби статистики України

Далі авторами розглянуто загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності України за
2000, 2005, 2008, 2009 та 2010 рр., усі дані представлені в табл. 3.
З даних табл. 3 видно, що основна стаття фінансування інноваційної діяльності підприємств - це
власні кошти. Так, у 2000 році, у відсотковому співвідношенні до загального обсягу інвестицій,
фінансування інноваційної діяльності з власних коштів підприємств становило 79,6%, у 2005 році –
87,7%, у 2008 році – 60,6%, у 2009 році - 65%, а у 2010 році – 59,4%. Також, в останні роки,
спостерігається тенденція інвестування іноземних держав в інноваційну діяльність промислових
підприємств України. Так, у 2008 році цей показник досяг 19% від загального обсягу інвестицій, а у
2010 році – 30%. Одержані темпи зростання загального обсягу фінансування інноваційної продукції
підприємств промисловості України за цей період зображено на рис. 2.
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Таблиця 3
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості

5751,6

7,7

0,4

1,8

млн.
грн.

відсотків до
загального
обсягу

100,0

100,0

11994,2

28,1

0,5

0,1

14,9

1399,3

79,6

49,4

2,8

1757,1

млн.
грн.

100,0

7949,9

336,9

2,8

0,3

15,8

5045,4

87,7

79,6

1,4

2010 р.

відсотків до
загального
обсягу

млн.
грн.

млн.
грн.

2009 р.

відсотків до
загального
обсягу

млн.
грн.

2008 р.

відсотків до
загального
обсягу

Усього

2005 р.

відсотків до
загального
обсягу

2000 р.

100,0

8045,5

100,0

127,0

1,6

87,0

1,1

0,1

7,4

0,1

5,7

0,1

7264,0

60,6

5169,4

65,0

4775,2

59,4

169,5

1,4

31,0

0,4

31,0

0,4

115,4

1,0

1512,9

19,0

2411,4

30,0

4092,6

34,1

1102,2

13,9

735,2

9,0

у тому числі
за рахунок

Держбюджету
місцевих
бюджетів
власних
коштів
коштів
інвесторів:

вітчизняних

іноземних
133,1
7,6
157,9
2,7
держав
інших
165,8
9,5
425,7
7,4
джерел
Джерело : розроблено автором на основі [1]

1000
861,4
800

727,7

600
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227,3
200

264,9

108,5

260,6

109,9
6

0
-1,2
-33,7
-200
Усього

-31,4
-62,3

-23
-53,1

44

112,9
61,1

156,8
121,1
59,4
0 18,6

-7,6
-28,8

-27
-81,7

коштів іноземдержбю- місцевих власних
відчизняних
джету бюджетів коштів
них
держав

-33,3
-73
інших
джерел

Темп росту 2000-2005 рр,%

227,3

264,9

727,7

260,6

61,1

18,6

156,8

Темп росту 2005-2008 рр,%

108,5

109,9

6

44

112,9

-27

861,4

Темп росту 2008-2009 рр,%

-33,7

-62,3

-53,1

-28,8

-81,7

121,1

-73

Темп росту 2009-2010 рр,%

-1,2

-31,4

-23

-7,6

0

59,4

-33,3

Рис. 2. Динаміка росту обсягу інвестицій в інноваційну діяльність підприємств промисловості
України (2000, 2005, 2008, 2009, 2010 рр.)
Джерело : розроблено на основі даних Державної служби статистики України
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Аналіз обсягу інвестицій показав, що з 2000 року по 2005 рік здійснювалось найбільше
фінансування інноваційної діяльності, загальний темп росту фінансування інноваційної діяльності в
промисловості за 2000-2005 рр. склав 227,3%, тоді як за 2008-2009 рр. він сягнув позначки -33,7%.
Фінансування з боку держави також поступово скорочується. Так, у 2000-2005 рр. темп росту
фінансування інноваційної діяльності промисловості з боку держави склав 264,9%, у 2005-2008 рр. –
109,9%, а вже 2008-2009 рр. цей показник сягнув -62,3%, за 2009-2010 рр. - -31,4%. Високий темп
росту фінансування інноваційної діяльності промисловості з боку місцевих бюджетів за 2000-2005 рр.
можна пояснити відносно невеликою сумою вкладених коштів (сума вкладених коштів збільшилась з
1,8 млн. грн. до 14,9 млн. грн.), тоді як основна частина фінансування здійснювалась за рахунок
власних коштів (у 2000р. сума склала1399,3 млн. грн., у 2005р. - 5045,4 млн. грн., у 2008 - 7264,0 млн.
грн., у 2009 р. - 5169,4 млн. грн., у 2010 р. - 4775,2 млн. грн.)
Розглянемо більш детально показники, які характеризують підприємства, що займаються
впровадженням інновацій. У табл. 4. наведено ряд вищезгаданих показників за 2000-2010рр.
Таблиця 4
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації

Усього
1491
x
810
впроваджували нові
процеси
416
27,9
402
технологічні
у тому числі
маловідходні,
172
11,5
208
ресурсозберігаючі
та безвідходні
освоювали виробництво інноваційної 1372
92,0
630
продукції
з них нові види
202
13,5
156
техніки
реалізовували інно1352
x
1022
ваційну продукцію
Джерело : розроблено на основі [1]

% до загальної
кількості підприємств,
що впроваджували
інновації

усього

2010 р.

% до загальної
кількості підприємств,
що впроваджували
інновації

усього

2009 р.

% до загальної
кількості підприємств,
що впроваджували
інновації

усього

2008 р.

% до загальної
кількості підприємств,
що впроваджували
інновації

2005 р.

усього

% до загальної
кількості підприємств,
що впроваджували
інновації

усього

2000 р.

x

1160

x

1180

x

1217

x

49,6

515

44,4

452

38,3

522

42,9

25,7

280

24,1

215

18,2

203

16,7

77,8

6 61

57,5

614

52,0

615

50,5

19,3

201

17,3

188

15,9

194

15,9

x

993

x

994

x

964

x

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації у 2000 р. була великою, але
недостатньою у порівнянні з аналогічними показниками розвинених країн. До 2005 р цей показник
значно зменшується (як показано на рис. 3), та з 2008 р. стабілізується і зростає.

Рис. 3. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації
Джерело : розроблено на основі даних Державної служби статистики України
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У 2000 році кількість підприємств, що освоювали виробництво інноваційної продукції, складала
1372, у відсотках до загальної кількості підприємств, що впроваджували інновації, така кількість
підприємств складала 92 %. З кожним роком можна спостерігати низхідну динаміку кількості
підприємств, що впроваджують інновації. Так, у 2008 році кількість таких підприємств скоротилась
вдвічі та склала 661 підприємство.
Більш детально розглянемо ці показники в динаміці (рис. 4). Як бачимо з рис. 4, темпи росту
впровадження інновацій промисловими підприємствами України досить нестабільні. До 2005 р.
спостерігалась низхідна динаміка, кількість підприємств, що впроваджують нові технологічні процеси
скоротилась на 3,4%, кількість підприємств, що освоювали виробництво інноваційної продукції теж
скоротилась на 54%. З 2005 р. по 2008 р. ситуація змінилась. Кількість підприємств, що впроваджують
нові технологічні процеси значно збільшилась (на 28%), а кількість підприємств, що освоювали
виробництво інноваційної продукції, збільшилась на 7,9%.

Рис. 4. Динаміка впровадження інновацій промисловими підприємствами України (2000,
2005, 2008, 2009, 2010 рр.)
Джерело: розроблено на основі даних Державної служби статистики України
Після 2008 р. знову спостерігається спад у динаміці впровадження інновацій промисловими
підприємствами України, після 2009 р. – знову підйом, кількість підприємств, що впроваджують нові
технологічні процеси збільшилась на 15,5%, а кількість підприємств, що освоювали виробництво
інноваційної продукції, збільшилась на 1,6%.
Далі розглянемо показники, що характеризують обсяг реалізованої інноваційної продукції (табл. 5.)
Таблиця 5
Обсяг реалізованої інноваційної продукції

Усього

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12148

12882

18784

24995

30892

40188

45830

31432

33697

18194

22305

14688

8511

10995

12797

14666

23633

13200

13713

у тому числі
принципово
3813
5640
9542
10755
нової
із загального
обсягу
3023
4776
7984
12494
поставлено
на експорт
Джерело : розроблено автором за даними [1]

224

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Представимо результати аналізу динаміки обсягу реалізації інноваційної продукції на рис. 5.

Рис. 5. Динаміка обсягу реалізованої інноваційної продукції України
Джерело : розроблено на основі даних Державної служби статистики України
Як видно з рис. 5 до 2008 р. спостерігалась позитивна динаміка обсягу реалізації інноваційної
продукції, у свою чергу обсяг принципово нової реалізованої інноваційної продукції та інноваційної
продукції, яка поставлена на експорт, теж збільшувався. У 2008 р. темпи значно скоротилися.
Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції з 2008 р. по 2009 р. скоротився на 31,4%,
відповідно обсяг принципово нової реалізованої інноваційної продукції скоротився на 42,1%, обсяг
інноваційної продукції, яка поставлена на експорт, теж зменшився на 44,1%.
З 2009 р. по 2010 р. динаміка обсягу реалізації інноваційної продукції знов стала висхідною.
Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції з 2008 р. по 2009 р. збільшився на 7,2%, обсяг
принципово нової реалізованої інноваційної продукції збільшився на 29,2%, обсяг інноваційної
продукції, яка поставлена на експорт, теж збільшився на 3,9%.
Необхідно також відмітити, що Україна, маючи обмежені фінансові можливості, ставить на
порядок денний імперативи інноваційного розвитку національної економіки. Про це йдеться в Програмі
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава» (зокрема, в розділах «Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери»,
«Міжнародна інтеграція та співпраця») [3].
Проте на цьому шляху є системні перешкоди, що не дають змоги концентрувати капітали з
метою використання їх на перспективних інноваційних напрямах. До таких перешкод можна віднести
високі капітало- й ресурсоємність інновацій, особливо на початкових етапах їх упровадження, що не
дає змоги отримати швидкий економічний ефект від них, також в Україні не стабілізовано відносини
власності, в т. ч. інтелектуальної.
Однією з таких перешкод також є невідповідність формування ринку робочої сили потребам
розвитку високих технологій. Пріоритетними спеціальностями, за якими проводиться підготовка у
вітчизняних вищих навчальних закладах, залишаються юридичні, економічні, філологічні (іноземні
мови). При цьому явно недостатня увага приділяється інженерним спеціальностям, унаслідок чого
бракує висококваліфікованих працівників сфери матеріального виробництва. За два останніх

225

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

десятиріччя зруйновано ланцюг «наука - освіта – виробництво». Наука та освіта в Україні на сьогодні
фактично відсторонені від процесу формування інноваційної економіки. Так, за даними Державної
служби статистики України [1], кількість кваліфікованих робітників, підготовлених (випущених) у
професійно-технічних навчальних закладах, у 1990 р. дорівнювала 376,7 тис., у 2000-му - 266,8 тис., у
2010-му - 247,4 тис. осіб. За 20 років випуск кваліфікованих робітників скоротився на 34,3 %. При
цьому випуск фахівців із вищою освітою зріс у 1,8 рази. Якщо в 1990 р. співвідношення робітничих
кадрів та фахівців із вищою освітою становило 2:1, то вже в 2000-му вирівнялося. Така структура
підготовки спеціалістів деформує трудовий потенціал України, призводить до кадрового дефіциту в
певних секторах виробництва та вимушеного безробіття в інших, а також трудової міграції з України
доволі великої кількості найбільш кваліфікованих працівників. Для розв’язання цієї проблеми потрібні
стратегічні державні рішення.
Наслідком розглянутих вище факторів є жорстке закріплення за українською економікою не
інноваційних форм розвитку. Частка підприємств, які впроваджують інновації, постійно скорочується: у
2011р. вона становила лише 12,8 % від загальної кількості підприємств [1], що в 3-4 рази менше, ніж у
розвинутих країнах. Наукоємність промислового виробництва дорівнює 0,3 % - на порядок нижче від
світового рівня.
Майже третина ресурсів, спрямованих на інноваційну діяльність, витрачається на закупівлю
устаткування. При цьому витрати на придбання прав на нову інтелектуальну власність та проведення
НДДКР є набагато меншими. Близько половини підприємств, котрі з поправкою на українські реалії
все ж визнаються інноваційними, взагалі не фінансують проведення наукових досліджень за профілем
свого виробництва. Як наслідок, у вітчизняній економіці домінують низькотехнологічні галузі з
невисокою наукоємністю, фактично відбувається деградація технологічних укладів [4].
За показниками Європейського інноваційного індексу, Україна входить до останньої, четвертої,
групи з назвою «Країни, що рухаються навздогін» [5]. А перспективи наздоганяючого розвитку
виглядають невтішними: в разі збереження нинішнього рівня інноваційності українська економіка
втратить останній шанс стати конкурентоспроможною, а за країною назавжди закріпиться статус
сировинного придатку розвинених економік.
Забезпечити фінансову привабливість інновацій можливо лише за умови проведення
ефективної економічної політики, забезпечення збалансованості інноваційних цілей розвитку та
фінансових можливостей бюджету [6; 7]. При цьому необхідно звернути увагу на те, що в
короткостроковому вимірі інновації не забезпечують яскраво вираженого економічного ефекту [8].
Запуск національних інноваційних систем пов’язаний із концентрацією значних фінансових потоків. У
період від початку вкладення капіталів у інновації до отримання системно-економічних і соціальних
ефектів формуються найгостріші виклики системі державних фінансів.
Стає зрозуміло: пріоритетні довгострокові проекти потребують державної підтримки із
залученням приватного капіталу, створення клімату державно-приватного партнерства. Основні
зусилля держави мають бути спрямовані на стимулювання підприємств із метою самофінансування
ними інноваційної діяльності. Урядом України протягом останнього часу вжито деяких заходів.
Зокрема, в 2010 р. відновлено державну підтримку інноваційні інвестиційних проектів через механізм
здешевлення кредитів. Бюджет 2010 р. реалізацію таких проектів у реальному секторі економіки
передбачав 472,6 млн. грн., в 2011 р. обсяг асигнувань майже подвоївся - близько 900 млн. грн.
Згідно з бюджетним законодавством, Міністерство фінансів України забезпечує фінансування
державних програм за пріоритетними інноваційними непряма, розвитку економіки [4].
Висновки з проведеного дослідження. Кризові явища 2008-2009 рр. спричинили спад
споживання інноваційної продукції (45830,2 млн. грн. – 2008 р.; 31432,3 млн. грн. - 2009 р., загальний
обсяг реалізованої інноваційної продукції). Така сама динаміка спостерігається і у кількості
інноваційних підприємств промисловості України (у 2007 р функціонувало 1472 підприємства, у 2008
р. - 1397 підприємств, у 2009 р. - 1411 підприємств, у 2010 р. - 1462 підприємства). Частка
підприємств, які впроваджують інновації, постійно скорочується: сьогодні вона становить лише 12-14
% від загальної кількості підприємств. Основна стаття фінансування інноваційної діяльності
підприємств України - це власні кошти. Так, у 2000 році у відсотковому співвідношенні до загального
обсягу інвестицій фінансування інноваційної діяльності з власних коштів підприємств становило у
2000 р. - 79,6%, у 2005 році – 87,7%, у 2008 році – 60,6%, у 2009 році - 65%, а у 2010 році – 59,4%.
Також спостерігається тенденція в останні роки інвестування іноземних держав в інноваційну
діяльність України. Так, у 2008 році цей показник досяг 19% від загального обсягу інвестицій у
промисловість, а у 2010 році – 30%. В Україні спостерігається невідповідність формування ринку
робочої сили потребам розвитку високих технологій. Так, за даними Державної служби статистики
України, кількість кваліфікованих робітників, підготовлених у професійно-технічних навчальних
закладах, у 1990 р. дорівнювала 376,7 тис. чоловік, у 2000 р. - 266,8 тис. осіб, у 2010 р. - 247,4 тис.
осіб. За 20 років випуск кваліфікованих робітників скоротився на 34,3 %. При цьому випуск фахівців із
вищою освітою зріс у 1,8 рази. Якщо в 1990 р. співвідношення робітничих кадрів та фахівців із вищою
освітою становило 2:1, то вже в 2000-му вирівнялося.
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За таких умов надважливими завданнями для України стають:
1) створення сприятливого середовища для національного бізнесу, в якому інвестиції в інновації
будуть основним способом отримання високих і стабільно зростаючих доходів;
2) проведення заходів, щодо залучення підприємств до процесу інноваційної діяльності;
3) підвищення престижу та рівня підготовки професійно-технічних навчальних закладів;
4) державна підтримка та залучення коштів інвесторів до мереж освітніх, науково-дослідних
інститутів;
5) чітке визначення інноваційної стратегії розвитку країни, створення альянсу науки, бізнесу та
влади;
В свою чергу, для інноваційних підприємств важливим чинником підвищення інноваційного рівня
є освоєння та застосування прогресивних технологій та наукоємної продукції, реорганізація, створення
більш ефективної системи управління.
Впровадження таких заходів сприятиме функціонуванню науково-дослідних установ і
підприємств, що впроваджують новітні технології; стимулюватиме збільшення інвестицій у науководослідні установи та наукоорієнтовані галузі.
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Проаналізовано рівень розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України.
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Аннотация
Проанализирован уровень развития инновационной деятельности промышленных
предприятий Украины. Раскрыты основные проблемные вопросы инновационного развития
Украины и сформированы рекомендации по их решению.
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проблемные вопросы.
Annotation
The level of innovation of industrial enterprises in Ukraine is analyzed. The basic problems of
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКА НАУКОЄМНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання одним з важливих питань управління
на макро- та макрорівнях національної економіки є забезпечення стійкого економічного зростання, що
залежить від динаміки розвитку її науково-технологічної сфери. Інноваційна модель розвитку вітчизняної
економіки повинна спонукати до зростання темпів науково-технічного розвитку та стрімкого розвитку
наукоємних виробництв, до поштовху інтенсивних досліджень проблем науково-технічного прогресу,
активізації наукової й інноваційної діяльності та управління створенням наукоємної продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час опубліковано значну кількість наукових
робіт, що присвячені наукоємним виробництвам, дослідженню науково-технічного розвитку, проблемам
фінансування науково-технічних програм, питанням створення наукоємної продукції тощо. Так, наукові
доробки Багриновського К. А., Борисюка І. О., Варшавського О. Е., Макарова В. Л., Знаменського В. В.
присвячені дослідженню розвитку наукоємного виробництва; роботи Хрустальова Є. Ю. та Деміна С. С. –
проблемам організації та управління в наукоємних галузях; праці Бендикова М. А., Фролова І. Е. дослідженню ринків наукоємної продукції; напрацювання Авдулова А. М., Кулькіна А. М. – питанням
інтеграції науки та виробництва, а роботи Узуна Д. Д. і Федорова С. Ф. – критеріям оцінки наукоємності
тощо. Однак, методи оцінки показника наукоємності продукції й дотепер не розроблені.
Постановка завдання. На основі зазначеного на пріоритетні позиції виходять процеси
управління створенням наукоємної продукції, що власне дозволило сформувати мету дослідження –
виділення критеріїв та обґрунтування визначення наукоємності продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах інноваційної моделі розвитку
національної економіки інтенсифікація наукоємного виробництва є однією з передумов усунення
недоліків у її функціонуванні. Розвиток наукоємних виробництв у промисловості можливий за умови
відповідного організаційного та економічного їх забезпечення, що потребує формування відповідної
державної політики, спрямованої на розширення матеріально-технічної бази наукоємних виробництв,
покращення їх фінансової бази тощо.
Взаємодія науки та промисловості досліджувалась значною кількістю науковців, з яких
поступово виділились самостійні роботи з вертикального трансферу технологій із сектору науки в
промисловий сектор шляхом комерціалізації. Розгляд науки як специфічної сфери людської діяльності
та самостійної галузі передбачає акцентування уваги про включення науки до економічної структури
національної економіки та системи продуктивних сил [4]. Це спонукало до формування в другій
половині XX ст. особливої категорії технологій, галузей промисловості та виробів, які отримали назву
«наукоємних» або «високотехнологічних» (high technology), як їх, як правило, називають у зарубіжній
літературі. Так, створення якісно нової системи управління наукоємними виробництвами, для яких
характерно широке застосування та найшвидше впровадження новітніх високих технологій,
забезпечує прибутковість капітальних вкладень в 20-40%, крім того, до 85% приросту валового
внутрішнього продукту припадає на частку наукоємних товарів [6].
Поняття «наукоємність» вперше було використано у 1958 р. у роботі Е. Хоффмайера при
дослідженні діяльності галузей економіки з точки зору впливу НДДКР. Новизна поняття «наукоємність»
пояснюється тим, що сам процес інтеграції науки з виробництвом за історичними мірками почався не
так вже давно, а проблема вартості науково-технічного прогресу стала актуальною лише в 70-х роках
минулого століття, коли навіть самим багатим країнам не вистачало грошей на підтримку високого
темпу науково-технічного розвитку [2]. Сьогодні існує значна кількість наукових доробок з
проблематики наукоємності. Їх огляд засвідчує, що всі дослідники визначають необхідність розвитку
наукоємного сектору економіки, але в той же час серед них спостерігається неоднозначне розуміння
поняття наукоємності. А це породжує деяке спотворення інформації та її неможливість вірного
використання при проведенні аналізу та прийнятті рішень.
В англійських джерелах слово «technology» вживається досить широко. В одних випадках воно
відноситься до стану рівня розвитку техніки на певному етапі розвитку суспільства, в інших – до способу
виробництва продукції, а також до галузі, що виготовляє дану продукцію та до самої продукції без чіткого
розмежування трьох останніх варіантів. Тому під технологією доцільно розуміти сукупність методів і
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прийомів, що використовуються на всіх стадіях розробки та виготовлення певного виду виробів. Отже,
наукоємність – це один з показників, що характеризує технологію та відображає ступінь її зв’язку з
науковими дослідженнями та розробками. Враховуючи зазначене, необхідно погодитись з точкою зору
російських науковців А. Н. Авдулова та А. Н. Кулькіна [1] щодо сутності наукоємної технології, якою
доцільно вважати ту технологію, що включає в себе об’єми досліджень і розробок, які перевищують
середнє значення цього показника технологій у певній галузі економіки. Крім того, наукоємність
представляє собою показник, що відображає рівень наукової забезпеченості та використання у
виробничих процесах, підприємницькій чи іншій діяльності науково-дослідних, проектно-конструкторських,
інжинірингових розробок, інших інноваційних розробок і винаходів, який вимірюється питомою вагою
витрат, вкладених у науково-технічні проекти чи наукові розробки в ціні продукції (вартість робіт чи
послуг) [8] або ж це рівень витрат на наукові дослідження та розробки в загальних витратах на
виробництво певної продукції [5].
Наведені визначення наукоємності є в певній мірі тотожними, при цьому найбільш суттєвим
недоліком розглянутих трактувань є те, що дефініція «наукоємність» не є абсолютною, оскільки за своєю
сутністю це певний критерій, згідно якого визначається міра участі наукових досліджень у виробництві
певної продукції або у виробництві в цілому. Одночасно з цим критерій наукоємності є подібним до:
− критерію «ресурсомісткість» – характеризує кількість ресурсів, що використовуються для
виробництва одиниці продукції;
− критерію «матеріалоємність (матеріаломісткість)» – характеризує витрати матеріалу,
необхідного для виробництва та технічної експлуатації виробу або ж витрати (вміст) матеріалів у
розрахунку на натуральну одиницю або на гривню вартості виготовленої продукції, що вимірюється у
фізичних одиницях, грошовому виразі або у відсотках, які становлять вартість матеріалів у загальних
витратах виробництва продукції, у собівартості;
− критерію «енергоємність (енергомісткість)» – характеризує відношення всієї споживаної
протягом певного періоду енергії (у перерахунку на первинну енергію) до певного обсягу продукції (у
натуральному, умовному чи вартісному виразі), що випускається підприємством, галуззю;
− критерію «працеємність (трудомісткість)» – характеризує затрати робочого часу на
виробництво одиниці або всього обсягу виготовленої продукції;
− критерію «ємність ринку» – характеризує потенційно можливий обсяг продажу певного товару
на ринку протягом певного періоду, що залежить від попиту на товар, рівня цін, загальної кон’юнктури
ринку, доходів населення, ділової активності.
Виходячи з цього, сутність дефініції «наукоємність» слід визначити як показник, що характеризує
ступінь наукового забезпечення та використання у виробництві наукових розробок, який відображає
економічну пропорцію між науково-технічною та інноваційною діяльністю та виробництвом.
В той же час С. Ф. Федоров [7] обумовлює, що рівень наукоємності як відносний показник
визначається або на вартісній основі (за фінансовою складовою науково-технічного потенціалу), або
за кадровою складовою, тобто їх можна назвати методами кількісної оцінки наукоємності.
Сутність першого методу полягає в оцінці наукоємності як відношення витрат на НДДКР:
− до вартості конкретного виробу (або обсягу продажів) – на рівні підприємства;
− до вартості виробленої продукції (або обсягу її продажів) – на рівні галузі національної
економіки;
− до величини валового внутрішнього продукту (або національного доходу) – на рівні народного
господарства.
Враховуючи зазначені критерії показник наукоємності можна визначати наступним чином:

К нє =
де

К нє

t
в

V

Vпрt

Vвt

Vпрt

(1)
,

– рівень наукоємності виробництва;

– обсяг витрат на НДДКР;
– вартість виробу, вартість виробленої продукції, обсяги продажів, величина валового

внутрішнього продукту;
t – період, який досліджується.
Сутність другого методу зводиться до визначення відношення чисельності зайнятих у сфері
НДДКР інженерів і наукових працівників до загальної кількості зайнятих у цій галузі (наукоємність
праці) [7], що можна виразити наступним чином:
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(2)
,

– рівень наукоємності виробництва;

– чисельність працівників, що зайняті науково-технічною діяльністю;

Pзt – загальна чисельність працівників, що зайняті в певній галузі;
t – період, який досліджується.
Використання першого методу дозволяє визначити показник наукоємності виробництва, а
другого – наукоємності праці. С. Ф. Федоров зазначає, що обидва показника необхідно розглядати як
складові елементи однієї системи, що доповнюють один одного, оскільки вони за своєю суттю
представляють собою відношення найбільш важливих складових науково-технічного потенціалу.
Отже, зміст наукоємності виробництва відображає як науково-технічний рівень конкретної галузі, так і
новизну кінцевої продукції, в якій, у свою чергу, матеріалізуються результати науково-технічної
діяльності.
Існує також ресурсний метод виміру наукоємності, що був запропонований у роботі [3]
П. А. Кульвецом. Так, наукоємність виробництва може розраховуватися наступним чином:

К нє =
де

К нє

t
st

P

Vндt

Pstt

Vндt

(3)
,

– рівень наукоємності виробництва;

– науково-технічний потенціал, обчислений у вартісному вираженні;
– об’єм національного доходу, отриманого в результаті дії інтенсивних факторів

виробництва;
t – період, який досліджується.
Такий метод дозволяє оцінювати якісну сторону виробленої продукції та ефективність її
використання у виробництві. Але такий показник на даний час не є широко застосовуваним внаслідок
об’єктивних складностей з його кількісним визначенням.
Врахування наведених критеріїв і методів потребує узагальнення наявних наукових підходів до
визначення поняття «наукоємність продукції». По-перше, наукоємність продукції – це показник, що
відображає міру зв’язку з науковими дослідженнями та розробками. По-друге, наукоємність продукції –
це критерій визначення міри участі науки у виробництві певної продукції. І по-третє, наукоємність
продукції – це показник, який характеризує ступінь наукового забезпечення та використання у
виробничих процесах і господарській діяльності науково-дослідних, проектно-конструкторських та
інжинірингових розробок і винаходів, що визначається питомою вагою витрат, понесених на науковотехнічні розробки в ціні виробленої продукції.
Узагальнюючи вище зазначене, доцільно наукоємність продукції визначити як міру наукового
забезпечення та використання наукових розробок при виробництві продукції суб’єктами
господарювання.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, з проведеного дослідження доцільно зробити
наступні висновки:
1. Наявність значної кількості наукових робіт з проблематики наукоємності засвідчує, що всі
дослідники визначають необхідність розвитку наукоємного виробництва. Одночасно з цим це серед
них спостерігається неоднозначне розуміння поняття наукоємності.
2. Поняття «наукоємності» не є абсолютним, оскільки за своєю сутністю це певний критерій,
тому його слід визначити як показник, що характеризує ступінь наукового забезпечення та
використання у виробництві наукових розробок, який відображає економічну пропорцію між науковотехнічною та інноваційною діяльністю та виробництвом.
3. Для визначення рівня наукоємності використовуються методи кількісної оцінки наукоємності, що
побудовані або за вартісною основою (за фінансовою складовою науково-технічного потенціалу), або за
кадровою складовою. А також для виміру наукоємності можна використовувати ресурсний метод.
4. Вираховування наведених критеріїв та методів визначення рівня наукоємності дозволило
узагальнити наявні наукові підходи до визначення поняття «наукоємність продукції» та визначити його
як міру наукового забезпечення та використання наукових розробок при виробництві продукції
суб’єктами господарювання.

230

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бібліографічний список
1. Авдулов А. Н. Наукоемкие технологии их роль в современной экономике / А. Н. Авдулов,
А. М. Кулькин [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://w3.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5767.
2. Демин С. С. Методический подход к оценке наукоемкости отрасли / С. С. Демин // Вестник
МГОУ. – Серия «Экономика». – 2011. – № 4. – С. 55-58.
3. Кульвец П. А. Наукоемкость производства и труда: Аналит. обзор / П. А. Кульвец. – Вильнюс :
ЛитНИИНТИ, 1985. – 48 с.
4. Макаров В. Л. Наука и высокие технологии в России на рубеже третьего тысячелетия
(социально-экономические аспекти развития) / В. Л. Макаров, А. Е. Варшавский. – М. : Наука, 2001. –
С. 307-323.
5. Наукоемкость [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://geography.kz/naukoemkost/.
6. Узун Д. Д. Исследование границ области применения показателя наукоемкости / Д. Д. Узун //
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010.
– № 4 (12). – С. 39-47.
7. Федоров С. Ф. Сущность и специфические особенности наукоемких отраслей / С. Ф. Федоров
// Креативная экономика. – 2009. – № 12 (36). – С. 50-53.
8. Фінансово-економічний
словник
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.ivteme.ru/uk/glossary/financial-uk/nakl-neg/naukomistkist.html.
Анотація
У статті розглянуто поняття наукоємності з різних сторін, визначено його сутність.
Проаналізовано методи оцінки показника наукоємності та наведено зміст поняття «наукоємність
продукції».
Ключові слова: наукоємність, методи оцінки наукоємності, наукоємне виробництво, рівень
наукоємності, наукоємність продукції.
Аннотация
В статье рассмотрено понятие наукоёмкости с разных сторон, определена её сущность.
Проанализированы методы оценки показателя наукоёмкости и приведено содержание понятия
«наукоёмкость продукции».
Ключевые слова: наукоёмкость, методы оценки наукоёмкости, наукоемкое производство,
уровень наукоемкости, наукоёмкость продукции.
Annotation
The article deals with the notion of «knowledge-based» from different points of view. Its essence is
defined. The methods of assessing the «knowledge-based» indicator and the concept of «knowledge-based
product» are analyzed.
Key words: knowledge-based, assessment methods of knowledge-intensive, high-tech production,
the level of knowledge-intensive, knowledge-based products.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙ
Постановка проблеми. У сучасній літературі як в науковій, так і публіцистичній термін
«інновація» можна зустріти чи не в кожному абзаці друкованих видань. І кожен автор вкладає у цей
термін власне бачення, що іноді є доволі суперечливим. У середині ХХ століття цей термін широко
використовувався у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Дуже важливо підкреслити, що інновації
є об’єктом дослідження нових наук. При цьому філософи, розглядаючи інновації, роблять акцент на
нові знання і розв’язання протиріч. Психологи передусім розглядають конфлікти, що виникають,
способи їх розв’язання. Технічні науки акцентують увагу на технологічному аспекті змін принципово
нової технології. Економічна наука фіксує не тільки процес впровадження, але й широкомасштабне
рентабельне впровадження новинки (незалежно від його сутності: чи технологія, чи продукт, новий
метод організації або структурні зміни).
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи вивчення інновацій
закладено такими всесвітньо відомими вченими-економістами як П. Друкер, який визначав інновацію як
підвищення потенціалу людських та матеріальних ресурсів; С. Глазьєв, який започаткував теорію зміни
технологічних укладів; М. Кондратьєв , який на основі вивчення кризових явищ в економіці висунув теорію
«довгих хвиль»; Г. Менш, який розглядав інновації як зростання техніко-технологічних можливостей
суб’єкта господарювання; Б. Санто, який ототожнював інновації з новою технікою, технологією,
промисловим виробництвом; М. Туган-Барановський, який розробив вчення про закономірність циклічності
економічної динаміки, пов’язаної з періодичністю промислових криз; І. Фішер, який трактував інновації як
могутній чинник інвестицій; К. Фрімен, який вважав, що головним фактором у створенні інновацій є попит;
Й. Шумпетер, який уперше ввів у науковий обіг термін «інновація» та показав необхідність їх вивчення як
комплексного процесу від початкового етапу фундаментальних досліджень до практичного застосування у
сфері споживання. Провідними вітчизняними дослідниками у вирішенні згаданої проблеми є:
В. Александрова, Ю. Бажал, Є. Бойко, А. Даниленко, О. Жилінська, М. Крупка, А. Кузнєцова, С. Онишко,
В. Осецький, М. Туган-Барановський, Л. Федулова.
Незважаючи на велике різноманіття наукових проблем, пов’язаних з інноваціями, та глибину їх
дослідження, окремі аспекти у сучасній економічній науці залишились маловивченими і невирішеними.
Досі не вироблено єдиного підходу до визначення сутності поняття «інновації». Тому існує об’єктивна
потреба в ґрунтовному аналізуванні різноманітних підходів до трактування цієї категорії.
Постановка завдання. Мета статті - провести дослідження щодо оцінки наукових підходів до
визначення поняття «інновація», розкриття сутності та взаємозв’язку понять «новизна»,
«нововведення» та «інновація», а також розгляду основних етапів життєвого циклу інновацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиний у своєму роді процес, що об’єднує науку,
техніку, економіку, бізнес і управління – це процес розробки і впровадження інновацій. У ньому
втілюються ті знання, які компетентний керівник, ефективно працюючий учений, творчий мислячий
інженер, розумний урядовець і просто освічений член суспільства повинен мати завтра. Це процес
перетворення наукового знання у фізичну реальність, що змінює суспільство. Вивчення інноваційної
діяльності підприємства, теоретичні і практичні пошуки можливостей її активізації як на рівні
підприємств, так і на рівні держави активно проводяться у всіх країнах світу. Водночас, у світовій
економічній літературі немає однозначного визначення інновацій, хоча саме поняття «інновація»
з’явилося у ХIХ столітті. Фахівці характеризують інновації по-різному.
Для розуміння ролі інновацій важливим є пізнання їх місця в теорії «довгих хвиль» Миколи
Кондратьєва (1892-1938). Учений встановив, що економічні піднесення та спади, що регулярно
відбуваються у країнах із ринковою економікою, перебувають у тісному зв’язку з нововведеннями. Вони
змінюють тенденцію господарської кон’юнктури з понижувальної на підвищуючу, викликаючи при цьому
утворення хвиль. Подібно до різних типів хвиль, нововведення також нерівномірні у часі. Впродовж
близько двох десятиліть перед початком «підвищуючої хвилі великого циклу» спостерігається
пожвавлення у сфері технічних винаходів, як перед, так і на самому початку «підвищуючої хвилі» – їх
широке застосування у сфері промислової практики. Саме внаслідок довгохвильових коливань
відбувається зміна лідируючих секторів економіки [6]. М. Кондратьєв вважав, що інновації розвиваються за
своїми власними закономірностями, які він поділив на закономірності статики, динаміки і генетики. Так,
закономірності статики відображаються в чітко визначеному розподілі інноваційного потенціалу за видами
діяльності, сферами і галузями відтворення, щоб кожна ланка суспільної системи отримала підпитку
нововведеннями і тим самим забезпечувалася збалансованість в еволюції суспільства. Закономірності
динаміки знаходять відображення в циклічності інноваційної діяльності. З одного боку, це власне
інноваційні цикли з їх хвилями та кризами, з іншого – інноваційні цикли вписуються у загальний ритм
циклічної динаміки суспільства. І нарешті, закономірності соціогенетики, спадковості в динаміці інновацій
дозволяють виявити внутрішню структуру, характер і наслідки інноваційної діяльності, обґрунтувати
селективну державну інноваційну політику. Спадкове ядро (генотип) суспільства і кожної його структури не
змінюється від циклу до циклу, бо в такому випадку перероджується чи взагалі руйнується система. Саме з
цими закономірностями пов’язаний відбір, втручання держави, щоб відкрити шлях тим інноваціям, які
спрямовані на збагачення генотипу і заміну застарілих, що вичерпали свій ресурс, елементів системи, та
одночасно намагання захистити систему від небезпечних інновацій, що здатні зруйнувати спадкове ядро,
авантюрних інновацій, що не мають реальних умов для реалізації, від марного витрачання ресурсів, а
також псевдоінновацій – намагань удосконалити застарілі елементи системи, що повинні відмерти.
Прогнозування інноваційного розвитку економіки на засадах технологічного прориву ґрунтується
на теорії «довгих хвиль» М. Кондратьєва [6, с. 147-154], яка доводить, що великі цикли пов’язані з
вагомими науково-технічними винаходами або відкриттями вчених, з періодами науково-технічних
революцій, зміною технологічної парадигми або якимись іншими видатними подіями в економічному
житті суспільства – утворенням нових країн, ринків тощо. Розвиваючи теорію бізнесових циклів і
економічного зростання свого вчителя М. Туган-Барановського (1865-1919) [14, с. 96-102], який ще у
1894 р. у своїй магістерській роботі, розглядаючи промислові кризи в Англії, довів, що циклічність
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економічного розвитку визначається обмеженістю позичкового капіталу та особливостями його
інвестування в капітальні товари [6, с. 147-154].
На понижуючій хвилі, коли підсилюються кризові явища в економіці, припиняють діяльність
підприємства і зростає рівень безробіття, активізується інноваційна й підприємницька активність малих і
середніх підприємств, що призводить до появи значної кількості інновацій, що, при досягненні критичної
маси і завдяки впровадженню у виробництво, припиняють розвиток кризи і прискорюють початок наступної
великої хвилі. Тобто, на початку життєвого циклу великих систем важливу роль відіграють науковотехнологічні нововведення, що впливають на зміни економічної кон’юнктури, попиту і пропозиції.
Виникають кластери інновацій, внаслідок чого реструктуризується економіка: «Протягом приблизно двох –
двох з половиною десятиліть перед початком підвищувальної хвилі великого циклу спостерігається
пожвавлення у сфері технічних винаходів. Широке застосування винаходів у сфері промислової практики
збігається з початком підвищувальної хвилі великих циклів» [5, с. 34].
Термін «кластеризація нововведень» було започатковано Й. Шумпетером (1883-1950),
представником класичної теорії інновацій, після ознайомлення з творчим доробком М. Кондратьєва. Саме
новизну Й. Шумпетер вважав вирішальним критерієм при визначенні інновації (нововведення). Він першим
серед економістів зробив спробу дослідити можливості здійснення нововведень. Термін «інновація»
трактував як: «втілення наукового відкриття технічного винаходу в новій технології або в новому виді
виробу» [17, с. 413]. Найбільш важливими, за теорією Й. Шумпетера, є впровадження нових продуктів і
нових методів виробництва. Науковець першим серед економістів визначив відмінність між товарними і
технологічними новаціями. Інші комбінації (3-5) він теж пов’язував із впливом технічного прогресу та
нововведень. Масова поява «нових комбінацій», за Й. Шумпетером, свідчить про початок піднесення
економіки. Проаналізувавши теорію «довгих хвиль», Й. Шумпетер удосконалює свою теорію, пов’язуючи
періоди піднесень із збільшенням «нових комбінацій» – нововведень. Динамічна теорія розвитку
Й. Шумпетера ґрунтується на постійних «коливаннях» кон’юнктури, що він пов’язує із «здійсненням нових
комбінацій» факторів виробництва. Кожна інновація, що реалізує великий винахід, створює передумови
для формування нових поколінь техніки і технологій. Це – базова інновація. Слідом за нею виникає ряд
більш дрібних інновацій (вторинних). Так сформувалася теорія «інноваційних пакетів», були введені
поняття базових і вторинних нововведень [5, с. 34].
Не користуючись у той період терміном «інновація» (який він уведе в науковий обіг 1939 р. у
роботі «Кон’юнктурні цикли» [8, с. 9], Й. Шумпетер замінює його на п’ять «нових комбінацій» факторів
виробництва» [9, с. 27]. Визначені комбінації були принципово різними за своєю суттю, проте усім їм
був притаманний спільний елемент – новизна, яку вчений вважав вирішальним критерієм
нововведення, або пізніше – інновації. Такими новими комбінаціями факторів виробництва, за
Й. Шумпетером, стали [16, с. 100-101]:
– створення нового продукту або існуючого вже (відомого) продукту в новій якості;
– впровадження нового методу виробництва, ще невідомого в даній галузі економіки;
– освоєння нового ринку збуту;
– отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів;
– проведення реорганізації виробництва чи економіки в цілому, включаючи створення монополії
або її підрив у конкурентів через аналогічну діяльність.
Продемонструвавши вплив технологічних революції на економічний розвиток, Й. Шумпетер, як
зазначає Ю. Бажал: «встановив тісний зв’язок між впровадженням у виробництво базових науковотехнологічних інновацій і довгостроковими коливаннями циклічного розвитку економічних процесів.
Згідно з цією теорією, однією з центральних категорій є «деструктивне творення», коли базові
технологічні інновації водночас руйнують старі галузі виробництва і створюють нові» [3, с. 22]. Теорія
інновацій Й. Шумпетера дає змогу стверджувати, що нововведення потрібно розглядати не тільки з
позицій теорії життєвих циклів, а загалом у сукупності вони представляють собою складну динамічну
систему. Економічна теорія технологічної динаміки належить до новітніх досягнень економічної науки,
що пов’язані з розвитком еволюційної економіки, головним матеріальним об’єктом якої є технологічні
зміни, які досліджували представники «неошумпетерівських» теорій.
Представники неокласичних теорій інвестиційного розвитку, а саме: М. Калецкі, С. Кузнець,
Г. Менш та інші, відводили особливу роль інноваціям в економічних процесах. Відштовхуючись від
шумпетерівського пояснення інновації, як «головного імпульсу» розвитку, що «виходить від нових
споживчих товарів, нових методів виробництва і транспортування, нових ринків, нових організаційних
форм у промисловості» [8, с. 14], вчені враховували і економічні цикли, в яких інноваційні вибухи є
основними детермінантами чергування кризових періодів і періодів розквіту, що визначають моменти
виникнення і тривалість цих періодів.
На відміну від Й. Шумпетера, який поділяв інновації на первинні (базові) – ті, що є основою великих
винаходів і формують фундамент для виникнення дрібніших за значущістю інноваційних розробок, які
вчений трактував як вторинні (похідні) інновації, Г. Менш поділяв їх на базові, поліпшувальні та уявні.
Відмінності між окремими видами інновацій, на його думку, зумовлюють і різний підхід стосовно
стимулюючих заходів держави. Саме базові інновації, що справляють найсуттєвіший вплив на розвиток
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суспільства, повинні найбільше підтримуватися державою, у той час як уявні інновації, що лише затягують
час, слід вилучати із системи державного регулювання [11, с. 13].
Великий внесок у теорію інноваційної діяльності, а відтак – у теорію економічного зростання
зробив М. Калецкі [8, с. 15]. На його думку, забезпечити постійне економічне зростання можна у межах
одного циклу товарного обігу, однак внутрішні імпульси самої системи, до яких вчений відносив й
інновації, можуть перетворити розвиток економіки з циклічного на стрибкоподібний, причому такий
стрибкоподібний розвиток може закріпитися на довгострокову перспективу. Концепція М. Калецкі
будується на двох ефектах інновації. Перший полягає у тому, що підприємець, здійснюючи
капіталовкладення, розраховує на надприбутки. Сутність другого проявляється в оберненопропорційній залежності: поширення новітніх рішень негативно впливає на подальші підприємницькі
ініціативи загалом, і на інвестиції, зокрема.
Проте, оскільки між цими двома ефектами існує розрив у часі, то поява дрібних супутніх
нововведень, які слідують за великою інновацією, породжує неперервний пакет інновацій, які, на думку
М. Калецкі – є основним стимулятором економічного розвитку, основним джерелом скорочення тривалості
економічних занепадів і продовження періодів довготривалого розвитку [8, с. 15]. Не применшуючи внеску
представників неокласичної теорії інноваційного розвитку, прихильники сучасної еволюційної теорії
економічних змін вважають, що їхні попередники, досліджуючи фактори попиту і пропозиції економічного
зростання на макрорівні, не пояснювали «взаємозв’язку зростання економіки чи її окремого сегмента з
процесами технологічних змін на мікроекономічному рівні. Тобто явища мікрорівня для неокласичної теорії
є лише засобом для пояснення явищ макрорівня, який вона вважає фундаментальним. Не може викликати
заперечень те, що ці положення також формують важливе середовище пізнання» [10, с. 63].
Американський економіст П. Друкер [2] на основі робіт Й. Шумпетера, М. Кондратьєва,
М. Калецкі та в результаті аналізу економічної ситуації у США протягом 1980-х років, зробив висновок
про «атипічний цикл Кондратьєва», коли впродовж падіння темпів розвитку традиційних галузей
промисловості спостерігалася не стагнація, а економічне зростання, викликане зростанням
підприємницької активності. Висновки П. Друкера базувалися на спостереженнях за розвитком
підприємництва «за західною моделлю» (США), яке було більш ризиковим, і розвивалося більш
високими темпами. Висновки, зроблені цим вченим, пов’язали підприємницьку та інноваційну
діяльність, і стали основою теорії інноваційного підприємництва, або так званої «теорії прискорення» –
четвертим етапом розвитку теорії інноваційної діяльності.
Представники сучасної наукової школи також не виробили однозначного підходу щодо
визначення суті інновацій, як економічної категорії. Впродовж 90-х років XX століття сформувалася
думка про те, що інвестиції та інновації мають однакову природу. Відтак ототожнювалися поняття
інвестиційної та інноваційної діяльності, методики розрахунку ефективності інвестиційних та
інноваційних проектів. Сьогодні спостерігаються розбіжності при визначенні цих категорій, як
«новинка», «нововведення», «інновація». Тому, досліджуючи інноваційну діяльність, потрібно
насамперед уточнити категорійний апарат дослідження, його класифікацію, доповнити й дати власне
визначення та тлумачення основних термінів і понять.
Тлумачення інновації залежить від методу конкретної науки чи мети дослідження. Слово innovation
(англ.) утворене з латинського «новація» (новизна, нововведення) і англійського префікса «ін.», що
означає «в», «введення». Отже, у перекладі з англійської «інновація» означає «введення нового,
відновлення». Впровадження нового у господарську практику визначається як нововведення, тобто з
моменту прийняття до поширення новація здобуває нову якість і стає інновацією. У 60-ті роки XX ст. окремі
науковці вважали за потрібне розмежовувати терміни «новація» та «нововведення». Наприклад, П. Лелон
ще до 1968 р. зазначав, аналізуючи проблему планування наукових досліджень, що під новацією треба
розуміти новий вид продукції, нові методи, технології, а нововведення – це впровадження новацій в
економічний цикл. Однак інновація не є синонімом нововведення або новизни, оскільки поняття «новизна»
і «нововведення» різняться за своєю етимологічною природою. Сьогодні у деяких випадках автори
вітчизняних публікацій із проблем інноваційної економіки зазначають, що поява нових термінів часто
зумовлена суб’єктивізмом перекладачів. Наприклад, О. Пампура вважає, що термін «нововведення» – це
не що інше, як один з українських варіантів англійського «innovation», і тому немає жодної потреби
«...шукати відмінностей між нововведеннями та інноваціями» [12, с. 35]. Однак інновація, як правильно
доводить Ю. Бажал, – «...це не просто нововведення, а нова виробнича функція. Це зміна технології
виробництва, яка має історичне значення і є необхідною. Інновація становить стрибок від старої
виробничої функції до нової, але не кожне нововведення, нове виробництво є інновацією» [1, с. 10].
Науковці, які вивчають інноваційні проблеми, вкладають у поняття «інновація» різний зміст.
Зокрема, на думку Ю. Пимошенка, інновація – «результат успішного ринкового обміну ідей на
інвестиції для їхньої реалізації» [8, с. 22]. Д. Соколов, А. Титов, М. Шабанова під інновацією
(нововведенням) розуміють кінцевий результат створення і впровадження принципово нового чи
модифікованого засобу (новинки), що задовольняють конкретні суспільні потреби і дають ряд ефектів
(економічний, науково-технічний, соціальний, екологічний) [8, с. 22]. А. Пригожин зазначає, що
нововведення зводиться до розвитку технології, техніки, управління на стадіях їх зародження,
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освоєння, дифузії на інших об’єктах [15, с. 46]. Економісти П. Завлін, А. Казанцев, Л. Мінделі [4, с. 22]
вважають, що інновація – це використання у тій чи іншій сфері суспільства результатів науковотехнічної діяльності, спрямованих на вдосконалення процесу діяльності чи його результатів.
У світовій практиці поширено два підходи щодо визначення поняття «інновація»:
– статичний (продуктовий), де інновація виступає у формі нової техніки (продукції), технології,
нового методу тощо;
– динамічний (процесуальний), де інновація розглядається як процес заміщення існуючих
технологій новими.
За міжнародними стандартами, відповідно до Керівництва Фраскаті (документ прийнято ОЕСР в
італійському місті Фраскаті 1993 р.), інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності, що
знайшов втілення у формі нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або
вдосконаленого технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності, або в новому
підході до соціальних послуг [8, с. 23], тобто тут вона розглядається у статичному контексті.
Водночас майже всі дослідники сучасної економіки одностайні у тому, що інновацію слід розглядати
у динаміці, оскільки інновація – це, насамперед, якісні зміни. Крім того, учені не заперечують, що інновація
– це єдиний у своєму роді комплексний процес, що об’єднує науку, техніку, економіку, підприємництво та
управління. Причому цей факт однаково стосується як теорії, так і практики.
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації – це новостворені (застосовані)
і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [13].
Протікаючи в часі, інновація проходить через ряд стадій, які у сукупності представляють собою
життєвий цикл. Загалом, під життєвим циклом інноваційної розробки розуміють період від зародження
ідеї до розробки, створення, поширення, використання та утилізації (занепаду) продукту [7, с. 18].
Життєвий цикл інновацій – це період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного
використання до моменту зняття з виробництва. За своїм характером життєвий цикл інновації
відповідає життєвому циклу товару і проходить етапи розробки, просування на ринок, зростання,
зрілості та занепаду, котрі характеризуються різним співвідношенням витрат, пов’язаних із
розробленням та виведенням на ринок, і доходів від її продажу. Кожен етап життєвого циклу інновації
охоплює кілька етапів, що відрізняються за змістом робіт.
Етап створення інновацій включає фундаментальні науково-дослідні роботи (етап 1), що спрямовані
на одержання нових наукових знань та виявлення найбільш істотних закономірностей. Пріоритетне
значення фундаментальної науки в розвитку інновацій визначається тим, що вона виступає генератором
ідей. Прикладні науково-дослідні (етап 2) та дослідно-конструкторські роботи (етап 3) пов’язані з
розробкою нового виду продукції і включають: технічне проектування, випуск робочої конструкторської
документації, виготовлення та випробування дослідних зразків. Результати інноваційної діяльності
фактично реалізуються на етапі 4, що включає впровадження товару на ринок. Очевидно, що на цьому
етапі прибутку немає, оскільки витрати перевищують доходи від продажу. Етап зростання є періодом
швидкого сприйняття нового товару ринком і швидкого зростання прибутків.
Етап зрілості характеризується уповільненням темпів збуту внаслідок придбання товару більшістю
покупців. Товар перестає бути новинкою. Прибуток стабілізується або зменшується у зв’язку із зростанням
витрат на його захист від конкурентів. Цим етапом життєвий цикл інновації фактично завершується. На
етапі спаду відбувається різке падіння збуту і зниження прибутків. Товар знімається з виробництва.
Отже, найбільш вразливим, з погляду фінансового забезпечення, є «витратний» період, під час
якого інноваційні витрати ще не компенсуються відповідною віддачею від реалізації інноваційного
проекту. Цей період відповідає трьом першим етапам, а також частині 4 етапу – до моменту початку
повернення вкладених коштів. Саме у цьому періоді важливіша державна і податкова підтримка
інновацій. А тому система інноваційних податкових пільг повинна бути спрямована не тільки на
підтримку впровадження інновацій, а й на стимулювання фундаментальних і прикладних дослідноконструкторських розробок.
Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши питання становлення та розвитку
теорії інновацій можна стверджувати, що зарубіжними та вітчизняними науковцями у своїх роботах
багато уваги приділяється дослідженням різноманітних аспектів інноваційної сфери, проте вона
потребує подальшого досконалого вивчення.
Таким чином, інновація представляє собою кінцевий результат інноваційної діяльності, який
одержав втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, або
удосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності підприємства.
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Анотація
Розглянуто й проаналізовано розвиток теоретичних поглядів провідних вчених у теорії
інновації. Зазначено відмінності в трактуванні економічної категорії «інновація» між
основоположниками та представниками сучасності. Досліджено взаємозв’язок між поняттями
«нововведення», «новизна» та «інновація». Розглянуто етапи життєвого циклу інновацій.
Ключові слова: інновація, нововведення, новизна, інноваційна діяльність, життєвий цикл
інновацій.
Аннотация
Рассмотрены и проанализированы развитие теоретических взглядов ученых в теории
инновации. Указано различия в трактовке экономической категории «инновация» между
основоположниками и представителями современности. Исследована взаимосвязь между
понятиями «новшество», «новизна» и «инновация». Рассмотрены этапы жизненного цикла
инноваций.
Ключевые слова: инновация, нововведение, новизна, инновационная деятельность,
жизненный цикл инноваций.
Annotation
The development of scientific theoretical views in the innovation theory are considered and analyzed.
The differences in the interpretation of «innovation» as an economic category between the founders and
contemporaries are indicated. The correlation between such notions as «innovation» and «novelty» is
investigated. The lifecycle stages of the innovations are considered.
Key words: innovation, novelty, innovative activity, innovations lifecycle.
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
ОПЕРАЦІЙ З ВИДОБУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ
(МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ
Постановка проблеми. У процесі видобутку вугілля підземним способом виділяється газ
метан, що знаходиться у вугільних шарах у зв'язаному стані. Каптування й використання газу на
вугільних шахтах не є чимось новим, хоча за кілька сторіч відповідні технології були істотно
вдосконалені. Вперше факт дегазації джерел метановиділення був зареєстрований у Сполученому
Королівстві в 1730 р. Використання рудничного газу для освітлення практикувалося ще в XVIII сторіччі
й було документально зафіксоване в 1880-х роках. До 1950-х років методи систематичного й
ефективного каптування газу, які спочатку були розроблені в Німеччині, застосовувалися у всій
Європі. З 1960-х років газ дегазації став застосовуватися все ширше – спочатку в котельних
установках і виробничих процесах шахт, а пізніше у виробництві електроенергії, для запомповування в
магістральні трубопроводи, а також як комунально-побутовий газ [1, с. 118-119].
В Україні вперше шахтний метан почали використовувати в 1954 р. на шахті «Червона Зірка»,
потім на шахтах ім. 17-го Партз'їзду, №3-біс, №11, №43 шахтоуправління №2-43 та ін. В основному це
були шахти Торезсько-Шахтарського району Донбасу, які розробляли антрацитні пласти вугілля, що
мають високу загазованість гірничих виробок. Пізніше газ почали використовувати і на шахтах
Донецько-Макіївського і Боково-Хрустальського вугленосних районів. Добутий газ застосовувався
тільки в шахтних котельних установках, окрім шахтоуправління №11, де метан подавали для
опалювання їдальні і гуртожитку. У 1974 році зі 100 шахт, що застосовували дегазацію, газ
утилізувався на 21 з них. Станом на кінець 2007 р. спалювання кондиційного метану в котельних
відбувалося лише на 10 шахтах Донбасу [2].
Проте, слід зазначити, що кожне вугледобувне підприємство, що використовує технології з
використання метану, має позитивний економічний ефект від цього виду діяльності. Про це свідчать
дані табл. 1.
Таблиця 1
Показники видобування та використання метану на шахтах ДП «Макіїввугілля» у 2011 р.

Підприємство
ВП «Шахта ім. В.М. Бажанова»
ВП «Шахта «Калиновська-Західна»
ВП «Шахта «Холодна Балка»

Об'єм
метану, що
каптується,
3
тис.м
9939,7

Річна економія

Використано
метану в
3
котельні, тис.м

пального, т

тис. грн.

5359,0

8512,2

5417,9

634,0

-

-

-

8387,42

4923,6

7820,7

5412,6

ВП «Шахта ім. В.І. Леніна»

973,1

-

-

-

ВП «Шахта «Бутовська»

777,9

-

-

-

ВП «Шахта «Чайкіно»

1661,2

1319,9

2096,5

1461,5

ВП «Шахта ім. С.М. Кірова»

4076,4

943,7

1498,9

901,7

ВП «Шахта «Ясиновська-Глибока»

2450,1

-

-

-

ВП «Шахта «Северна»
163,7
Джерело : розроблено авторами за даними [3]

-

-

-
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Безумовним лідером в галузі видобування та використання метану серед вугледобувних
підприємств Донбасу є шахта ім. А. Ф. Засядько. Це перше на Україні підприємство, що організувало
переробку каптуємого шахтного газу, що містить метан, і одержання з нього електричної й теплової енергії.
Також на шахті ім. А. Ф. Засядько здійснено будівництво і успішно експлуатуються для заправки
автомобілів і пересувних автозаправників автомобільні газонаповнювальні компресорні станції [4].
Отже, операції з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ за доцільністю
та економічною сутністю можуть бути визнані не тільки необхідним супутнім процесом видобутку
вугілля, але й самостійним видом діяльності, що потребує додаткового інформаційного забезпечення.
У цьому контексті важлива роль належить обліку та аудиту як універсальним механізмам, що
оперують широким арсеналом методів, за допомогою яких відбиваються інформаційні потоки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на безперечну актуальність та
значущість, питання обліку та аудиту операцій з видобування та використання метану вугільних
родовищ досі залишаються поза увагою науковців, хоча технічні аспекти цього питання розглянуто
досить широко в роботах О. Алексіїва, Е. Ульянова, І. Ковриги, І. Смоланова [5] та інших.
В цілому деякі питання обліку і аналізу затрат гірничодобувних підприємств розкриваються
О. Брадулом [6], Л. Нападовською [7], В. Шишковою [8]. Дослідження О. Шатохіної, окрім обліку,
поширюються і на аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості [9].
Проте саме необхідність та методики обліку і аудиту діяльності з видобування та використання метану
вугільних родовищ не розглядаються в жодній науковій праці.
Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтування необхідності удосконалення
обліку і аудиту операцій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ на основі
критичної оцінки їх сучасного стану.
Виклад основного матеріалу дослідження. Бухгалтерський облік – це система,
функціонування якої реалізується через елементи методу обліку, а саме: документування,
інвентаризацію, оцінку, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс та звітність.
Розглянемо дієвість кожного з зазначених елементів з точки зору відображення операцій з
видобування та використання метану на вітчизняних вугледобувних підприємствах.
Так, первинна реєстрація об'єктів обліку здійснюється шляхом документування при якому кожна
господарська операція обов'язково оформляється відповідним документом, що є письмовим доказом
її здійснення.
Існуюча система документування досліджуваних операцій на шахтах визначається специфікою
технології видобування та використання метану.
Видалення газу згідно правил безпеки ведення гірничих робіт здійснюється шляхом
загальношахтної вентиляції гірничих вироблень через вентиляційний стовбур в атмосферу землі, а
також засобом підземної дегазації через систему підземних трубопроводів і вакуумнасосну установку.
Обсяги викидів газу метану в атмосферу від загальношахтної вентиляції гірничих вироблень
визначаються і контролюються приладами системи КАГІ, які фіксуються і архівуються у рукописному
та електронному видах.
Обсяг викидів газу метану від підземної дегазації визначається і контролюється приладами
безперервної дії, що знаходяться на вакуумнасосній установці. Показання приладів фіксуються і
архівуються, в електронному та рукописному видах.
Об'єми отримання шахтного метану за роками визначаються на 1 тонну вугілля, що
3
здобувається, у м за рік шляхом накладення таблиць з метаморфизмами пласта, що здобувається,
на сітку глибини його залягання. Таким чином формується інформація про видобуток метану в
натуральних показниках. Що ж стосується витрат, пов’язаних з цим видобутком, агрегувати їх за
допомогою існуючої системи документування на шахтах неможливо. Відсутні первинні документи, які
б дали змогу фіксувати зазначені витрати за елементами, що ускладнює розрахунок фінансових
результатів від операцій з використання метану.
Взагалі на сьогоднішній день операції з видобутку метану не виділено в окремі об'єкти обліку,
що робить неможливим застосування методу інвентаризації.
Надзвичайно важливу для формування методики обліку операцій з видобування та
використання газу (метану) вугільних родовищ проблему пошуку однорідних показників, що
дозволяють відбивати та порівнювати різноманітні процеси, дозволяє вирішити застосування методу
оцінки. Практика шахт, які використовують добутий метан у котельнях, свідчить про те, що грошова
оцінка добутого метану не здійснюється, а ефект від його використання розраховується тільки у
перерахунку на економію твердого палива. Тобто визначається, скільки вугілля могло би бути
витрачено на отримання того ж обсягу теплової енергії. Очевидно, що така методика не є досконалою.
Закордонний досвід видобутку метанових газів з вугілля дозволяє розглядати їх не лише як
супутню, але і як самостійну корисну копалину. У зв'язку з цим i методичний підхід до оцінки pecypciв
метану повинен бути іншим.
Грошовий вимір є підґрунтям функціонування наступних методів облікової системи.
Собівартість об'єктів обліку визначається за допомогою калькулювання.
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Як відомо, підприємства гірничої промисловості здійснюють облік та калькулювання витрат за
економічними елементами, зміст та грошове вираження яких за відповідний звітний період
розкривається у формі №10-П «Звіт про собівартість готової вугільної продукції» та додатках до неї.
Зазначена форма є головним інформаційним джерелом аналізу витрат вугледобувних підприємств,
проте вона не передбачає виокремлення витрат на видобування та використання метану вугільних
родовищ.
Єдиною статтею витрат, що прямо пов’язана з досліджуваним об’єктом, є витрати на оплату
послуг підрозділів по дегазації, що відносяться до загальновиробничих витрат виробничої собівартості
вугільної продукції. Отже, традиційна практика не припускає відокремлення витрат на видобуток
метану. Вони розчиняються в складі прямих та загальновиробничих витрат, тим самим повністю
унеможливлюючи підрахунок собівартості добутого метану.
Бухгалтерський облік визначає необхідність відображати господарські операції, що приводять
до змін у ресурсах підприємства і джерелах їх утворення в системі рахунків способом подвійного
запису. Аналіз практики діяльності шахт Донецької області (зокрема шахт ДП «Макіїввугілля») щодо
видобування та використання метану та відображення їх в обліку, дозволяє стверджувати, що у
робочому плані рахунків досліджених підприємств не передбачено ані синтетичного, ані аналітично
рахунку, на якому можна було б акумулювати ці витрати.
Записи на рахунках служать підґрунтям для складання балансу підприємства, у якому
порівнюють сукупність ресурсів у грошовій оцінці з джерелами їх утворення і цільовим призначенням.
Періодичне складання балансу дає можливість здійснювати контроль над змінами в складі ресурсів і
їхніх джерел, визначати фінансовий стан підприємства. Для одержання інформації про результати
діяльності підприємства за звітний період, крім балансу, на підставі записів на рахунках складають
інші форми звітності (звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух
коштів тощо).
Нажаль, на сьогодні в Україні не розроблено жодної форми універсальної звітності щодо
операцій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ. Гостра необхідність у
розробці звіту, в якому можна було б акумулювати доходи та витрати від зазначених операцій
викликана нормами Податкового кодексу, перехідні положення якого передбачають тимчасове, до 1
січня 2020 року, звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманий ними від
господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що
здійснюється відповідно до Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ».
Цільове використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та
використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на
прибуток підприємств регулює відповідний Порядок [10]. Згідно нього, вивільнені у зв’язку з наданням
пільг кошти прирівнюють до цільового фінансування та відображають у бухгалтерському обліку на
окремому субрахунку в установленому законодавством порядку. Ці кошти спрямовують винятково на
збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх
технологій видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ та/або повернення кредитів,
використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними.
Платник податку за результатами кожного звітного (податкового) періоду складає звіт про
використання вивільнених коштів за формою, затвердженою Державною податковою службою та
подає до відповідного органу державної податкової служби зазначений звіт разом з декларацією з
податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) період. У разі порушення зазначених вимог,
податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств збільшуються на суму податку,
нарахованого на суму вивільнених коштів, що використані не за цільовим призначенням, у звітному
(податковому) періоді, в якому порушені такі вимоги. При цьому пеня нараховується у розмірі і
порядку, що встановлені законом. Таким чином, потреби податкового обліку вимагають
вдосконалення обліку бухгалтерського.
З метою більш детальної оцінки сучасної методики обліку операцій з видобування та
використання газу (метану) вугільних родовищ, нами було проведено анкетування бухгалтерів шахт
ДП «Макіїввугілля». Опитувані повинні були визначити ступінь дієвості кожного з елементів методу
бухгалтерського обліку з точки зору відображення досліджуваних операцій в обліковій системі
вугледобувного підприємства. Вторинне узагальнення отриманих відповідей дозволило скласти
табл. 2.
За результатами анкетування можна зробити висновок, що на переважній більшості
досліджених вугледобувних підприємств бухгалтери визнають недієвість елементів методу
бухгалтерського обліку з точки зору відображення операцій з видобування та використання газу
(метану) вугільних родовищ в обліковій системі.
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Таблиця 2
Результати анкетування бухгалтерів шахт ДП «Макіїввугілля» стосовно дієвості (+) чи
недієвості (-)елементів методу бухгалтерського обліку з точки зору відображення операцій з
видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ в обліковій системі
підприємства

Калькулювання

Рахунки

Подвійний запис

Баланс

Звітність

+
+
+
+
+
-

Оцінка

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Інвентаризація

ВП «Шахта ім. В.М. Бажанова»
ВП «Шахта «Калиновська-Західна»
ВП «Шахта «Холодна Балка»
ВП «Шахта ім. В.І. Леніна»
ВП «Шахта «Бутовська»
ВП «Шахта «Чайкіно»
ВП «Шахта ім. С.М. Кірова»
ВП «Шахта «Ясиновська-Глибока»
ВП «Шахта «Северна»
Джерело : розроблено авторами

Документування

Назва підприємства

Наявність
діяльності з
видобування
метану
Наявність
діяльності з
використання
метану

Елементи методу бухгалтерського обліку

+
-

+
-

+
+
-

-

-

-

-

-

Стосовно аудиту, досліджувані операції зовсім залишаються за межами об’єктів контролю.
Справедливо відзначити, що технічна сторона діяльності з видобування метану входить до
предметної області енергоаудиту та екологічного аудиту, проте це не має жодного відношення до
аудиту фінансової діяльності вугледобувних підприємств.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, критична оцінка сучасної методики
обліку операцій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ дозволила
констатувати, що вона потребує значного вдосконалення. З цією метою необхідно впровадити новий
організаційно-методичний підхід, а також комплексну методику облікового відображення операцій з
видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ на шахтах України. У межах підходу
доцільно:

–оптимізувати стадії виробничого циклу. Таким чином вибрати структуру витрат (сполучення
витрат на видобуток вугілля та видобуток метану) і метод їх розподілу, щоб економічний результат
був максимальним;
–розробити методи оцінки собівартості реалізованого метану та механізм формування ціни
реалізації;
–затвердити відповідні форми первинних документів та бухгалтерських регістрів;
–до робочого Плану рахунків бухгалтерського обліку ввести відповідні субрахунки

для
накопичення витрат (за елементами), пов’язаних з видобутком метану, використанням метану для
власних цілей (допоміжне виробництво), реалізацією, цільовим використанням коштів, вивільнених у
зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток;

–розробити форми внутрішньої звітності, які б дозволили отримувати інформацію про видобуток
метану та формування його собівартості, використання для власних цілей та формування
фінансового результату від реалізації.
На цій основі необхідно вдосконалити і методику аудиту діяльності вугледобувних підприємств.
Зазначені напрямки визначають перспективи подальших досліджень авторів в сфері
інформаційного забезпечення діяльності з видобування і використання газу (метану) вугільних
родовищ.
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Анотація
У досліджені обґрунтовано необхідність удосконалення обліку і аудиту операцій з видобування
та використання газу (метану) вугільних родовищ на основі критичної оцінки їх сучасного стану.
Запропоновано впровадити новий організаційно-методичний підхід, а також комплексну методику
облікового відображення цих операцій.
Ключові слова: вугледобувне підприємство, газ (метан) вугільних родовищ, елементи
методу обліку; методика обліку та аудиту операцій з видобування та використання газу (метану).
Аннотация
В исследовании обоснована необходимость совершенствования учета и аудита операций по
добыче и использованию газа (метана) угольных месторождений на основе критической оценки их
современного состояния. Предложено внедрить новый организационно-методический подход, а
также комплексную методику учетного отражения этих операций.
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, газ (метан) угольных месторождений,
элементы метода учета, методика учета и аудита операций по добыче и использованию газа
(метана).
Annotation
The necessity of improving the accounting and auditing of mining operations and the usage of coal
deposits gas (methane) based on the critical assessment of their current state is justified in the article.
Proposes to implement a new organizational and methodical approach and a comprehensive methodology
account reflect these transactions.
Key words: coal mines, coal deposits gas (methane), the elements of the accounting method, method
of accounting and auditing of the operations for the extraction and use of coal deposits gas (methane).
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ РОЗМІРІВ
ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВИХ МОДЕЛЕЙ
Ш. АЛЬМОНА
Постановка проблеми. Прогнозування структури зайнятості населення представляє собою
складний багатогранний процес, який повинен забезпечувати розв’язання широкого кола
різноманітних соціально-економічних проблем регіону, що, в свою чергу, потребує формування та
застосування певних підходів, методів та організації цієї роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі прогнозування зайнятості населення
структурний підхід досліджували багато вітчизняних науковців, зокрема С. І. Бандур [1],
В. В. Безтелесна [2], В. Я. Брич [4], І. Т. Зварич [6], Є. П. Качан [11], В. В. Лаговський [13],
В. В. Онікієнко [1], І. В. Терон [1] та ін. Водночас опрацювання вітчизняних джерел свідчить, що багато
положень даної проблеми не є дослідженими, а існуючі мають простір для подальшого глибокого
дослідження.
Державне регулювання структури зайнятості населення має спиратися на методи прямого та
опосередкованого прогнозування, в основі якого повинні стояти функціональні залежності головних
чинників, що впливають на процес формування структури зайнятості населення. Виходячи з таких
позицій, постає необхідність визначення впливу кожного з факторів, що дасть можливість ефективно
формувати структуру зайнятості відповідно до сучасних умов та потреб економіки регіону. Серед
таких факторів найважливішими є економічні, до яких можна віднести: заробітну плату, інвестиції в
основний капітал, розмір валової доданої вартості, зміну величини попиту на робочу силу та
інноваційну діяльність промислових підприємств, що дасть можливість сформувати стратегію і тактику
розвитку зайнятості населення.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є побудова прогнозних моделей структури
зайнятості, які дозволятимуть розрахувати прогнозні величини чисельності зайнятих за видами
економічної діяльності під впливом основних факторів для державного регулювання зайнятості
населення регіону.
Відповідно до сформульованої мети, в рамках проведеного дослідження було поставлено та
запропоновано вирішення наступних задач:

–проведено порівняльний аналіз існуючих на даний час підходів до вирішення задачі
прогнозування структури зайнятості;
–розроблено та оцінено дистрибутивно-лагові моделі залежності чисельності зайнятих за
видами економічної діяльності від наступних факторів: обсягів інвестицій в основний капітал, рівня
заробітної плати, валової доданої вартості, попиту на робочу силу та витрат на інновації
промисловими підприємствами;
–розраховано динамічні лагові ефекти впливу вказаних факторів на чисельність зайнятих за
видами економічної діяльності, на основі яких визначено рівень дієвості кожного фактору на подальші
звітні періоди після його активації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження залежності фактичного рівня
зайнятості за видами економічної діяльності від ключових факторів, а саме, рівня реальної заробітної
плати в відповідній сфері, обсягу інвестицій в основний капітал в порівняних цінах, обсягів валової
доданої вартості, величини попиту на робочу силу а також витрат на інноваційну діяльність
підприємствами в рамках проведеного дослідження запропоновано використання дистрибутивнолагових моделей з визначеною довжиною лагу:
yt = α + β 0 xt + β1 xt −1 + β 2 xt − 2 + ... + β k xt −k + ε t ,
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y

де t - відповідно значення показника попиту на робочу силу за видами економічної діяльності
для першої моделі та кількість зайнятих даним видом економічної діяльності в регіоні за t - рік для
другої моделі;
xt , xt −1 , xt − 2 ,..., xt − k - значення відповідних факторних змінних в t , t − 1, t − 2,..., t − k році;

εt

- випадкова неспостережувана величина.

В працях [3; 12; 14; 9; 10] дана характеристика найпоширеніших методів оцінки параметрів
дистрибутивно-лагових моделей. Зважаючи на численні недоліки підходу, запропонованого Ф. Альтом
та Дж. Тінбергеном та неприйнятність припущень щодо параметрів дистрибутивно-лагових моделей
Койка, для оцінювання параметрів моделей було використано метод, запропонований Ш. Альмоном і
описаний в [7; 15]. Згідно з припущень Альмона, параметри
деякого ступеня від

βі

можна апроксимувати поліномом

і (величини лагу), що в загальному випадку можна записати як:

β і = а0 + а1і + а 2 і 2 + ... + а m i m

за умови що m < k ,

(2)

де m - ступінь полінома;
k - максимальна довжина лагу.
Вибравши максимальну довжину лагу k = 3 і ступінь полінома m = 2 можна записати:

yt = α + β 0 xt + β1 xt −1 + β 2 xt − 2 + β 3 xt −3 + ε t ,

(3)

3

yt = α + ∑ (a 0 + a1i + a 2 i 2 ) xt −i + ε t ,
i =0
3

3

3

i =0

i =0

yt = α + a 0 ∑ xt −i + a1 ∑ ixt −i + a 2 ∑ i 2 xt −i + ε t .
i =0

(4)
(5)

Ввівши позначення
3

Z 0t = ∑ xt −i = xt + xt −1 + xt − 2 + xt −3 ;
i =0
3

Z 1t = ∑ ixt −i = xt −1 + 2 xt − 2 + 3 xt −3 ;

(6)

i =0
3

Z 2t = ∑ i 2 xt −1 = xt −1 + 4 xt − 2 + 9 xt −3 .
i =0

модель (5) можна записати як:

yt = α + a 0 Z 0t + a1 Z 1t + a 2 Z 2t + ε t

(7)

Оцінки α та і , знайдені за допомогою звичайного методу найменших квадратів, будуть мати
усі бажані статистичні властивості, коли будуть виконуватись припущення класичної багатофакторної

a

регресії. За допомогою оцінених коефіцієнтів
співвідношень:

α

та

aі

, отриманих з (7), оцінимо параметри

βі

з

β€ 0 = а€ 0 ;
β€1 = а€ 0 + a€1 + a€ 2 ;
β€ 2 = a€ 0 + 2 a€1 + 4 a€ 2 ;
β€ 3 = a€ 0 + 3 a€1 + 9 a€ 2 .
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В результаті проведених розрахунків на основі статистичних даних [5; 8; 16] за допомогою
дистрибутивно-лагової моделі з визначеною довжиною лагу нами було побудовано:
1) динамічні моделі залежності чисельності зайнятого населення від обсягу інвестицій в
основний капітал як в цілому по області, так і по окремих галузях.
Загальна модель для області має наступний вигляд:

yt = 487,747 − 0,013 xt + 0,001xt −1 − 0,003 xt − 2 + 0,002 xt −3 + ε t ,
де

(9)

yt - чисельність зайнятого населення в Івано-Франківській області в році t;

xt , xt −1 , xt − 2 , xt −3 - обсяг інвестицій в основний капітал в порівняних цінах у відповідні звітні
періоди.
Також було побудовано наступні моделі прогнозування довгострокового впливу інвестиційної
діяльності в основний капітал за галузями економіки на чисельність зайнятих у відповідних галузях:
- для сільського, лісового господарства та мисливства:

yt = 121,127 − 0,063 xt − 0,015 xt −1 − 0,017 xt − 2 + 0,057 xt −3 + ε t

;

- для видобувної промисловості:

yt = 9,476 − 0,004 xt + 0,006 xt −1 − 0,001xt − 2 − 0,014 xt −3 + ε t

;

- для обробної промисловості:

yt = 64,717 + 0,001xt − 0,003 xt −1 − 0,005 xt − 2 − 0,007 xt −3 + ε t

;

- для сфери виробництва електроенергії, газу та води:

yt = 18,293 − 0,004 xt − 0,003 xt −1 − 0,001xt − 2 + 0,002 xt −3 + ε t

;

- для будівництва:

yt = 22,855 + 0,014 xt + 0,007 xt −1 + 0,002 xt − 2 − 0,003 xt −3 + ε t

;

- для гуртової та роздрібної торгівлі:

yt = 77,886 + 0,028 xt + 0,011xt −1 + 0,012 xt − 2 + 0,026 xt −3 + ε t

;

- для готельного і ресторанного господарства:

yt = 5,751 + 0,01xt + 0,006 xt −1 + 0,005 xt − 2 + 0,009 xt −3 + ε t

;

- для транспорту:

yt = 15,932 + 0,009 xt + 0,007 xt −1 + 0,009 xt − 2 + 0,014 xt −3 + ε t

;

- для фінансової діяльності:

yt = 4,017 + 0,079 xt + 0,01xt −1 − 0,018 xt − 2 − 0,004 xt −3 + ε t

;

- для операцій з нерухомістю:

yt = 14,554 + 0,004 xt − 0,001xt −1 + 0,001xt − 2 + 0,006 xt −3 + ε t

;

- для сектору державного управління:

yt = 21,742 − 0,074 xt + 0,028 xt −1 + 0,068 xt − 2 + 0,05 xt −3 + ε t

;

- для освіти:

yt = 48,783 + 0,059 xt + 0,033 xt −1 + 0,011xt − 2 − 0,008 xt −3 + ε t

;

- для охорони здоров'я:

yt = 38,296 + 0,005 xt + 0,004 xt −1 + 0,001xt − 2 − 0,008 xt −3 + ε t

;

- для сфери колективних, громадських та особистих послуг:

yt = 23,059 − 0,004 xt + 0,014 xt −1 + 0,015 xt − 2 − 0,002 xt −3 + ε t

В даних моделях

yt

.
- чисельність зайнятого населення в відповідній галузі в році t;

xt , xt −1 , xt − 2 , xt −3 - обсяг інвестицій в основний капітал в порівняних цінах у відповідні звітні
періоди в відповідну галузь.
З інформації табл. 1 можна зробити висновки про те, який вплив матиме інвестування в
основний капітал галузі в момент часу t на показники зайнятості в цій же галузі в періодах t, t+1, t+2,
t+3. Інформація була отримана шляхом розрахунку проміжних та довгострокових мультиплікаторів.

244

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Таблиця 1
Динаміка ефекту інвестиційної діяльності на показники зайнятості

Разом по області
Сільське
господарство,
мисливство,
господарство
Добувна промисловість
Обробна промисловість
Виробництво електроенергії, газу та води
Будівництво
Оптова і роздрібна торгівля
Готелі та ресторани
Транспорт і зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Колективні, громадські та особисті послуги

лісове

t
0,013

t+1
0,014

t+2
0,010

t+3
0,012

0,063

0,048

0,031

0,088

0,004
0,000
-0,004
0,014
0,028
0,010
0,009
0,079
0,004
-0,074
0,059
0,005
-0,004

0,010
-0,003
-0,007
0,021
0,039
0,016
0,016
0,090
0,003
-0,048
0,092
0,009
0,010

0,010
-0,008
-0,007
0,023
0,050
0,021
0,025
0,072
0,003
0,020
0,103
0,009
0,025

-0,004
-0,015
-0,005
0,020
0,076
0,031
0,039
0,067
0,010
0,070
0,094
0,002
0,023

Джерело: розроблено авторами
Як видно з даних табл. 1, найбільший позитивний ефект на показники зайнятості населення в
динаміці матиме інвестування в освіту (збільшення інвестицій на 1 млн. грн. в t році призведе до
збільшення чисельності зайнятих в тому ж році на 0,059 тис. чол., в наступному році – на 0,092 тис.
чол., через два роки – на 0,103 тис. чол. і через три роки – на 0,094 тис. чол.), сільському господарстві
(відповідно очікується зростання на 0,063, 0,048, 0,031 та 0,088 тис.чол.), сфері оптової та роздрібної
торгівлі (відповідно зростання на 0,028, 0,039, 0,05 і 0,076 тис.чол.). Інвестування в основний капітал
підприємств добувної, обробної промисловості та підприємств з виробництва електроенергії, газу та
води призведе до скорочення чисельності зайнятих у відповідних секторах.
2) динамічні моделі залежності чисельності зайнятого населення як в цілому по області,
так і по окремих галузях від зміни розміру реальної заробітної плати.
Загальна модель, яка описує динамічний ефект впливу зміни розміру реальної заробітної плати
на чисельність зайнятих для Івано-Франківської області має вигляд:

yt = 477,152 + 0,202 xt − 0,04 xt −1 − 0,131xt − 2 − 0,073 xt −3 + ε t ,
де

(10)

yt - чисельність зайнятого населення за галузями економіки в році t;

xt , xt −1 , xt − 2 , xt −3 - реальна заробітна плата у відповідні звітні періоди.
Також було оцінено моделі прогнозування динаміки впливу зміни розміру реальної заробітної
плати за галузями економіки на чисельність зайнятих у відповідних галузях:
- для сільського, лісового господарства та мисливства:
yt = 116,26 + 0,097 xt − 0,043 xt −1 − 0,077 xt − 2 − 0,004 xt −3 + ε t ;
- для видобувної промисловості:

yt = 8,449 + 0,003 xt −1 + 0,001xt − 2 − 0,005 xt −3 + ε t ;

- для обробної промисловості:

yt = 66,961 + 0,001xt + 0,011xt −1 − 0,034 xt −3 + ε t ;

- для сфери виробництва електроенергії, газу та води:
yt = 18,081 + 0,002 xt −1 + 0,001xt − 2 − 0,005 xt −3 + ε t ;
- для будівництва:

yt = 17,359 + 0,007 xt + 0,011xt −1 + 0,004 xt − 2 − 0,014 xt −3 + ε t ;

- для гуртової та роздрібної торгівлі:

yt = 75,164 + 0,029 xt + 0,012 xt −1 − 0,007 xt − 2 − 0,029 xt −3 + ε t ;

- для готельного і ресторанного господарства:
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yt = 3,673 + 0,005 xt + 0,009 xt −1 + 0,002 xt − 2 − 0,016 xt −3 + ε t ;
- для транспорту:

yt = 24,952 + 0,009 xt − 0,005 xt − 2 + 0,006 xt −3 + ε t ;

- для фінансової діяльності:

yt = 4,613 + 0,007 xt + 0,001xt −1 − 0,004 xt − 2 − 0,007 xt −3 + ε t ;

- для операцій з нерухомістю:

yt = 14,339 + 0,001xt + 0,006 xt −1 + 0,003 xt − 2 − 0,008 xt −3 + ε t ;

- для сектору державного управління:

yt = 20,575 − 0,003 xt + 0,001xt −1 + 0,003 xt − 2 + 0,003 xt −3 + ε t ;

- для освіти:

yt = 48,991 + 0,016 xt − 0,003 xt −1 − 0,01xt − 2 − 0,005 xt −3 + ε t ;

- для охорони здоров'я:

yt = 37,436 + 0,005 xt − 0,001xt −1 − 0,004 xt − 2 − 0,002 xt −3 + ε t ;

- для сфери колективних, громадських та особистих послуг:

yt = 20,413 − 0,012 xt − 0,001xt −1 + 0,012 xt − 2 + 0,028 xt −3 + ε t .

В даних моделях

yt - чисельність зайнятого населення в відповідній галузі в році t;

xt , xt −1 , xt − 2 , xt −3 - реальна заробітна плата у відповідні звітні періоди в відповідній галузі.
З інформації табл. 2 можна зробити висновки про те, який вплив матиме зміна розміру реальної
заробітної плати в галузі в момент часу t на показники зайнятості в цій же галузі в періодах t, t+1, t+2,
t+3. Інформацію, як і в процесі аналізу ефекту інвестиційної діяльності, було отримано шляхом
розрахунку проміжних та довгострокових мультиплікаторів.
Таблиця 2
Динаміка ефекту заробітної плати на показники зайнятості

Разом по області
Сільське
господарство,
мисливство,
господарство
Добувна промисловість
Обробна промисловість
Виробництво електроенергії, газу та води
Будівництво
Оптова і роздрібна торгівля
Готелі та ресторани
Транспорт і зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Колективні, громадські та особисті послуги

лісове

t
0,202

t+1
0,163

t+2
0,031

t+3
-0,042

0,097

0,054

-0,023

-0,028

0,000
0,001
0,000
0,007
0,029
0,005
0,009
0,007
0,001
-0,003
0,016
0,005
-0,012

0,003
0,012
0,002
0,017
0,041
0,014
0,009
0,007
0,007
-0,002
0,012
0,004
-0,013

0,004
0,011
0,003
0,021
0,034
0,015
0,004
0,003
0,010
0,001
0,002
0,001
-0,001

-0,001
-0,023
-0,002
0,007
0,005
-0,001
-0,002
-0,004
0,002
0,004
-0,004
0,001
0,027

Джерело : розроблено авторами
Дані табл. 2 свідчать про те, що підвищення розміру реальної заробітної плати в поточному
періоді призведе до підвищення чисельності зайнятих в цьому ж періоді практично в усіх без винятку
сферах. Найбільший позитивний приріст очікується в сільському господарстві та оптовій і роздрібній
торгівлі (підвищення реальної заробітної плати на 1 грн. відповідно призведе до зростання
чисельності зайнятих відповідно на 97 і 29 працюючих в році підвищення заробітної плати). Через рік
після підвищення в базовому році заробітної плати найбільше зростання очікується знову ж таки в
сільському господарстві і торгівлі – відповідно на 54 і 41 працюючих. Інші галузі є менш чутливими до
змін. Через два роки найбільший ефект спостерігатиметься тільки в торгівлі – приріст 34 працюючих.
Через три роки після підвищення ефект практично буде нульовий.
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3) динамічні моделі залежності чисельності зайнятого населення як в цілому по області,
так і по окремих галузях від зміни розміру валової доданої вартості.
Загальна модель, яка описує динамічний ефект впливу зміни розміру валової доданої вартості
на чисельність зайнятих для Івано-Франківської області має вигляд:

yt = 474,637 + 0,026 xt + 0,008 xt −1 − 0,012 xt − 2 − 0,033 xt −3 + ε t ,
де

yt

(11)

- чисельність зайнятого населення за галузями економіки в році t;

xt , xt −1 , xt − 2 , xt −3

- валова додана вартість у відповідні звітні періоди.

Оцінка моделей прогнозування динаміки впливу зміни обсягів валової доданої вартості за
галузями економіки на чисельність зайнятих у відповідних галузях:
- для сільського, лісового господарства та мисливства:
yt = 15,175 − 0,039 xt − 0,005 xt −1 + 0,048 xt − 2 + 0,119 xt −3 + ε t ;
- для видобувної промисловості:

yt = 8,805 + 0,002 xt − 0,001xt − 2 − 0,001xt −3 + ε t ;

- для обробної промисловості:

yt = 70,402 − 0,005 xt + 0,007 xt −1 + 0,003 xt − 2 − 0,017 xt −3 + ε t ;

- для сфери виробництва електроенергії, газу та води:

yt = 16,477 + 0,007 xt − 0,006 xt −1 − 0,007 xt − 2 + 0,007 xt −3 + ε t ;

- для будівництва:

yt = 20,898 − 0,008 xt + 0,026 xt −1 + 0,018 xt − 2 − 0,032 xt −3 + ε t ;

- для гуртової та роздрібної торгівлі:

yt = 76,438 + 0,001xt − 0,001xt −1 + 0,004 xt − 2 + 0,017 xt −3 + ε t ;

- для готельного і ресторанного господарства:

yt = 3,815 + 0,105 xt − 0,1xt −1 − 0,082 xt − 2 + 0,158 xt −3 + ε t ;

- для транспорту і зв'язку:

yt = 20,552 − 0,009 xt + 0,004 xt −1 + 0,01xt − 2 + 0,008 xt −3 + ε t ;

- для фінансової діяльності:

yt = 3,561 + 0,005 xt − 0,002 xt −1 − 0,002 xt − 2 + 0,007 xt −3 + ε t ;

- для операцій з нерухомістю:

yt = 14,49 + 0,028 xt − 0,021xt −1 − 0,023 xt − 2 + 0,022 xt −3 + ε t ;

- для сектору державного управління:

yt = 20,355 − 0,013 xt + 0,002 xt −1 + 0,012 xt − 2 + 0,017 xt −3 + ε t ;

- для освіти:

yt = 50,315 + 0,02 xt + 0,003 xt −1 − 0,012 xt − 2 − 0,023 xt −3 + ε t ;

- для охорони здоров'я:

yt = 38,186 + 0,006 xt + 0,008 xt −1 − 0,001xt − 2 − 0,021xt −3 + ε t ;

- для сфери колективних, громадських та особистих послуг:

yt = 22,724 + 0,015 xt − 0,006 xt −1 − 0,009 xt − 2 + 0,005 xt −3 + ε t .
yt

В даних моделях

xt , xt −1 , xt − 2 , xt −3

- чисельність зайнятого населення в відповідній галузі в році t;
- валова додана вартість у відповідні звітні періоди в відповідній галузі.

З інформації табл. 3 можна зробити висновки про те, яким буде прогнозний вплив зміни розміру
доданої вартості в галузі в момент часу t на показники зайнятості в цій же галузі в періодах t, t+1, t+2, t+3.
Дані табл. 3 свідчать про те, що підвищення величини валової доданої вартості (містить у собі
первинні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними) на 1 млн. грн.
в порівняних цінах в поточному періоді призведе до найбільшого підвищення чисельності зайнятих в
цьому ж періоді в готельному і ресторанному господарстві та освіті. Найбільше скорочення
чисельності зайнятих очікується в сільському і лісовому господарстві та секторі державного
управління. Через рік після підвищення в базовому році розміру валової доданої вартості найбільше
зростання чисельності зайнятих очікується в освіті (на 23 працюючих) та будівництві (на 18
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працюючих). Інші галузі є менш чутливими до змін. Через два роки найбільший ефект
спостерігатиметься в будівництві – приріст 36 працюючих. Через три роки після найбільший
позитивний ефект буде в сільському і лісовому господарстві (124 працюючих) та готельному і
ресторанному бізнесі (81 працюючий).
Таблиця 3
Динаміка ефекту зміни доданої вартості на показники зайнятості

Разом по області
Сільське
господарство,
мисливство,
господарство
Добувна промисловість
Обробна промисловість
Виробництво електроенергії, газу та води
Будівництво
Оптова і роздрібна торгівля
Готелі та ресторани
Транспорт і зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Колективні, громадські та особисті послуги

лісове

t
0,026

t+1
0,034

t+2
0,022

t+3
-0,010

-0,039

-0,044

0,005

0,124

0,002
-0,005
0,007
-0,008
0,001
0,105
-0,009
0,005
0,028
-0,013
0,020
0,006
0,015

0,002
0,002
0,001
0,018
0,000
0,005
-0,005
0,003
0,006
-0,011
0,023
0,014
0,010

0,001
0,005
-0,005
0,036
0,004
-0,077
0,005
0,001
-0,017
0,001
0,011
0,012
0,001

0,000
-0,011
0,001
0,004
0,021
0,081
0,013
0,008
0,005
0,018
-0,012
0,012
0,006

Джерело : розроблено авторами
4) динамічні моделі залежності чисельності зайнятого населення як в цілому по області,
так і по окремих галузях від зміни величини попиту на робочу силу.
Дистрибутивно-лагова модель, яка описує динамічний ефект впливу зміни попиту на робочу
силу на чисельність зайнятих для Івано-Франківської області має вигляд:

yt = 483,377 − 0,029 xt + 0,006 xt −1 + 0,022 xt − 2 + 0,02 xt −3 + ε t ,
де

yt

(12)

- чисельність зайнятого населення за галузями економіки в році t;

xt , xt −1 , xt − 2 , xt −3

- валова додана вартість у відповідні звітні періоди.

Оцінка моделей прогнозування динаміки впливу зміни обсягів валової доданої вартості за
галузями економіки на чисельність зайнятих у відповідних галузях:
- для сільського, лісового господарства та мисливства:

yt = 131,973 − 0,262 xt + 0,158 xt −1 + 0,19 xt − 2 − 0,167 xt −3 + ε t

;

- для видобувної промисловості:

yt = 8,701 + 0,064 xt + 0,035 xt −1 − 0,002 xt − 2 − 0,049 xt −3 + ε t

;

- для обробної промисловості:

yt = 44,330 + 0,041xt − 0,006 xt −1 − 0,012 xt − 2 + 0,023 xt −3 + ε t

;

- для сфери виробництва електроенергії, газу та води:

yt = 18,906 − 0,004 xt − 0,003 xt −1 − 0,008 xt − 2 − 0,019 xt −3 + ε t

;

- для будівництва:

yt = 27,079 − 0,015 xt − 0,013 xt −1 − 0,004 xt − 2 + 0,01xt −3 + ε t

;

- для гуртової та роздрібної торгівлі:

yt = 84,233 − 0,029 xt − 0,002 xt −1 + 0,016 xt − 2 + 0,026 xt −3 + ε t

- для готельного і ресторанного господарства:

yt = 12,612 − 0,055 xt − 0,014 xt −1 − 0,026 xt − 2 − 0,09 xt −3 + ε t

- для транспорту і зв'язку:
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yt = 24,728 + 0,008 xt + 0,01xt −1 + 0,01xt − 2 + 0,008 xt −3 + ε t

;

- для фінансової діяльності:

yt = 7,476 − 0,102 xt − 0,042 xt −1 − 0,003 xt − 2 + 0,017 xt −3 + ε t

;

- для операцій з нерухомістю:

yt = 16,945 − 0,013 xt − 0,002 xt −1 + 0,008 xt − 2 + 0,018 xt −3 + ε t

;

- для сектору державного управління:

yt = 27,188 − 0,005 xt − 0,011xt −1 − 0,011xt − 2 − 0,006 xt −3 + ε t

;

- для освіти:

yt = 54,293 − 0,04 xt − 0,011xt −1 + 0,003 xt − 2 + 0,002 xt −3 + ε t

;

- для охорони здоров'я:

yt = 39,644 + 0,004 xt − 0,006 xt −1 − 0,008 xt − 2 − 0,002 xt −3 + ε t

;

- для сфери колективних, громадських та особистих послуг:

yt = 30,440 + 0,011xt − 0,028 xt −1 − 0,033 xt − 2 − 0,002 xt −3 + ε t

В даних моделях

.

yt - чисельність зайнятого населення в відповідній галузі в році t, тис. чол.;

xt , xt −1 , xt − 2 , xt −3 - попит на робочу силу у відповідні звітні періоди в відповідній галузі, чол.
З даних табл. 4, можна зробити висновки про те, яким буде прогнозний вплив зміни попиту на
робочу силу в галузі в момент часу t на показники зайнятості в цій же галузі в періодах t, t+1, t+2, t+3.
Іншими словами, короткострокові, проміжні і довгострокові мультиплікатори характеризують величину
і напрям реакції ринку на зміну попиту на робочу силу.
Таблиця 4
Динаміка ефекту зміни попиту на робочу силу на показники зайнятості

Разом по області
Сільське господарство, мисливство, лісове
господарство
Добувна промисловість
Обробна промисловість
Виробництво електроенергії, газу та води
Будівництво
Оптова і роздрібна торгівля
Готелі та ресторани
Транспорт і зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я
Колективні, громадські та особисті послуги

t
-0,030

t+1
-0,024

t+2
-0,002

t+3
0,019

-0,262

-0,104

0,086

-0,081

0,064
0,041
-0,004
-0,015
-0,029
-0,055
0,008
-0,102
-0,013
-0,005
-0,040
0,004
0,011

0,099
0,035
-0,007
-0,027
-0,031
-0,069
0,018
-0,144
-0,015
-0,015
-0,051
-0,001
-0,017

0,097
0,023
-0,015
-0,032
-0,015
-0,095
0,027
-0,146
-0,006
-0,026
-0,048
-0,009
-0,050

0,048
0,046
-0,034
-0,021
0,011
-0,185
0,035
-0,129
0,011
-0,033
-0,046
-0,009
-0,052

Джерело : розроблено авторами
Значення короткострокових дистрибутивно-лагових мультиплікаторів вказують на те, що прямий
зв'язок між зміною попиту на робочу силу і чисельністю зайнятих прослідковується в таких сферах, як
добувна і обробна промисловість, транспорт і зв'язок, охорона здоров'я і сфера колективних,
громадських та особистих послуг. Через рік після зміни попиту найбільший приріст чисельності
зайнятих спостерігатиметься в добувній (зростання чисельності зайнятих на 99 чоловік) та обробній
(на 35 працюючих) промисловості. Така тенденція до зростання чисельності в даних галузях
спостерігатиметься і через 2-3 роки. З цього можна зробити висновок, що дані два сектори є найбільш
чутливими до заходів державних програм сприяння зайнятості. В той же час, в переважній більшості
сфер діяльності в короткостроковому періоді спостерігається зворотній взаємозв'язок між зміною
величини попиту та показниками зайнятості населення.
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5) динамічні моделі залежності чисельності зайнятого населення в промисловості від
зміни обсягів витрат на інноваційну діяльність промисловими підприємствами.
Динамічна економетрична модель, яка описує ефект впливу зміни обсягів витрат на інноваційну
діяльність промисловими підприємствами на зміну чисельності зайнятих в даному секторі має вигляд:
yt = 91,1271 − 0,00001xt −1 − 0,00002 xt − 2 − 0,0004 xt −3 + ε t ,
(13)
де

xt ,

yt

- чисельність зайнятого населення в промисловості регіону в році t;
xt −1 , xt − 2 , xt −3 - витрати на інноваційну діяльність промисловими підприємствами у відповідні

звітні періоди.
Оцінка моделей прогнозування динаміки впливу зміни розмірів витрат на інновації в галузях
промислового виробництва Івано-Франківської області на чисельність зайнятих показала наступне:
- для добувної промисловості:
yt = 10,12323 − 0,0004 xt − 0,00054 xt −1 − 0,00098 xt − 2 − 0,00136 xt −3 + ε t ;
- для обробної промисловості:

yt = 63,12361 − 0,00001xt −1 − 0,00002 xt − 2 − 0,00003 xt −3 + ε t ;

- для підприємств з виробництва електроенергії, газу та води:

yt = 17,50671 + 0,00003 xt − 0,00009 xt −1 − 0,00007 xt − 2 + 0,00009 xt −3 + ε t .

З інформації табл. 5 можна зробити висновки про те, яким буде прогнозний вплив зміни витрат на
інноваційну діяльність в промисловості в момент часу t на показники зайнятості в періодах t, t+1, t+2, t+3.
Таблиця 5
Динаміка ефекту зміни витрат на інноваційну діяльність на показники зайнятості

Промисловість
В т. ч. добувна промисловість
обробна промисловість
виробництво електроенергії, газу та води

t
0,00000
-0,00004
0,00000
0,00003

t+1
-0,00001
-0,00059
-0,00001
-0,00006

t+2
-0,00003
-0,00156
-0,00002
-0,00013

t+3
-0,00007
-0,00292
-0,00005
-0,00004

Джерело : розроблено авторами
Як бачимо, збільшення обсягів витрат на інноваційну діяльність призведе до дуже незначного
підвищення чисельності зайнятих тільки на підприємствах з виробництва електроенергії, газу та води
в період інвестування в інновації. В довгостроковому періоді, тобто через рік, два і три від часу
інвестування прогнозується скорочення чисельності зайнятих. Перевірка побудованих на моделей на
адекватність, і оцінок параметрів на статистичну значимість за відомими статистичними критеріями
дає всі підстави стверджувати, що моделі можна використовувати для прогнозування величини
динамічного ефекту впливу ключових чинників на показники зайнятості населення
Висновки з проведеного дослідження. Отримані результати дають можливість робити
відповідні висновки щодо лагового ефекту впливу зміни розмірів основних факторів (заробітної плати,
інвестицій в основний капітал, валової доданої вартості, попиту на робочу силу, а також витрат на
інноваційну діяльність) на рівень зайнятості в економіці Івано-Франківської області.
Відповідно до цього, досліджуючи питання управління зайнятістю в сферах економічної
діяльності регіону, тобто територіальних системах, які входять до його складу, основну увагу будемо
зосереджувати на аналізі інтересів населення території, окремих його верств (страт), спільнот і
об’єднань, тобто цілеспрямованих структур - структур, котрі здатні в процесі свого розвитку
самостійно формувати і змінювати цілі, обирати засоби для їх реалізації та оцінювати наслідки своєї
діяльності чи бездіяльності.
При цьому окремо слід виділити два класи керованих впливів на активні цілеспрямовані системи:
1) впливи, що спричинять зміни в керованій системі (об’єкті управління), які в кінцевому підсумку
призводять до деградації, руйнування системи, зниження рівня її організованості;
2) впливи, які викликають зміни в керованій системі, котрі сприяють розвитку таких систем,
підвищенню рівня їх організованості.
Виходячи з математичного та економічного змісту оцінок параметрів двох останніх моделей, а
саме короткострокових, проміжних та сукупних дистрибутивно-лагових мультиплікаторів, можна
прогнозувати відповідні динамічні зміни в зайнятості населення регіону під впливом відповідних
керованих факторів.
Так, на підставі проведеного аналізу моделей залежності чисельності зайнятих від показників
інвестицій в основний капітал, можна зробити висновки, що такі сектори як освіта, сільське та лісове
господарство, оптова і роздрібна торгівля демонструють пряму реакцію зміни чисельності зайнятих на
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зміну параметрів інвестиційної діяльності. Натомість чисельність зайнятих в таких галузях як сільське
господарство і торгівля швидше зростатиме при зміні розмірів оплати праці, аніж в інших секторах
господарства.
Як не парадоксально, але підвищення суми витрат на інноваційну діяльність в фінансових
планах промислових підприємств призводить до скорочення чисельності працюючих.
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Анотація
В статті представлені прогнозні моделі структури зайнятості, які дозволяють
розрахувати прогнозні величини чисельності зайнятих за видами економічної діяльності під
впливом основних факторів для державного регулювання зайнятості населення регіону.
Ключові слова: структура зайнятості населення, прогнозування, державне регулювання,
порівняльний аналіз, дистрибутивно-лагові моделі, динамічні лагові ефекти впливу.
Аннотация
В статье представлены прогнозные модели структуры занятости, которые позволяют
рассчитать прогнозные величины численности занятых по видам экономической деятельности
под влиянием основных факторов для государственного регулирования занятости населения
региона.
Ключевые слова: структуры занятости населения, прогнозирование, государственное
регулирование, сравнительный анализ, дистрибутивно-лаговые модели, динамические лаговые
эффекты воздействия.
Annotation
In the article presented projected models of employment structure, which allows to calculate forecast
values number of employed by economic activities under influence the main factors for state regulation
employment population region.
Key words: employment structure population, forecasting, government regulation, forecasting,
comparative analysis, distributive-lag model, the dynamic effects of lag
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РЕСУРСІВ У
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Постановка проблеми. Питання формування, а також раціонального й ефективного
використання ресурсів завжди є актуальними для всіх державних закладів освіти. Запровадження
системи заходів щодо суворої економії коштів передбачає розробку адекватної системи ефективного
контролю за видатками усіма бюджетними установами, в тому числі й закладами освіти. Прийнятий у
2010 р. Бюджетний кодекс України є першим законодавчим актом, який встановлює засади створення
гармонійної системи державного та внутрішнього контролю за використанням коштів бюджетними
установами, до яких і відносяться заклади освіти, проте він не розв’язує всіх проблем у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування ресурсів бюджетних установ
та ефективність їх використання стали предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців.
Так, П. Й. Атамас, Р. Т. Джога, О. Сліпачук у своїх публікаціях розкривають основні принципи фінансування
та здійснення видатків бюджетними установами та організаціями. Проблеми контролю за фінансовогосподарською діяльністю бюджетних установ розглядалися у працях П. П. Андрєєва [1], Є. В. Калюги [2],
Є. В. Мниха [3], В. І. Крисюка, М. М. Каленського, О. О. Чечуліної [4], В. Т. Александрова, О. І. Ворони,
П. К. Германчука, В. С. Шестак, С. І. Юрія [5]. Проте питанням організації внутрішнього контролю ресурсів
закладів освіти приділяється вкрай мало уваги.
Постановка завдання. Основними завданнями дослідження є: визначення принципів
реалізації внутрішнього контролю у навчальних закладах; запровадження моделі внутрішнього
контролю у закладі освіти за прикладом міжнародні практики побудови системи внутрішнього
контролю в межах, що не суперечать законодавству України [6], яка дозволить керівникам закладів
освіти здійснювати специфічний вид діяльності зі збору інформації, її первинного аналізу та
встановлення факту наявності відхилення в діяльності колективу або його окремих членів від
запланованої моделі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Бюджетного кодексу [7], контроль
за дотриманням бюджетного законодавства у закладах освіти спрямований на забезпечення
ефективного і результативного управління коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного
процесу його учасниками. Бюджетний кодекс України повинен забезпечувати:

– оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного фінансового
аудиту);
– правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної
звітності;
– досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і
результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих
управлінських рішень;
– проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників
бюджетних коштів;
– запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у
процесі управління об’єктами державної власності;
– обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету.

Згідно статті 26 Бюджетного кодексу, внутрішнім контролем є комплекс заходів, що
застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання
бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог
щодо діяльності бюджетної установи [7].
Принципи, на яких ґрунтується внутрішній контроль у закладі освіти, наведені на рис. 1.
Засади здійснення внутрішнього контролю у закладах освіти регулюються Методичними
рекомендаціями з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх
закладах та у підвідомчих бюджетних установах (наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня
2012 року № 995) [8].
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законності – дотримання вимог законодавства

об’єктивності – отримання повної та достовірної інформації, що ґрунтується на
документальних та фактичних даних і виключає вплив суб’єктивних факторів

відповідальності та розподілу повноважень – розподіл обов’язків між керівництвом
закладу освіти та працівниками, встановлення меж їх відповідальності у рамках
функціональних повноважень в процесі прийняття рішень або виконання інших дій

превентивності – завчасне здійснення заходів контролю з метою запобігання виникненню
відхилень від встановлених норм
відкритості – запровадження механізмів зворотного зв’язку та забезпечення необхідного
ступеня транспарентності при проведенні оцінки внутрішнього контролю

Рис. 1. Принципи організації внутрішнього контролю у закладі освіти
Джерело : розроблено авторами за даними [7]
Керуючись методичними рекомендаціями [8], організація та здійснення внутрішнього контролю в
закладах освіти відбувається шляхом:

–видання/затвердження керівником закладу освіти ряду внутрішніх документів (наказів,
розпоряджень, правил, посадових інструкцій тощо), спрямованих на належне функціонування
внутрішнього середовища, забезпечення здійснення управління ризиками, вжиття заходів контролю,
налагодження комунікації та обміну інформацією в закладі та здійснення моніторингу, тощо. Керівники
закладів освіти організовують внутрішній контроль з урахуванням актів законодавства, що регулюють
питання упорядкування структури закладу, чисельності працівників, оплати праці, управління
персоналом, документообігу, планування, управління бюджетними коштами, звітування та інших
питань, пов’язаних з функціонуванням установи;
–виконання функцій та завдань керівниками структурних підрозділів та працівниками закладу
освіти, визначених актами законодавства та внутрішніми документами, виданими/затвердженими
керівником установи, інформування керівництва про ризики, що виникають в ході виконання
покладених на них завдань і функцій, вжиття відповідних заходів контролю та моніторингу, обміну
інформацією тощо;
–оцінки функціонування системи внутрішнього контролю підрозділом внутрішнього аудиту в
межах повноважень, визначених законодавством, надаючи керівникові закладу освіти об’єктивних і
незалежних висновків щодо її удосконалення.
Управління ризиками є складовою частиною управління навчальним закладом, виконання
завдань і функцій та здійснюється керівниками всіх рівнів і працівниками закладу освіти.
Діяльність з управління ризиками в закладі освіти полягає у ідентифікації, оцінці та визначенні
способів реагування на ризики і заходів контролю з метою запобігання або зменшення їх негативного
впливу на досягнення установою мети та стратегічних цілей.
Складання переліків функцій і відповідних процедур з їх виконання, матриць відповідальних
виконавців та співвиконавців функцій та процедур, блок-схем ходу їх реалізації сприятиме процесу
управління ризиками у навчальному закладі.
Процес управління ризиками у закладі освіти можна спрощено представити у вигляді блоксхеми (рис. 2).
Слід зазначити, що збір і обробка інформації є важливим етапом процесу управління закладом
освіти незалежно від його конкретного змісту. У процесі управління ризиком до повноти та якості
інформації пред'являються особливі вимоги, тому що відсутність повної інформації є одним з істотних
факторів ризику, і прийняття рішення в умовах неповної інформації виступає джерелом додаткових
фінансових втрат.
На рис. 2 для спрощення блок-схеми збір і обробка інформації щодо аспектів ризику
представлені в якості першого етапу. В дійсності ця робота здійснюється протягом усього процесу
прийняття рішення.
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Рис. 2. Блок-схема процесу управління ризиком у закладі освіти
Джерело : розроблено авторами
Ідентифікація ризиків полягає у визначенні ймовірних подій, які негативно впливають/вплинуть
на здатність закладу освіти виконувати визначені актами законодавства завдання і функції для
досягнення мети та стратегічних цілей.
Ідентифікація ризиків у закладі освіти передбачає: визначення та класифікацію ризиків за
категоріями та видами; систематичний перегляд ідентифікованих ризиків з метою виявлення нових та
таких, що зазнали змін.
Визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики полягає у прийнятті
рішення керівництвом закладу освіти щодо зменшення, прийняття, розділення чи уникнення ризику.
Висновки з проведеного дослідження. Провівши дослідження, ми можемо зробити наступні
висновки. Заклад освіти запроваджує та підтримує ефективні заходи внутрішнього контролю, які б
забезпечили прийнятний рівень ризиків.
Заходи внутрішнього контролю ресурсів на всіх рівнях діяльності закладу освіти та щодо усіх
функцій і завдань та включають відповідні правила та процедури, найбільш типовими серед яких є:

–авторизація та підтвердження здійснюється шляхом отримання дозволу відповідальних осіб на
виконання операцій через процедуру візування, погодження та затвердження;
–розподіл обов'язків та повноважень, ротація персоналу, що зменшує кількість ризиків помилок
чи втрат;
–контроль за доступом до ресурсів та облікових записів, а також закріплення відповідальності
за збереження і використання ресурсів, що зменшує ризик їх втрати чи неправильного використання
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(наприклад, укладання договорів про матеріальну відповідальність,
встановлення режимів доступу до інформаційних ресурсів тощо);

видача

довіреностей,

–контроль за достовірністю проведених операцій, перевірка процесів та операцій до та після їх
проведення, звірка облікових даних з фактичними (наприклад, порівняння кількості закуплених товарів
з кількістю товарів, що було фактично замовлено);
–оцінка загальних результатів діяльності закладу освіти, окремих функцій та завдань шляхом
оцінювання їх ходу та результатів на предмет ефективності та результативності, відповідності
нормативно-правовим актам та внутрішнім регламентам, правилам та процедурам навчального закладу;
–систематичний перегляд роботи кожного працівника закладу освіти (нагляд);
–інші правила та процедури, в тому числі визначені регламентом навчального

закладу,
внутрішніми документами про систему контролю за виконанням документів, правила внутрішнього
трудового розпорядку працівників установи тощо.
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Анотація
Обґрунтовано методику організації внутрішнього контролю ресурсів закладів освіти.
Висвітлені принципи та засади здійснення внутрішнього контролю у закладі освіти. Запропоновано
заходи провадження внутрішнього контролю ресурсів на всіх рівнях діяльності закладу освіти
Ключові слова: бюджетна установа, внутрішній контроль, розпорядник бюджетних коштів,
управління бюджетними ресурсами
Аннотация
Обоснована методика организации внутреннего контроля ресурсов учебных заведений.
Раскрыты принципы и основы осуществления внутреннего контроля в учебном заведении.
Предложены мероприятия проведения внутреннего контроля ресурсов на всех уровнях
деятельности учебного заведения
Ключевые слова: бюджетное учреждение, внутренний контроль, распорядитель
бюджетных средств, управления бюджетными ресурсами.
Annotation
The technique of the internal control organization and the resources of the educational institutions are
substantiated here. The principles and the principles of the internal control fulfillment at the educational
institutions are negotiated. The measures of the internal control conduct and the resources in all levels of the
educational institutional activity are offered.
Key words: the budgetary establishment, the internal control, the manager of the budgetary funds,
the management of the budgetary resources.
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КОНТРОЛЬ ЗА ВІДХИЛЕННЯМИ ЯК ОБ′′ЄКТИВНА
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ
РОЗВИТКОМ
Постановка проблеми. На сьогодні стає необхідним впровадження процесу організаційного
розвитку на українських машинобудівних підприємствах. Кризова ситуація на ринку та вкрай тяжкий
стан українського машинобудування спонукають науковців шукати нові виходи з даної ситуації.
Управління організаційним розвитком є об’ємним та всеохоплюючим процесом, який відображає стан
діяльності підприємства. Для швидкого та оперативного реагування на зміни у процесі організаційного
розвитку постає необхідність постійного контролю за його відхиленнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день багато зарубіжних та
вітчизняних вчених присвячують свої роботи питанням контролю за відхиленнями та питанням
організаційного розвитку. На початку ХХ століття питання організаційного розвитку набуло широкої
популярності. Воно розглядалось на мікро- і макрорівнях. До основоположників можна віднести
Т. Каммінгса, К. Уорлі, У. Бурка, Д. Бредфорда [1; 2], які займались питаннями організаційного
розвитку на макрорівні, а також Дж. Фрімена, Г. Керрола, М. Ханнана [3] - на макрорівні. З вітчизняних
вчених варто виділити О. Є. Кузьміна, О. Г. Мельника, Ф. І. Хміля [4; 5]. Управління організаційним
розвитком промислового підприємства з точки зору функціонального підходу знайшли своє
відображення у роботах О. Н. Полінкевича [6], В. Ю. Самуляка, Р. В. Фещура [7]. Однак, методичні
підходи до контролю за відхиленням рівня екологічного розвитку потребують розробки.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати мету дослідження, яка
полягає у визначенні основних методичних підходів до контролю за відхиленнями рівня
організаційного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основоположники західної теорії методу
організаційного розвитку пов’язували його з розвитком культури в організації, з людськими
стосунками, з творчою стратегією, зі змінами в окремих групах або у цілісній системі. Теоретичні та
практичні методи організаційного розвитку пов’язують з особистими та соціальними аспектами
організації (структурою, міжнаціональними відносинами, лідерством, груповою динамікою,
організацією роботи). Власне кажучи, організаційний розвиток – це процес і результат впливу на
основі організаційних змін підприємства на довгострокову та короткострокову перспективу.
Управління організаційним розвитком є багатогранним процесом, що об’єднує зміст та обсяг
робіт, які становлять систему підприємства. Сучасне підприємство зорієнтоване на зовнішні умови, що
враховують специфіку внутрішнього середовища при прийнятті управлінських рішень. Як визначають
Р. В. Фещур і В. Ю. Самуляк, «управління розвитком – це вплив на процес, об’єкт або систему для
збереження стійкості; це елемент, складова виробничих, підприємницьких та інших відносин; це
систематичний вплив на об’єкт (підприємство, організацію); це функція, вид діяльності; це сукупність
взаємопов’язаних дій; це механізм для досягнення мети, для переходу з одного стану в інший більш
якісний» [7; с. 102]. Також В. Ю. Самуляк особисто визначає, що управління розвитком
машинобудівних підприємств на засадах функціонального підходу є цілеспрямованим впливом
керуючої системи на керовану за допомогою основних функцій менеджменту (планування,
організування, мотивування, контролювання та регулювання) з метою забезпечення процесу переходу
від поточного стану підприємства до кращого (досконалішого) порівняно з попереднім станом
відповідно до поставлених завдань [8; с. 115].
Управління організаційним розвитком передбачає вироблення комплексної стратегії заходів та
методів, що відображають основний вектор розвитку підприємства. Розглядаючи процес
організаційного розвитку як комплексну програму, слід відмітити, що при розгляді плану
організаційного розвитку для більш наочного визначення рівня розвитку та заходів втручання у даний
процес важливо умовно розділити підприємство на складові. Вплив на рівень розвитку визначених
складових, відповідатиме системі цілей та завдань підприємства, покликаних забезпечити досягнення
достатнього розвитку.
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Політика розвитку підприємства включає в себе визначення пріоритетів довгострокового
соціального та техніко-економічного розвитку, збереження та розвиток інвестиційної привабливості,
науково-виробничого потенціалу, здійснення цільових програм та проектів. Пріоритети організаційного
розвитку систематизуються з урахуванням фінансових, економічних, виробничих, соціальних аспектів.
З фінансової точки зору, пріоритети створюють імпульси зростання власного капіталу, зниження
позикових коштів, вкладання коштів для отримання прибутку не лише від виробничої діяльності. З
точки зору виробничої – вони пов’язані із забезпеченням конкурентоспроможності ключових
виробництв, розширенням виробництва. З соціальної – розширенням зайнятості, підвищенням доходів
та кваліфікації працівників. Контроль та оцінка розвитку підприємства є невід’ємними складовими
системи управління розвитком машинобудівного підприємства, оскільки за їх допомогою керівники
підприємства встановлюють правильність управлінських рішень та визначають потребу їхнього
коригування. Контроль здійснюється на усіх етапах управління розвитком підприємства. Причому
важливо задіяти усі види контролю (попередній, поточний та завершальний) [8; с. 114].
На нашу думку, головним інструментом контролю є відхилення фактично досягнутого рівня
організаційного розвитку від встановлених достатніх меж. Для концентрації уваги керівників на
істотних відхиленнях, необхідно провести розрахунок відхилень за п’ять років, на основі розрахованих
рівнів організаційного розвитку за складовими та підприємству в цілому. Розрахунком відхилень
займеться робоча група організаційного розвитку. Для визначення можливих відхилень, пропонуємо
ввести їх класифікацію та розробити інформаційні листи. Система контролю за відхиленнями
будується на основі отриманих рівнів розвитку підприємства. Це дозволить керівникам швидко оцінити
ситуацію, що склалась на підприємстві. Однак, для реалізації такого підходу на практиці, необхідно
з’ясувати, які відхилення рівня організаційного розвитку можна вважати достатніми. При цьому слід
враховувати, що межі допустимих відхилень на підприємстві, з одного боку, мають бути досить
«вузькими», щоб забезпечити виконання поставлених завдань розвитку. З іншого – не повинні давати
приводу для помилкової тривоги, коли відхилення пов’язані з об’єктивними особливостями
організаційного розвитку складових. Тому, пропонуємо контроль за відхиленнями за складовими
організаційного розвитку. Періодичність контролю залежить від періодичності розрахунку рівнів
організаційного розвитку. Для цього пропонуємо скористались даними річної фінансової звітності. На
основі проведених розрахунків та виявлених відхилень керівникам підприємства надається підсумкова
інформація. Робоча група інформує про відхилення рівнів організаційного розвитку в розроблених
листах-повідомленнях із зазначенням істотних відхилень за складовими та в цілому на підприємства.
Дані по відхиленням на листах-повідомленнях виділяють різними кольорами. Це дає можливість
швидко оцінити ситуацію.
Карта розвитку складової (підприємства) містить наступні пункти: назва складової; ціль
розвитку; значення показника за період; значення внутрішніх показників складової, контрольованих
посадовими особами за період; поточні значення внутрішніх показників, контрольованих посадовими
особами; звіт з розвитку складової (підприємства).
Контроль за виконанням даного процесу покладається на робочу групу. Управління за
відхиленнями – це система діяльності, що базується на виявленні та доведенні до відома керівництва
рівнів організаційного розвитку за складовими та підприємства в цілому, з поділом отриманої
інформації на дві частини: інформація для керівника; інформація для підлеглих.
Даний методичний підхід контролю за відхиленнями рівнів організаційного розвитку надасть
можливість встановлення реального управлінського ефекту:
1. Економія часу керівника, який отримає можливість зайнятись пріоритетними питаннями
організаційного розвитку та делегувати повноваження, надаючи можливість підлеглим приймати певні
управлінські рішення.
2. Концентрація уваги на найважливіших напрямах у сфері управління.
3. Фільтрація та розподіл інформації між різними рівнями управління для прийняття рішень,
відповідно до виявлених відхилень за складовими.
4. Попередження відхилень рівнів, що дозволить уникнути негативних ситуацій у майбутньому.
5. Покращення взаємодії між підрозділами.
На основі отриманих відхилень за складовим та їх класифікації, проводиться детальний аналіз
показників, що входять до складової. Відповідно до рівня розвитку показника формуються заходи,
щодо його підвищення.
Алгоритм процесу управління організаційним розвитком на основі контролю за відхиленнями
наступний:
1. Розрахунок рівня організаційного розвитку за складовими (робоча група організаційного
розвитку).
2. Співставлення нормативного показника рівня розвитку з фактичним (робоча група).
3. Формування звіту організаційного розвитку для керівника підприємства та керівників
підрозділів, з виокремленням пріоритетності питань (робоча група розвитку).
4. Визначення причин відхилень та їх взаємозв’язок між підрозділами.
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5. Пропозиції керівників підрозділів, щодо підвищення рівня, із зазначенням конкретних заходів
з підвищення рівня організаційного розвитку.
Протягом даного процесу обов’язковим є визначення реальних строків, конкретних
відповідальних та контролю, що покладається на робочу групу. Також є потреба постійно інформувати
керівництво про виконані заходи за визначений період.
Щоб оцінити можливі відхилення, отримати детальну інформацію щодо можливих коливань
рівня організаційного розвитку за складовими, скористаємось статистичними показниками: розмах
варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія (середнє квадратичне відхилення), стандартне
відхилення та коефіцієнт варіації. Ці показники дають можливість визначити межі відхилень, на основі
отриманих рівнів організаційного розвитку за попередні періоди та дати обґрунтовану оцінку меж
допустимих відхилень.
Оцінюючи істотність відхилень фактично отриманих результатів розвитку за складовими
(підприємству) від достатніх, пропонуємо керуватись наступним:

– нормальне відхилення, коли різниця між фактичним та достатнім рівнями не перевищує
середньоквадратичне відхилення (СКВ);
– відхилення істотні, коли різниця між нормою та фактом знаходиться у межах від одного до
двох СКВ;
– відхилення критичне, якщо різниця між нормою та фактом удвічі перевищує значення СКВ.
У запропонованій методиці визначення рівня організаційного розвитку ми обрали достатній
рівень – 1.
Для визначення відхилень пропонуємо скористатись «правилом трьох сигм».
Варіація рівня організаційного розвитку показує його мінливість. Вона відображає стійкість
процесу організаційного розвитку. Чим менше показник варіації, тим більш стійкий процес розвитку, а,
відповідно, і більш передбачуваний.
Середня величина також дає характеристику рівням розвитку, вона відображає їх закономірний
рівень. Варіація відображає розмах показників розвитку за даний період.
Середня величина – це узагальнюючий показник розвитку, тоді як варіація характеризує
наскільки середнє значення рівня розвитку узагальнює деякі сукупності отриманих рівнів. Отже,
середнє значення не завжди чітко показує узагальнення сукупності рівнів розвитку. Середнє лінійне
відхилення характеризує міру розмаху рівнів розвитку у сукупності даних навколо їх середнього
значення. Для визначення середнього значення відхилень необхідно спочатку їх додати. Додавати
значення необхідно по модулю, тому що вони можуть бути з мінусом.
Таким чином, ми отримали лінійне відхилення рівнів організаційного розвитку. Далі
розраховується дисперсія (середнє квадратичне відхилення) рівнів розвитку по складових
(підприємству). Зазначимо, що дисперсія є проміжним показником для отримання стандартного
відхилення.
Для розрахунку реального відхилення рівнів організаційного розвитку за складовими
(підприємству) використаємо формулу стандартного відхилення. Стандартне відхилення показує на
скільки допустиме максимальне або мінімальне відхилення рівня організаційного розвитку за
складовими або по підприємству.
Ще один показник, який ми пропонуємо використовувати для розрахунку, є коефіцієнт варіації.
Він розраховується як стандартне відхилення, поділене на середню величину. Вимірюється він у
відсотках і показує рівень коливання. Якщо коефіцієнт становить менше 10% – слабке коливання; від
10 до 25% – помірне коливання; більше 25% – високе коливання. Чим менший коефіцієнт, тим
стійкіший розвиток.
Для більш детального та системного підходу визначення рівня розвитку та контролю за
відхиленнями можна запропонувати наступний класифікатор відхилень:
1. Критичне нижнє відхилення дорівнюватиме трьом СКВ, що будуть менше одиниці;
2. Істотне нижнє відхилення коливатиметься від двох СКВ до трьох СКВ, менше одиниці;
3. Достатній розвиток дорівнюватиме одиниці;
4. Критичне верхнє відхилення дорівнюватиме трьом СКВ, що будуть більше одиниці;
5. Істотне верхнє відхилення коливатиметься від двох СКВ до трьох СКВ, більше одиниці.
Отже, за «правилом трьох сигм» усі відхилення потрапляють в межі норми. Про що і свідчить
дане правило. Але за запропонованою шкалою відхилень для підприємств, з нашої точки зору, в
більшій частині підприємств існують значні проблеми. Фактично на кожному підприємстві складові
можуть мати істотні та критичні відхилення. Розмах варіації коливається від 0,5 до 1,8. Загальний
рівень розвитку підприємств також перебуває у критичних та істотних відхиленнях. За визначеним
коефіцієнтом варіації у більшості підприємств спостерігається помірне та високе коливання рівня
організаційного розвитку.
Виникаючі відхилення достатнього рівня розвитку від фактичного стануть предметом
оперативних нарад для керівників підрозділів або стратегічних сесій – на рівні вищого керівництва.
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Важливо у ході наради провести детальний аналіз фактичної діяльності підприємства, факторів, що
спричинили найбільш вагомі відхилення та виробити необхідні управлінські рішення.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, контроль за відхиленнями дає можливість
виявити відхилення фактичних від достатніх рівнів організаційного розвитку підприємства та його
складових на основі запропонованої методичного підходу. Однак, набагато важливіше не лише
виявити найбільш вагомі відхилення, а й з’ясовувати причини їх виникнення. Також, варто відмітити,
що використання методики визначення рівня організаційного розвитку та системи управління за
відхиленнями дозволить істотно скоротити об’єм інформації для керівника підприємства, зменшить
кількість та підвищить якість прийняття рішень.
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Анотація
Розглянуті ключові питання організаційного розвитку з точки зору західних та вітчизняних
вчених. Визначено основні підходи управління організаційним розвитком підприємств
машинобудування. Запропоновано управління процесом організаційного розвитку підприємства на
основі контролю за його відхиленнями.
Ключові слова: організаційний розвиток, управління організаційним розвитком, контроль за
відхиленнями, середнє квадратичне відхилення, машинобудування.
Аннотация
Рассмотрены ключевые вопросы организационного развития с точки зрения западных и
отечественных ученых. Определены основные подходы управления организационным развитием
предприятий машиностроения. Предложено управление процессом организационного развития
предприятия на основе контроля за его отклонениями.
Ключевые слова: организационное развитие, управление организационным развитием,
контроль за отклонениями, среднее квадратическое отклонение, машиностроения.
Annotation
The key issues of organization development according to foreign and domestic scientists have been
discussed. The basic approaches to management of organization development of engineering enterprises
have been defined. Management of organization development based on the control of its deviations has
been offered.
Key words: organization development, management of organization development, control of
deviations, standard deviation, engineering industry.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Розвиток ринкового середовища пред’являє жорстокі вимоги до
системи управління підприємствами. В кризових умовах відбувається посилення вимог до системи
управління на підприємствах різних форм власності, і, як наслідок, спостерігається підвищення ролі
інформаційних систем, які застосовують менеджери для прийняття управлінських рішень.
Очевидно, що подібні системи не можуть обмежуватися лише даними, які надає бухгалтерський
облік. Для вирішення поставлених завдань необхідно застосовувати новітні розробки не лише
управлінського обліку, але й менеджменту, маркетингу, автоматизованої обробки даних, тобто
інструментарій контролінгу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку контролінгу нині приділяється
значна увага як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Особливе місце серед теоретиків
контролінгу займають: Р. Д. Акофф, І. Ансофф, Дж. Вербер, Р. Манн [8; 9], Е. Майер [8], Г. Мінцберг,
М. Портер, Д. Хан, П. Хорват, Х. Фольмут [13], Х. Штіглер, А. Г. Примак, Є. А. Уткін та інші.
Питаннями формування та розвитку теоретичних положень у науці «контролінг» займалися
російські дослідники – О. Кармінський [6], С. Фалько, О. Примак, С. Данілочкіна [7], М. Оленєв,
О. Потоцька, Ф. Пісчанов, Д. Попов та інші.
В Україні питання контролінгу досліджували В. М. Геєць, В. П. Савчук, В. В. Сопко,
М. Г. Чумаченко, О. О. Терещенко, М. Пушкар та інші.
Можна також зазначити, що концепція – це система поглядів на те чи інше явище або процес. У
цьому випадку виникла необхідність розробки єдиного підходу до розгляду сутності й структурних
елементів контролінгу для сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження теоретичних аспектів щодо
формування основних концепцій контролінгу та систематизація основних інструментів контролінгу, які
впливають на методику прийняття управлінських рішень на сільськогосподарських підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Контролінг займає особливе місце в управлінні
будь-яким підприємством. Він поєднує і координує всю діяльність підприємства, створює інформаційну
та консультаційну підтримку прийняття управлінських рішень, забезпечує раціональність
управлінського процесу. Однак, враховуючи його значення, нині серед дослідників немає єдності в
думках щодо сутності контролінгу.
Перше згадування про контролінг відбулося ще у ХV столітті, проте ідеї контролінгу були
реалізовані в управління значно пізніше. Підвищенню популярності контролінгу сприяло зростання та
ускладнення промислового виробництва, що вимагало нових методів планування та контролю.
Країною, яка першою застосувала концепцію контролінгу, стали США. Проте, у США та Великобританії
укорінився термін «управлінський облік». Хоча працівників, в обов’язки яких входить формування
інформації для управління, називають контролерами. У Німеччині у теорії та практиці управління
підприємствами відсутнє поняття «управлінський облік». Бухгалтерія чітко поділяється на фінансову
та виробничу. В Україні поряд з терміном «управлінський облік» використовують термін «контролінг».
Взагалі, слово контролінг походить від англійської «to control». В перекладі це дієслово має
декілька значень, у тому числі в економічному аспекті означає «управління», «спостереження» [10]. Із
розвитком системи управління підприємством, забезпечення облікового процесу це поняття
змінювалось, враховуючи різні орієнтації концепції (табл. 1).
Ці концепції з’явилися в різний час: першою виникла концепція, що орієнтована на систему
обліку (у 1930-і рр.) [3]. Даний підхід застосовується на базі облікових даних інформаційної системи
підтримки управлінських рішень, пов’язаних з плануванням і контролем діяльності підприємства. Тому
контролінг є обмеженим на інформацію. Можна сказати, що контролінг з цього погляду є більш
оперативно орієнтованим.
Концепція, що орієнтована на управлінську інформаційну систему, стала популярною в 1970-1980
рр. (за умов бурхливого розвитку комп’ютерної техніки). Головне завдання контролінгу на даному етапі є
координація та підготовка необхідної інформації для користувачів. Т. Рейхманн вважає основним
завданням контролінгу забезпечення керівництва компанії інформацією для прийняття рішень [4].
Концепція, яка орієнтована на систему управління, безпосередньо пов’язана з розвитком
проектного менеджменту, появою матричних організаційних структур. Концепція з орієнтацією на
планування і контроль націлена на координацію планування, контролю і інформаційного
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забезпечення. Вона характеризується більш широким спектром завдань, ніж підходи з інформаційною
орієнтацією. Основоположником цього напряму є П. Хорват, який вважав, що контролінг повинен
виконувати функції підтримки керівництва [4]. Достатньо чітко показав взаємозв’язок управління і
контролінгу в одній із своїх робіт Дітер Хан [14].
Таблиця 1
Основні концепції контролінгу
Орієнтація концепції
На систему обліку

На управлінську інформаційну систему

Сутність та основні завдання контролінгу
Переорієнтація системи обліку з минулого на майбутнє, створення на
базі облікових даних інформаційної системи підтримки управлінських
рішень, пов’язаних з плануванням і контролем діяльності підприємства.
Створення спільної інформаційної системи управління. Розробка
концепції єдиної інформаційної системи, її впровадження, координація
функціонування інформаційної системи, оптимізація інформаційних
потоків.

На систему управління
- З акцентом на планування і
контроль

Планування і контроль діяльності структурних підрозділів підприємства.
Координація діяльності системи управління підприємством (управління
- З акцентом на координацію
управлінням).
Джерело : розроблено автором за даними [3]

Й. Вербер, підтримуючи концепції П. Хорвата, вважає, що контролінг повинен виконувати
функції підтримки керівництва [4]. Отже, основною функцією контролінгу має бути координація всієї
управлінської системи для забезпечення цілеспрямованого керівництва підприємством.
Можна виділити наступні напрями застосування поняття «контролінг»:

–технологія управління різними сферами фінансово-господарської діяльності підприємства, яка
включає: визначення цілей діяльності; віддзеркалення цих цілей у системі показників; планування
діяльності і визначення планових (цільових) значень показників; регулярний контроль (вимірювання)
фактичних значень показників; аналіз і виявлення причин відхилень фактичних значень показників від
планових; ухвалення на цій основі раціональних управлінських рішень;
–це система управління прибутком через механізм координації внутрішніх управлінських
процесів і їхньої адаптації до вимог зовнішнього середовища;
–це концепція ефективного управління підприємством і забезпечення довгострокового його
існування.
Треба відзначити, що контролінг представляє собою обліково-аналітичну категорію, розвиток
якої проходить у рамках теорії облікової диференціації (методологічної, концептуальної, структурної й
інтеграційної), і, як наслідок, виникло таке різноманіття трактувань його сутності й призначення. При
цьому можна виділити чотири аспекти контролінгу: філософія, інструмент, організаційна одиниця та
наукова дисципліна:
–Філософія - філософія й спосіб мислення керівників, які орієнтовані на ефективне
використання ресурсів і розвиток організації в довгостроковій перспективі.
–Інструмент – орієнтована на досягнення цілей інтегрована система інформаційно-аналітичної й
методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу й прийняття управлінських
рішень у всіх функціональних сферах діяльності підприємства.
–Організаційна одиниця – структурний підрозділ, що здійснює функції контролінгу, які закріплені
внутрішніми документами організації.
–Наукова дисципліна – розробка теорії, методів і інструментів виміру ресурсів і результатів
виробничо-господарської діяльності й бізнес-процесів.
Отже, проведені дослідження дозволили сформулювати наступне визначення. Контролінг –
система надання допомоги керівництву, яка орієнтована на виконання місії підприємства, що дозволяє
аналізувати, прогнозувати й коректувати діяльність підприємства з урахуванням нівелювання
конфліктів інтересів агентів і кореспондентів.
При розгляді сутності контролінгу необхідно також розглянути питання про співвідношення
контролінгу й управлінського обліку. З цією метою необхідно проаналізувати основні визначення
управлінського обліку, які знайшли своє відображення в економічній літературі останнього десятиліття.
Треба зазначити, що поява управлінського обліку на підприємствах зумовлена зацікавленістю
користувачів у детальній інформації про діяльність підприємства. Він складається із систематичного
обліку, який розвиває традиційні способи бухгалтерської інформації, і проблемного обліку, що
дозволяє виробити дієві управлінські рішення.
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В економічній літературі досі ще не сформовано єдиної думки щодо визначення сутності
управлінського обліку. Проте хочеться зупинити увагу на таких визначеннях, які, на нашу думку, є
більш зрозумілими.
Так, у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» дано наступне
визначення [1]: внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система обробки та підготовки
інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством [12].
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, нагромадження, аналізу, підготовки,
інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і
контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів [1].
Управлінський облік – це економічна система, пов’язана із підготовкою та забезпеченням
системи управління інформацією при здійсненні інвестиційної, операційної та фінансової діяльності,
яка дозволяє розробляти та в комплексі приймати найбільш ефективні оперативні, тактичні стратегічні
рішення на різних рівнях управління підприємством [11].
Інформація управлінського обліку орієнтована на задоволення потреб як поточного, так і
стратегічного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об’єктивної оцінки
діяльності внутрішніх господарських підрозділів підприємств та організацій, а також роботи працівників
апарату управління, особливо менеджерів. Це вказує на те, що управлінський облік, як справедливо
зазначає вітчизняний учений С. Ф. Голов, є складовою частиною процесу управління. Він надає
інформацію, важливу для [1]:
– визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації;
– контролювання її поточної діяльності;
– оптимізації використання ресурсів;
– оцінки ефективності діяльності;
– зниження суб’єктивності в процесі прийняття рішень.
Управлінський облік повинен забезпечити для адміністрації таку інформацію, яка дозволяє:
– приймати управлінські рішення з урахуванням їх економічних наслідків, контролювати витрати
у зіставленні з нормами;
– формувати економічну стратегію;
– оцінювати формування собівартості і прибутку протягом місяця;
– оцінювати витрати в розрізі структурних підрозділів підприємства;
– приймати рішення щодо окупності програм, калькуляції собівартості продукції, окупності і
ефективності ремонтів, використання ресурсів.
Отже, існуючі на сьогоднішній день трактування можна умовно поділити на два основних напрями:

–інформаційний підхід – управлінський облік є частиною інформаційної бази, яка забезпечує
функціонування управлінської системи (у тому числі контролінгу);
–синонімічний підхід – тотожність систем управлінського обліку й контролінгу.

По суті, мова йде про різне структурне наповнення управлінського обліку і контролінгу з точки
зору різних авторів. Це дозволяє виділити наступні підходи до структурування елементів системи
управлінського обліку:

–функціональний (планування, бюджетування, нормування тощо);
–процесний (система організації даних, система збору даних, система агрегації даних);
–структурний (центри відповідальності, бізнес-процеси тощо).

Розвиток ринкової економіки призводить до циклічних процесів, а саме відбувається різке
виокремлення контролінгу з інформаційного управлінського середовища, відбувається процес
ідентифікації контролінгу з системою управлінського обліку. На наш погляд, систему контролінгу варто
трактувати саме в контексті тотожності даних понять. Дану думку ілюструють основні положення, що
розкривають сутність контролінгу.
З метою дослідження сутності поняття контролінг необхідно також провести аналіз завдань,
функцій, що виконує ця система, базових принципів та класифікаційних ознак.
Можна виділити наступні загальні завдання, які виконує контролінг:

– планування (методологію і організацію);
– облік (збір та обробку інформації);
– контроль (порівняння планових і фактичних значень показників);
– сервісне забезпечення управління (збір, обробку, інтерпретацію, консультування);
– спеціальні системи спостереження (маркетинг, моніторинг змін у зовнішньому середовищі) [2].

Служба контролінгу виконує безліч різноманітних функцій, пов’язаних з фінансовогосподарською діяльністю підприємств і організацій. Можна виділити наступні функції контролінгу:
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–планування і контролю;
–інформаційної функції;
–внутрішнього контролю.

Контролінг є вираженням сучасної обліково-аналітичної методології, що виражається в
удосконаленні одночасно з позиції теорії й практики. Теоретичне втілення даної концепції представлено в
сукупності принципів і функцій. Концепції контролінгу базуються на наступних базових принципах.
1. Еволюціонізму. Контролінг - це гнучка система, яка стрімко розвивається та вбирає в себе всі
новітні розробки у сфері управлінських технологій і облікової методології; динамічно змінюється у відповідь
на трансформації, що відбуваються в економічних системах. Хоча для України (особливо для аграрного
сектора) говорити про застосування контролінгу у повному обсязі усе ще передчасно, проте вже можна
простежити еволюційний ланцюжок: виробничий облік - управлінський облік – контролінг.
Основними передумовами виникнення контролінгу, як самостійної системи, стало: збільшення
кількості змінних, на основі яких приймаються рішення; зсув акценту з контрольної функції на
інформаційну; ускладнення економічних реалій; зміна технологій, диференціація, диверсифікація,
інтернаціоналізація компаній; необхідність пошуку більш досконалих систем управління, які б
забезпечували гнучкість і надійність функціонування підприємств; інші фактори.
2. Системності (повноти). Це принцип, який свідчить про застосування у контролінгу всіх
необхідних прийомів і способів для усунення конкретної проблеми, незалежно від того до якої галузі
знань вони відносяться.
3. Цілеспрямованості. Система контролінгу сприяє вирішенню певних завдань і удосконаленню
бізнес-процесів. Тобто контролінг є інструментом втілення в реальність цілей менеджменту підприємства.
4. Економічності. Єдине обмеження контролінгу - це раціональність його впровадження, тобто
вигоди від застосування провідних методик повинні перевищувати витрати на їх впровадження.
Впровадження контролінгу здійснюється у поєднанні двох аспектів:

–організаційного, що включає й технічні аспекти (наприклад, програмне забезпечення);
–методичного з урахуванням розробок у сфері методології управління та обліку.

Задачі контролінгу підприємства зазвичай виконуються за допомогою спеціальних інструментів.
Інструментарій контролінгу має свою специфіку і змінюється залежно від конкретної концепції служби
контролінгу.
У процесі контролінгу застосовується безліч інструментів, більша частина яких відноситься до
сфери управлінського обліку та управлінського аналізу (рис. 1).

Управлінський облік

Управлінський аналіз

Стратегічний контролінг

Оперативний контролінг

1. Бенчмаркінг.
2. SWOT – аналіз.
3. Аналіз
конкурентних
переваг
за
М. Портером.
4. Аналіз життєвого циклу.
5. Інвестиційний аналіз.
6. Методика стратегічного аналізу затрат.
7. Аналіз стратегічного позиціонування, тощо

1. Моніторинг відповідності
стратегічних цілей.
2. Підготовка бізнес планів
інвестиційних проектів.
3. Формування стратегічних карт.

1. Аналіз ТМЦ.
2. Аналіз
методів
раціонального
ціноутворення.
3. Аналіз майбутніх витрат, доходів і
фінансових результатів .
4. Аналіз нефінансових параметрів
діяльності та прийняття рішень в
нестандартних умовах.

1. Системи і методи обліку витрат та
калькулювання собівартості продукції
(робіт, послуг).
Методика розподілу витрат.
2. Методи ціноутворення.

1. Система раннього виявлення «вузького місця»; теорія обмежень.
2. Планування, прогнозування та бюджетування; формування «фінансової
павутини»; методи контролю.
3. Внутрішня управлінська звітність з формування карти бізнес-процесів.
4. Збалансована система показників; застосування за необхідності ключових
показників ефективності.

Рис. 1. Інструменти контролінгу
Джерело : розроблено автором за даними [2; 5]
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Всі інструменти контролінгу повинні задовольняти основну вимогу, а саме: забезпечувати
виконання функцій контролінгу. На наш погляд, доцільно диференціювати інструменти контролінгу,
крім поділу на інструменти стратегічного й оперативного контролінгу, ще на дві групи інструментів:

–управлінського обліку;
–управлінського аналізу.

Таким чином, одержуємо матрицю, що відображає основні методичні прийоми контролінгу.
Відзначимо, що поділ інструментів для оперативного й стратегічного контролінгу є деякою мірою
умовним, оскільки ряд інструментів може успішно застосовуватися для реалізації як тактичних, так і
стратегічних цілей.
Інструментарій контролінгу націлений на вирішення завдань не лише у внутрішньому середовищі,
але й у зовнішньому. Проводити розмежування інструментів контролінгу за цією ознакою є непотрібним й
штучним, адже ті самі інструменти можуть бути корисними для врегулювання внутрішніх проблем
підприємства й складностей, що викликані впливом зовнішнього середовища. Еволюціонізм розвитку
системи контролінгу полягає також у зсуві акценту з управління за функціями на управління за процесами.
Основним положенням концепції варто вважати процесний підхід до управління, тобто
управління підприємством шляхом побудови системи процесів, управління ними, здійснення
діяльності для поліпшення процесів (проведеної на фоні впровадження системи менеджмент якості).
Висновки з проведеного дослідження. Контролінг в сучасних умовах набуває все більшого
значення, оскільки інструментарій системи клнтролнігу дозволяє приймати ефективні управлінські
рішення, особливо в сучасних мінливих умовах.
Концептуальною основою контролінгу є його розуміння як облікової категорії, розвиток якої
проходить у рамках теорії облікової диференціації (методологічної, концептуальної, структурної та
інтеграційної).
В ході дослідження встановлено, що контролінг – система надання допомоги керівництву, яка
орієнтована на виконання місії підприємства, що дозволяє аналізувати, прогнозувати й коректувати
діяльність підприємства з урахуванням нівелювання конфліктів інтересів агентів і кореспондентів.
Хотілося б відмітити, що ведення контролінгу на сільськогосподарських підприємствах має стати
закономірним явищем, яке відповідає вимогам сьогодення, дозволить створити високоефективну
систему управління підприємством. Як показує практика, навіть використання окремих елементів
контролінгу на підприємстві дає позитивний ефект від прийняття управлінських рішень. Отже,
вважаємо, що розширення масштабів використання контролінгу на сільськогосподарських
підприємствах сприятиме створенню високоефективної системи управління підприємством і вирішити
завдання його вдосконалення.
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Анотація
В статті розглядаються теоретичні аспекти формування сучасної концепції контролінгу
для сільськогосподарських підприємств, в ході якого виділено чотири основних аспекти: філософія,
інструмент, організаційна одиниця, наукова дисципліна. Розглянуто інструментарій контролінгу
на підприємствах з метою підвищення ефективності системи управління.
Ключові слова: контролінг, концепція, управлінський облік, інструменти контролінгу, задачі
контролінгу, функції контролінгу.
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования современной концепции
контролинга для сельскохозяйственных предприятий. Выделено четыре основных аспекта:
философия, инструмент, организационная единица, научная дисциплина. Рассмотрен
инструментарий контроллинга на предприятиях с целью повышения эффективности системы
управления.
Ключевые слова: контроллинг, концепция, управленческий учет, инструменты
контроллинга, задачи контроллинга, функции контроллинга.
Annotation
In article theoretical aspects of formation of the modern concept of controlling for the agricultural
enterprises are considered. It is allocated four basic aspects: philosophy, the tool, an organizational unit,
scientific discipline. The controlling toolkit at the enterprises for the purpose of increase of a system
effectiveness of management is considered.
Key words: controlling, concept, administrative account, tools of controlling, problem of controlling,
controlling function.
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ
Постановка проблеми. В незалежному професійному аудиті зацікавлені не лише власники та
управлінський персонал підприємств, але й держава в особі органів державної та місцевої влади.
Загальна мета аудиту – сформувати висновок щодо фінансової звітності суб’єктів господарювання.
Для досягнення мети аудиту аудитор повинен виконати аудиторські процедури саме з метою
одержання необхідних доказів, які допоможуть йому обґрунтувати свою думку щодо достовірності
фінансової звітності. Значення й роль кожної з аудиторських процедур визначається ступенем
важливості доказів, отриманих на певній стадії аудиту, з погляду загальних підсумків перевірки та
обсягів витраченого часу. Кількість і види аудиторських доказів, які мають бути отримані,
визначаються аудитором самостійно з урахуванням специфіки суб’єкта господарювання.
Водночас потребують всебічного наукового підходу класифікація аудиторських доказів, яка має
не тільки теоретичне, але й практичне значення в загальному аудиторському процесі та дозволяє
забезпечити ефективність і якість аудиторської перевірки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зарубіжній літературі доказам в аудиторському
досліджені приділяється велика увага. Найбільш повно проблеми отримання аудиторських доказів
розкриті в працях відомих американських і британських економістів Е. А. Аренса й Дж. К. Лоббека,
М. Еддоуса й Р. Стенс-Філда, Р. Доджа. Важливість проблематики, пов’язаної з аудиторськими
доказами, була визнана такими російськими вченими, як: В. Д. Андреєв, С. М. Бичкова,
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Ю. О. Данілевський, Я. В. Соколов, В. П. Суйц, А. Д. Шеремет. Суттєвий внесок у дослідження внесли
вітчизняні науковці: В. П. Бондар, Т. А. Бутинець, Н. І. Дорош, О. А. Петрик, Н. І. Петренко,
О. Ю. Редько, В. С. Рудницький. Незважаючи на те, що питання доказової бази аудиторської
перевірки вже не один рік досліджуються вченими, питання класифікації аудиторських доказів є на
сьогоднішній день неврегульованими та потребують подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою написання статті є уточнення класифікації аудиторських доказів
з урахуванням їх ролі та значення у формуванні неупередженої професійної думки аудитора про
достовірність фінансової звітності суб'єкта господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Правові засади здійснення аудиторської
діяльності в Україні регламентує Закон України «Про аудиторську діяльність», який передбачає
застосування аудиторами професійних стандартів, затвердження яких є виключним правом
Аудиторської палати України. На даний час відповідно до рішення Аудиторської палати України в
якості національних стандартів аудиту, що є обов’язковими для застосування, затверджені Міжнародні
стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання
2010 року (далі МСА). Дані стандарти допомагають аудитору виконати прийняте завдання, але не
вирішують проблему визначення якості, оскільки не містять ані поняття якості, ані критеріїв. У той же
час МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» розглядає відповідальність аудитора за
впроваджені процедури контролю якості [6, с. 128-145].
Якщо виходити із поняття аудиторської діяльності, що наведено у Законі України «Про
аудиторську діяльність», то якість аудитора має полягати у дотриманні організаційних, методичних та
етичних вимог.
Процедури аудиту, що має виконати аудитор для висловлення обґрунтованої думки щодо
фінансової звітності суб’єкта господарювання визначені саме МСА. Отже, для надання якісних послуг
аудитор повинен чітко розуміти, зокрема, види аудиторських доказів та методи, якими ці докази
збираються. До того ж аудитору необхідно бути обізнаним у можливих ризиках, що присутні аудиту
через його вибірковий характер.
Під аудиторськими доказами за МСА розуміється отримана аудитором інформація, що
використовується для формулювання висновків щодо перевіреної фінансової звітності, які, в свою
чергу, є підставою для обґрунтування аудиторської думки [6, с. 400].
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», саме
бухгалтерський облік є підставою для складання фінансової та інших видів звітності. В свою чергу,
облікові записи робляться на підставі первинних документів. Отже, до аудиторських доказів
відноситься інформація, що міститься у первинних документах та облікових записах, та інша
інформація, що має значення для формулювання висновків аудитора та обґрунтування аудиторської
думки.
Під обґрунтованістю аудиторських доказів слід розуміти тотожність даних у первинних
документах, облікових регістрах та фінансовій звітності тощо. Правильними є докази, що містять дані,
перевірені аудитором формально, арифметично тощо.
Аудиторські докази повинні відповідати вимогам релевантності (прийнятності, доказовості,
доречності) і достатності [3, с. 42].
Прийнятність – міра якості аудиторських доказів, тобто їх доречність та достовірність, для
забезпечення підтвердження висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка.
Достатність – міра кількості аудиторських доказів. На потрібну кількість аудиторських доказів
впливають аудиторська оцінка ризиків суттєвого викривлення та якість таких аудиторських доказів.
Достатність у кожному конкретному випадку визначають на основі оцінки системи внутрішнього
контролю і аудиторського ризику. У будь-якій ситуації аудитор повинен бути впевнений, що зібрав
достатню кількість доказів для складання об'єктивного й обґрунтованого висновку.
Поняття достатності й прийнятності взаємозалежні й застосовуються до аудиторських доказів,
отриманих як у результаті здійснення тестів контролю, так і в результаті проведення процедур по суті.
Звичайно, при формуванні аудиторської думки аудитор не перевіряє усі господарські операції
підприємства-замовника, оскільки висновки щодо правильності відображення залишків на рахунках
бухгалтерського обліку, групи однотипних господарських операцій або засобів внутрішнього контролю
ґрунтуються на судженнях або процедурах аудиту, проведених вибірковим методом [7, с. 168].
На судження аудитора про те, що є достатнім й належним аудиторським доказом, впливають
наступні фактори: оцінка характеру й величини аудиторського ризику як на рівні фінансової звітності,
так і на рівні залишку коштів на рахунках бухгалтерського обліку або однотипних господарських
операцій; характер систем бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю, а також оцінка ризику
застосованих засобів внутрішнього контролю; суттєвість статті фінансової звітності; досвід, отриманий
при проведенні попередніх аудиторських перевірок; результати процедур аудиту, включаючи можливе
виявлення помилок або дій, що носять шахрайський характер [7, с. 171].
Достатність представляє собою кількісний вимір аудиторських доказів; а прийнятність – якісний.
Якість аудиторського доказу визначається наближеністю до реального факту (події) та надійністю
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джерел одержання доказів [3, с. 56]. За наближеністю до реального факту (події) докази пропонується
поділити на три основні класи:
− безпосередні – засновані на реальному факті, зареєстрованому самим аудитором. У цьому
випадку сам доказ і є фактом, який вимагає даного доказу, наприклад аудитор перевіряє фактичну
наявність запасів безпосередньо беручи участь в інвентаризації. Таким чином, безпосередній доказ
саме по собі є факт або подія;
− опосередковані – формується на основі факту, який відбувся до аудиторської перевірки. У
цьому виді доказів потрібний опис факту події, наприклад, поставки запасів враховують опис поставок
(договори на поставки, накладні), рахунки описують реалізацію. Таким чином, опосередкований доказ
не буде фактом або явищем, а тільки описує їх. Більша частина документів, регістрів, звітних форм, з
якими стикається аудитор, відносяться до даної категорії;
− раціональна аргументація – пояснення, яке застосовується до безпосереднього або
опосередкованого доказу, тобто логічний доказ, що займає вагоме місце в процесі аудиту. Наприклад,
право власності на об’єкти основних засобів, компенсація за використання особистого автотранспорту
в службових цілях.
Найбільший вплив на формування думки аудитора здійснює безпосередній доказ, потім –
опосередкований й лише потім – раціональна аргументація.
Звичайно, аудитор вважає за необхідне покладатися на аудиторські докази, які скоріше є
переконливими, ніж вичерпними за своїм характером. Тому аудитор найчастіше збирає аудиторські
докази з різних джерел або різного характеру (візуального, документального або усного), щоб
підтвердити те саме затвердження. Якість аудиторських доказів залежить від їх джерела [8].
За джерелами одержання аудиторські докази поділяють на:
− внутрішні – інформація, отримана від підприємства-замовника;
− зовнішні – інформація, отримана від третіх осіб;
− змішані – інформація, отримана від підприємства-замовника і підтверджена із зовнішнього
джерела [9, с. 84].
Найцінніші й достовірні зовнішні докази, менш ціні – змішані й, нарешті, внутрішні.
МСА передбачає загальні правила, які можуть допомогти при оцінці надійності аудиторських
доказів:
− аудиторські докази, отримані із зовнішніх джерел (наприклад, підтвердження, отримане від
третьої сторони), більш надійні, ніж докази отримані із внутрішніх джерел;
− аудиторські докази, отримані із внутрішніх джерел, більш надійні, якщо існуючі системи
бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю ефективні;
− аудиторські докази, отримані безпосередньо аудитором, більш надійні, ніж докази, отримані
від підприємства-замовника;
− аудиторські докази у формі документів і письмових свідчень більш надійні, ніж свідчення в
усній формі [7, с. 171].
Аудиторські докази можуть бути отримані з документальних джерел; у ході усних опитувань
персоналу клієнта й третіх осіб; при безпосередньому спостереженні аудитором за виконанням
облікових і інших операцій на практиці. Тому, за характером отримання аудиторські докази поділяють
на:
− візуальні – результати огляду, спостереження;
− документальні – інформація отримана з паперових, електронних і інших носіїв;
− усні – отримані при опитуваннях або у формі заяв керівництва [9, с. 171].
Одним з найважливіших джерел одержання аудиторських доказів і формування думки аудитора
є судова практика. Насамперед це пов'язане з тим, що значна кількість норм діючого законодавства
України не мають однозначного тлумачення, у зв'язку із чим у процесі здійснення фінансовогосподарської діяльності виникають численні питання і, як наслідок, спірні ситуації з контрагентами й
контролюючими органами.
Незважаючи на те, що право в Україні не є прецедентним, аналіз судової практики дозволяє
аудитору сформувати своє судження відносно спірних питань, а також допомогти управлінському
персоналу підприємства-замовника уникнути потенційних ризиків з контролюючими органами. У
рамках аудиторської перевірки підтверджується вірогідність фінансової звітності, однак специфіка
вітчизняного аудиту полягає в тому, що без оцінки можливих податкових ризиків аудиторська
перевірка не представляє інтересу для власників.
Якість доказів може бути підвищена, а аудиторський ризик зменшений у разі отримання
аудитором доказів з різних джерел (тобто як із зовні, так і в середині суб’єкта господарювання) та за
різними формами подання [1, с. 256].
Аудиторські докази за ступенем надійності доцільно поділити на:
− високонадійні: зовнішні, отримані особисто аудитором, аудиторські докази у письмовій формі;
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− помірнонадійні: внутрішні, отримані від управлінського персоналу підприємства-замовника,
аудиторські докази в усній формі.
За способом отримання докази в аудиті поділяють на докази:
− отримані з незалежних джерел за межами суб’єкта господарювання;
− отримані всередині суб’єкта господарювання, які, в свою чергу, поділяються на докази,
отримані безпосередньо аудитором (наприклад, у результаті спостереження за інвентаризацією) та
докази, отримані опосередковано або на основі припущень (наприклад, через запити до
управлінського персоналу про застосування заходів внутрішнього контролю) [3, с. 66].
Аудиторські докази більш переконливі, якщо вони отримані з різних джерел, мають різну
змістовність й при цьому не суперечать один одному. Саме таким чином забезпечується більш
високий рівень впевненості порівняно з результатами розгляду аудиторських доказів окремо. І
навпаки, якщо аудиторські докази, отримані з одного джерела, не відповідають доказам, отриманим з
іншого джерела, то аудитор повинен визначити, які додаткові процедури необхідно провести для
з'ясування причин такої невідповідності.
Аудиторські докази отримуються шляхом застосування таких основних процедур аудиту як:
запит; спостереження; перевірка (формальна і документальна); зовнішні підтвердження; повторне
обчислення, повторне виконання; аналітичні процедури [6, с. 403].
Запитом є пошук фінансової та нефінансової інформації від обізнаних осіб. Із запитом аудитор
може звертатися як до суб’єкта господарювання, так і за його межами.
Через спостереження (що є наглядом за процесом або процедурою) аудитор отримує докази
про виконання процесу або процедури.
Перевірка записів та документів дозволяє аудитору встановити достовірність господарських
операцій суб’єкта господарювання, їх законність та доцільність. Законними є господарські операції, які
за своїм змістом відповідають вимогам чинного законодавства. Доцільними є операції, які спрямовані
на виконання завдань, що стоять перед підприємством та є законними. Достовірність господарської
операції встановлюється шляхом перевірки документів [4]. Саме тому, перевіряючи документи,
аудитору слід враховувати вимоги Положення про документальне забезпечення записів в
бухгалтерському обліку щодо оформлення первинних документів для надання їм юридичної сили та
доказовості.
Аудиторські докази у вигляді зовнішнього підтвердження – це письмові відповіді, отримані
аудитором безпосередньо від третьої сторони.
Повторне обчислення – це перевірка на математичну правильність документів та/або записів
(таксування, підбиття підсумків тощо).
Повторне виконання передбачає виконання аудитором процедур або заходів внутрішнього
контролю, які вже були виконані суб’єктом господарювання. Отримання аудиторських доказів шляхом
застосування аналітичних процедур означає оцінку аудитором фінансової інформації, зроблену на
основі аналізу правдоподібних взаємозв’язків між фінансовими і нефінансовими даними. При виборі
процедур аудиту, одержанні й оцінюванні аудиторських доказів на предмет їх достатності,
прийнятності, обґрунтованості аудитор використовує виключно своє професійне судження [8]. Дана
вимога присутня в МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
міжнародних стандартів аудиту» [6, с. 92-93].
Формування професійного судження аудитора базується на: 1) застосуванні необхідних знань та
навичок, щодо зрозуміння системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку суб’єкта
господарювання і можливих відхиленнях та помилках в організації бухгалтерського обліку;
2) врахуванні впливу законодавчих та нормативних актів на фінансову звітність суб’єкта
господарювання; 3) застосуванні відповідних норм професійної етики. Отже, запорукою надання
якісних послуг є опанування аудитором в знань з тем та дисциплін, на які, зокрема, робить наголос
Директива ЄС 43 – 2006: загальна теорія та принципи бухгалтерського обліку; юридичні вимоги та
стандарти щодо складання річної і консолідованої звітності; Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку; фінансовий аналіз; облік витрат та управлінський облік; управління ризиком та внутрішній
контроль; аудиторські та професійні навички; юридичні вимоги та професійні стандарти щодо
обов’язкового аудиту й аудиторів; Міжнародні аудиторські стандарти; професійна етика і
незалежність;
корпоративне
право
та
корпоративне
управління;
законодавство
про
неплатоспроможність та інші процедури; податкове право; цивільне та господарське право;
законодавство про соціальне забезпечення та трудове право; інформаційні технології та комп’ютерні
системи; бізнес, загальна та фінансова економіка; математика та статистика; основні принципи
фінансового управління підприємством [5].
Лише опанувавши ці знання, та використавши їх належним чином на практиці, аудитор зможе
прийняти обґрунтовані рішення щодо плану дій та застосувати необхідні процедури аудиту для збору
аудиторських доказів. При цьому аудитор не повинен перетворюватися у слідчого, а діяти лише в
межах своїх повноважень. Йому не дозволено проводити слідчі дії, підозрювати у порушеннях будь-
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кого, оскільки на нього покладається обов’язок висловлення думки про достовірність фінансової
звітності [2].
Висновки з проведеного дослідження. Аудиторські докази – це інформація, яка одержана
аудитором в процесі формування висновків, на яких ґрунтується його думка. Отримані аудиторські
докази мають бути належного характеру, щоб на підставі професійного судження аудитор сформував
обґрунтовану думку щодо достовірності аудиторського висновку. На нашу думку, першочерговою
проблемою в інтеграції аудиту з іншими науками є питання підвищення якості аудиту, у тому числі –
удосконалення методики аудиторських перевірок. Розв'язати зазначені питання багато в чому
дозволяє науково обґрунтована класифікація аудиторських доказів.
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Анотація
В статті досліджено вимоги до отримання аудиторських доказів під час проведення аудиту
фінансової звітності. Уточнено та систематизовано класифікаційні ознаки аудиторських доказів з
урахуванням їх ролі та значення у формуванні неупередженої професійної думки аудитора про
достовірність фінансової звітності суб'єкта господарювання.
Ключові слова: аудит, аудиторські докази, класифікація аудиторських доказів.
Аннотация
В статье исследованы требования к получению аудиторских доказательств во время
проведения
аудита
финансовой
отчетности.
Уточнены
и
систематизированы
классификационные признаки аудиторских доказательств с учетом их роли и значения в
формировании непредвзятого профессионального мнения аудитора о достоверности финансовой
отчетности субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: аудит, аудиторские доказательства, классификация аудиторских
доказательств.
Annotation
The paper investigates the requirements for obtaining audit evidence in an audit of financial
statements. Classification attributes of audit evidence with regard to their role and importance in the
formation of an impartial professional opinion of the auditor on the financial statements of an entity are
clarified and systematized.
Key words: audit, аudit evidence, classification of аudit evidence.
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МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗМІШАНИХ АКТИВІВ
Постановка проблеми. Система бухгалтерського обліку як основне джерело інформації про
господарську підприємства має відповідати цілям та стратегії його діяльності. Однією з
найпоширеніших на сьогодні є стратегія управління, орієнтована на вартість, основною метою якої є
підвищення вартості активів, з метою усунення різниці між його ринковою та фактичною вартістю.
Виокремлення в окрему групу змішаних активів спрямоване на управляння вартістю підприємства,
оскільки до монетарних і немонетарних активів застосовуються різні підходи до оцінки. Фінансові
інвестиції, дебіторська заборгованість та векселі не мають явно вираженої грошової форми, тобто
залежно від змісту господарських операцій можуть бути як монетарними, так і немонетарними, що
призводить до того, що в бухгалтерському обліку такі об’єкти будуть відображатися по-різному. У
зв’язку з цим постає потреба в побудові методики облікового відображення складованих змішаних
активів, зокрема дебіторської заборгованості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості присвячені праці вітчизняних вчених-економістів, а саме: М. Д. Білика, І. О. Бланка,
Т. А. Бутинця, В. В. Сопка, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка, В. П. Завгороднього, О. Д. Заруби,
В. В. Ковальова, О. І. Кобилянської, В. М. Костюченка, Л. О. Лігоненка, Н. М. Малюги, Н. П. Матициної,
Р. І. Назарбаєвої, Л. В. Нападовської та російських вчених, таких як С. Д. Батехін, А. А. Мазаракі,
Г. В. Савицька, Я. В. Соколов, А. П. Шаповалов та інших. Проте, недослідженим залишається питання
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості як змішаного активу, оскільки з такої тематики
відсутні наукові праці. Наше дослідження проводитиметься з позиції поділу активів на монетарні та
немонетарні в контексті стратегії управління вартістю підприємства.
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення та аналіз існуючої системи обліку
змішаних активів в частині дебіторської заборгованості, векселів, облігацій та удосконалення їх
бухгалтерського відображення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Щоденно підприємства здійснюють розрахунки з
контрагентами, проте не завжди дебіторська заборгованість погашається вчасно. Така ситуація
призводить до виникнення в балансі підприємства значних обсягів дебіторської заборгованості, що є
наслідком вилучення грошових коштів з господарської діяльності та погіршує фінансовий стан суб’єкта
господарювання.
Методика бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості є цілісною багаторівневою
складною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів, які утворюють чітку
послідовність облікових робіт від реєстрації господарських операцій до складання звітності, що
призначена забезпечувати потреби управління та створювати можливості для прийняття
управлінських рішень.
Принципово важливе значення для бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості відіграє
її класифікація за строками погашення.
Для відображення довгострокової дебіторської заборгованості в системі бухгалтерського обліку
Планом рахунків передбачено рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість» із
використанням відповідних субрахунків.
Методика облікового відображення довгострокової дебіторської заборгованості має певні
недоліки, оскільки на сьогоднішній день відсутні рекомендації щодо розрахунку вартості
довгострокової дебіторської заборгованості та відображення її видів в системі бухгалтерського обліку
та фінансової звітності.
Так, Ю. М. Лазебна [7] пропонує для бухгалтерського обліку довгострокової дебіторської
заборгованості за фінансовим лізингом внести до Плану рахунків субрахунок 185 «Різниця між обліковою
та теперішньою вартістю довгострокової дебіторської заборгованості, на яку нараховуються відсотки»,
який необхідно відображати у складі власного капіталу, а саме у складі іншого додаткового капіталу.
На нашу думку, використання такого підходу в практичній діяльності суб’єктів господарської
діяльності є недоречним, оскільки потребує складних математичних розрахунків для визначення
вартості дебіторської заборгованості, що, у свою чергу, ускладнить роботу бухгалтера.
На думку В. О. Гуні [4], у складі довгострокової дебіторської заборгованості не виділено окремо
такий важливий її об’єктний елемент, як дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Аналогічну
позицію висуває Т. Євлаш [5], яка вважає, що необхідно замінити назву субрахунка 181 «Довгострокова
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дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» на 181 «Довгострокова
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги». На нашу думку, такий підхід, з одного боку, може
бути корисним для користувачів фінансової звітності з метою оцінки фінансового стану підприємства та
надасть повнішу інформацію про рівень дебіторської заборгованості. Проте є один вагомий недолік:
використання на практиці суб’єктами господарювання такого рахунка в умовах інфляції призведе до
накопичення значних сум дебіторської заборгованості та виникнення простроченої дебіторської
заборгованості, що зумовить зниження як величини реально існуючих коштів, так і швидкості їх обертання.
Як наслідок, у підприємства підвищиться потреба у залученні додаткових ресурсів для своєчасного
погашення своїх зобов’язань. Тому підприємство змушене перетворювати власні високоліквідні активи з
метою здійснення подальшої виробничої діяльності.
Вважаємо, що методика облікового відображення довгострокової дебіторської заборгованості
має враховувати вітчизняну практику щодо її відображення на рахунках бухгалтерського обліку. У
зв’язку з цим, на нашу думку, необхідно замінити назву 18 рахунку на «Монетарна довгострокова
дебіторська заборгованість», оскільки за результатами проведеного дослідження встановлено, що на
цьому рахунку відображається монетарна довгострокова заборгованість покупців (замовників), що
сприятиме побудові її аналітичних розрізів з бухгалтерського обліку довгострокової дебіторської
заборгованості (табл. 1).
Таблиця 1
Структура побудови аналітичного обліку монетарної довгострокової дебіторської
заборгованості
Рахунок
18 «Монетарна
довгострокова
дебіторська
заборгованість»

Субрахунки
181
182
183

Назва
«Монетарна довгострокова
дебіторська заборгованість за майно,
що передано у фінансову оренду»
«Монетарні довгострокові векселі
одержані»
«Інша монетарна довгострокова
дебіторська заборгованість»

Аналітика

1 – термін погашення
2 – валюта розрахунків

Джерело : розроблено автором

Запропоновані зміни дозволять задовольняти інформаційні потреби управлінського персоналу в
розрізі структурних елементів монетарного довгострокової дебіторської заборгованості, а також
окреслити суми заборгованості, що вилучені із господарського обороту різними дебіторами для цілей
управління й контролю.
Процес ведення підприємницької діяльності потребує достовірної й оперативної інформації, на
основі якої необхідно приймати певні економічні рішення. В такому процесі принципово важливе
значення займає поточна дебіторська заборгованість, оскільки потребує постійної реєстрації фактів
господарського життя та контролю, як з боку боржника, так і кредитора. Вона займає значну питому
вагу (63 %) в складі оборотних активів і впливає на фінансовий стан підприємства (рис. 1).

Рис. 1. Структура оборотних активів
Джерело : розроблено автором
Значна частка дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів спричиняє зниження
ліквідності та фінансової стійкості підприємства, також підвищує ризик фінансових збитків. У зв’язку з
цим виникає потреба управління такою заборгованістю, де важливе місце посідає система
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бухгалтерського обліку на підприємстві.
Для відображення поточної дебіторської заборгованості згідно з Інструкцією про застосування
Плану рахунків використовують рахунки: 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та
37 «Розрахунки з різними дебіторами». Поділ рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
на відповідні субрахунки викликає дискусії між дослідниками. Так, І. О. Власова вважає, що доцільно
передбачити виділення в Плані рахунків окремого рахунка «Поточна заборгованість операційного
циклу», а в Примітках до фінансової звітності вказувати причини такого порядку погашення
заборгованості [3, с. 87]. Зазначена позиція не підсилить аналітичності бухгалтерському обліку,
оскільки буде відображатися лише загальна сума поточної дебіторської заборгованості. Проте такий
підхід може застосовуватися в тому випадку, якщо підприємство не буде використовувати в
господарській діяльності аналітичного обліку.
Цікавою є думка К. С. Сурніної [11, с. 8] та Л. В. Черненко [13, с. 4], які пропонують до рахунку
36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» ввести субрахунок 363 «Розрахунки за відстроченими
платежами», на якому слід обліковувати розрахунки за тією дебіторською заборгованістю, за якою
відстрочено виконання зобов’язань за договорами. Виокремлення цього субрахунку надасть можливість
здійснювати ефективний контроль за погашенням дебіторською заборгованістю та чітко окреслити суми
тієї заборгованості, на яку слід нараховувати резерв сумнівних боргів. З цією думкою погоджується
А. П. Сиротинська [9]. Натомість С. Л. Береза [1, с. 91-92] вважає, що необхідно змінити назву субрахунку
363 «Розрахунки за відстроченими платежами» на 363 «Сумнівні борги». Це надасть можливість
відображати в бухгалтерському обліку суму заборгованості боржників, в погашенні якої є сумніви.
Вважаємо, що доцільно погодитися із думкою С. Л. Берези, проте необхідно дещо змінити назву
такого субрахунку, зокрема на 363 «Розрахунки за сумнівною заборгованістю покупців». Рахунок слід
відкривати у разі наявності у підприємства дебіторської заборгованості, щодо якої існує ризик
несвоєчасного надходження платежів. Зазначений рахунок необхідно застосовувати до монетарної
дебіторської заборгованості покупців і замовників та відкривати у випадку виникнення простроченої
дебіторської заборгованості. Аналітичний облік такої заборгованості потрібно здійснювати за кожним
дебітором-резидентом та нерезидентом.
Грошові розрахунки були актуальними у всі часи. Однак із розвитком економіки, вони тісно
пов’язані із розрахунками, зокрема дебіторською заборгованістю. При її ідентифікації важливе місце
займає виокремлення монетарної та немонетарної дебіторської заборгованості, так як сучасні умови
ведення господарської діяльності потребують дещо іншого підходу до виокремлення певних явищ та
процесів. У зв’язку з цим, вважаємо, що необхідно відкоректувати існуючі субрахунки поточної
дебіторської заборгованості (табл. 2).
Таблиця 2
Структура побудови аналітичного обліку монетарної і немонетарної поточної
дебіторської заборгованості
Рахунок

Субрахунки
361

36 «Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

362
363

Назва

Аналітика

«Монетарна дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги»
«Немонетарна дебіторська
заборгованість за товари, роботи,
послуги»
«Розрахунки за сумнівною заборгованістю
покупців»

1 – розрахунки з
резидентами країни
2 – розрахунки з
нерезидентами країни

Джерело : розроблено автором

Виокремлення зазначених субрахунків надасть змогу відображати монетарну та немонетарну
дебіторську заборгованість, а також надасть змогу окреслити суми дебіторської заборгованості, яка
визнана сумнівною, тобто такою щодо якої існує невпевненість у погашенні боржником, та виділити
суми тієї заборгованості, за якою слід нараховувати резерв сумнівних боргів, що підвищить
ефективність контролю за погашенням дебіторської заборгованості. Це підсилить аналітичність
інформації про поточну дебіторську заборгованість.
Поділ рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» на відповідні субрахунки, визначений
Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією № 291, цілком придатний для використання в
бухгалтерському обліку. Проте необхідно зробити деякі уточнення, зокрема розділити такі субрахунки
відповідно до концепції управління вартістю на монетарні і немонетарні (табл. 3).
Виокремлення таких субрахунків за грошовою ознакою дозволить здійснювати групування
розрахунків з різними дебіторами за монетарними й немонетарними активами, які необхідні для
проведення економічного чи фінансового аналізу в цілому та за окремими їх показниками; дозволить
визначити, які з них є економічно доцільними для господарської діяльності підприємства, що матимуть
вплив на прийняття ефективних оперативних рішень.
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Таблиця 3
Структура побудови аналітичного обліку монетарних і немонетарних розрахунків з
різними дебіторами
Субрахунки
Монетарні

Рахунок

37 «Розрахунки з
різними
дебіторами»

Немонетарні

код

назва

код

373

«Розрахунки за нарахованими
доходами»

371
372
374

377

«Розрахунки з іншими дебіторами»

375
376

назва
«Розрахунки за виданими
авансами»
«Розрахунки з підзвітними
особами»
«Розрахунки за претензіями»
«Розрахунки за відшкодуванням
завданих збитків»
«Розрахунки за позиками членам
кредитних спілок»

Однією із важливих проблем в бухгалтерському обліку монетарної дебіторської заборгованості
за товари, роботи, послуги є формування резерву сумнівних боргів, який виступає в ролі інструмента
коригування оцінки дебіторської заборгованості. При цьому актуальними проблемами ведення
бухгалтерського обліку є питання, пов’язані з визначенням терміну його нарахування, необхідністю
створення резерву та вибором методу.
Резерв сумнівних боргів створюється з метою мінімізації збитків від непогашення дебіторської
заборгованості. Створення резерву є заходом застереження, адже головним завданням господарської
діяльності є максимізація прибутків, при мінімальних ризиках.
На думку О. М. Колеснікова, резерв сумнівних боргів необхідно нараховувати за наступних
умов:
– заборгованість виникла внаслідок звичайної господарської діяльності (окрім заборгованості,
призначеної для продажу);
– заборгованість є поточною дебіторською заборгованістю, оскільки для довгострокової
заборгованості резерв не розраховується;
– заборгованість не є безнадійною, оскільки за безнадійною заборгованістю є впевненість про її
неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності [6].
Виділяють ситуації, за яких резерв сумнівних боргів створювати та нараховувати не потрібно.
Так, О. І. Целюх [12, с. 166] зазначає, що резерв сумнівних боргів не нараховується у двох ситуаціях:
1) підприємство має заборгованість тих покупців, яким продає товари (роботи, послуги) виключно на
умовах передоплати, оскільки при цьому не виникає дебіторської заборгованості як такої;
2) підприємства роздрібної торгівлі, реалізація товарів, яких відбувається за готівку. Тоді, як
К. С. Сурніна [10] запропонувала чотири ситуації: 1) підприємство має іншу (некомерційну) дебіторську
заборгованість; 2) поточна дебіторська заборгованість, не пов’язана з реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг) визнана безнадійною та списується з балансу з відображенням збитків у складі інших
витрат; 3) підприємство має заборгованість тих покупців, яким продає товари (роботи, послуги)
виключно на умовах передоплати, оскільки при цьому не виникає дебіторської заборгованості як такої;
4) за торговими дебіторами у звітному кварталі закривається дебетове сальдо розрахунків.
На нашу думку, в першу чергу необхідно врахувати дію трьох факторів, за яких такий резерв
нараховується, що запропонувала О. М. Колеснікова.
Кожне підприємство повинно створювати та нараховувати резерв сумнівних боргів для
достовірного відображення суми дебіторської заборгованість, що буде погашена в майбутньому з
врахування ситуацій, за яких він не створюється. Якщо цієї умови не дотримуватися, відповідно, буде
порушено принцип обачності в бухгалтерському обліку, який полягає в тому, що необхідно
застосовувати такі методи оцінки, які повинні запобігати зниженню зобов’язань та витрат і завищенню
активів та доходів підприємства. Зазначений принцип є також однією із умов забезпечення
достовірності та корисності інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських й економічних рішень.
Одним із питань, що пов’язане з нарахуванням резерву сумнівних боргів є вибір методів його
нарахування. Ці методи визначені п. 8 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», до яких належать
метод абсолютної суми сумнівної заборгованості або метод застосування коефіцієнта сумнівності.
На думку О. А Боярової та Н. П. Кузика, перший метод нарахування резерву сумнівних боргів є
порівняно простим у його застосуванні та може застосовуватися підприємствами, які мають невелику
кількість дебіторів, що дає можливість аналізувати платоспроможність кожного з них. З іншого боку –
виникає потреба у відповідних даних для оцінки фінансового стану дебіторів. Тобто від контрагента
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необхідно вимагати фінансову звітність, яку до того ж необхідно належним чином проаналізувати. За
умови, якщо підприємство має значну кількість операцій, доцільним є застосування іншого методу
формування резерву сумнівних боргів – методу застосування коефіцієнта сумнівності, що базується
на статистичних розрахунках. З метою застосування цього методу підприємству слід проаналізувати
інформацію за декількома попередніми звітними періодами щодо виникнення безнадійної
заборгованості за продукцію, товари, роботи або послуги. При цьому слід ураховувати те, коли саме
кожна конкретна заборгованість стала безнадійною – до настання строків оплати за договором чи
після того, як вона стала простроченою [2, с. 43].
Вважаємо, що такі пропозиції є доречними й обґрунтованими та дозволяють аналізувати
платоспроможність різних дебіторів на основі їх фінансового стану і використовувати статистичні дані
за декілька періодів для розрахунку їх платоспроможності, ліквідності.
Проблемним питанням, яке часто виникає при формуванні резерву сумнівних боргів, є
визначення термінів його нарахування. За твердженням К. С. Сурніної, резерв сумнівних боргів
необхідно створювати тільки за результатами інвентаризації дебіторської заборгованості в кінці року,
в той же час необхідно розраховувати резерв перед складанням звітності, а використовувати
протягом звітного року при потребі або безпосередньо перед складанням звітності [11, с. 17].
Для нарахування та відображення в бухгалтерському обліку резерву сумнівних боргів Планом
рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про його застосування передбачено балансовий
контрактивний рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів». Аналітичний облік необхідно здійснювати в
розрізі кожного з боржників чи за термінами непогашення дебіторської заборгованості, загальну схему
відображення якого в системі бухгалтерського обліку можна подати в наступному вигляді (рис. 2).
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944
«Сумнівні та
безнадійні борги»
К

Д
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2
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4
1. Визнано дебіторську заборгованість покупців та замовників сумнівною
2. Нарахований резерв сумнівних боргів
3. Списано сумнівну заборгованість визнану безнадійною в межах нарахованого резерву
4. Списано сумнівну заборгованість визнану безнадійною понад суму резерву на витрати звітного періоду
5. Відновлено суму заборгованості, що раніше була визнана безнадійною і списана

Рис. 2. Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку резерву сумнівних
боргів та його списання
Джерело : розроблено автором

Вважаємо, що терміни нарахування резерву сумнівних боргів залежать безпосередньо від
розмірів підприємства та обсягів діяльності. Наприклад, якщо підприємство за обсягами своєї
господарської діяльності є досить потужним, то доцільно нараховувати резерв сумнівних боргів
щомісячно. Це дасть можливість отримувати більше інформації про стан непогашення своїх боргів
різними дебіторами протягом місяця.
Підприємства, обсяг діяльності яких є незначним, доцільно нараховувати резерв сумнівних
боргів в кінці звітного року перед складанням фінансової звітності. Такий підхід є також виправданим,
оскільки сприятиме отриманню інформації відразу про всіх дебіторів та стан їх розрахунків.
Таким чином, зазначена методика для відображення резерву сумнівних боргів в
бухгалтерському обліку надасть можливість отримувати інформацію про суми дебіторської
заборгованості, яка визнана сумнівною; про суми списаної дебіторської заборгованості в межах та
понад резерву сумнівних боргів; про суми заборгованості, що раніше була визнана безнадійною.
Формування резерву сумнівних боргів в бухгалтерському обліку жодним чином не впливає на
податковий облік. Втім визнання заборгованості безнадійною повинно відображатися в податковому
обліку з урахуванням встановлених правил. Так, відповідно до п. 14.1.11 ПКУ [8] безнадійною
вважається заборгованість, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
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– заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
– прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи,
за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до
повного погашення заборгованості;
– заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом
порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
– заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після
звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що
інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативноправовими актами, не призвели до повного покриття заборгованості;
– заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної
сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому
законодавством;
– прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які у судовому порядку
визнані безвісно відсутніми, недієздатними або оголошені померлими, а також прострочена
заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі [8].
Загальні умови визнання заборгованості в цілому збігаються з умовами, передбаченими
Податковим кодексом України, хоча перелік таких умов, визначені ПКУ є ширшим. Тому можливі
варіанти, за яких заборгованість в бухгалтерському обліку буде визнана безнадійною, але в
податковому обліку цього не відбудеться (не буде виконана одна з наведених вище умов п. 14.1.11
ПКУ). Необхідно зауважити, що правила визнання заборгованості безнадійною в податковому обліку
більш складні, ніж у бухгалтерському, оскільки за умови виконання умов ПКУ, безнадійна
заборгованість може бути списана одночасно як в податковому обліку (з відповідним коригуванням
показників податкового обліку в декларації), так і в бухгалтерському.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження встановлено, що одним
із проблемних питань є некоректне відображення розрахунків з покупцями і замовниками в
бухгалтерському обліку, оскільки не враховує повноту та достовірність тієї інформації, яка необхідна
зацікавленим користувачам. З метою вирішення цієї проблеми, запропоновано змінити назву існуючих
субрахунків поточної дебіторської заборгованості на монетарну і немонетарну. Для відображення
довгострокової дебіторської заборгованості запропоновано ознаки, за якими необхідно будувати
синтетичний та аналітичний облік, зокрема терміни погашення заборгованості й валюта розрахунків, а
також змінити назву рахунку на «Монетарну довгострокову дебіторську заборгованість». Використання
таких підходів щодо ведення аналітичного й синтетичного обліку дебіторської заборгованості як
змішаного активу надасть можливість задовольняти інформаційні потреби облікового персоналу в
розрізі її структурних елементів, а також дозволить окреслити суми заборгованості, що вилучені із
господарського обороту різними дебіторами для цілей управління й контролю.
Таким чином, методика облікового відображення монетарної й немонетарної дебіторської
заборгованості сприятиме отриманню інформації з метою прийняття ефективних економічних та
управлінських рішень, а також забезпечить надійну систему внутрішнього контролю за станом їх
розрахунків.
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ПОДАТКОВИЙ АУДИТ:
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Постановка проблеми. Аудит як елемент ринкових відносин отримав визнання практично у
всьому світі. Користувачі аудиторських послуг – суб’єкти господарювання, зацікавлені в достовірності
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, оскільки якість облікової інформації суттєво впливає на
зниження підприємницького ризику.
Сьогодні податковий аудит в Україні є одним з найбільш популярних нових напрямків аудиту.
Поштовхом до його виникнення та розвитку став той факт, що суб’єкт господарювання у процесі
діяльності постійно зіштовхується з проблемами податкового характеру, вирішення яких є можливим
при співпраці з незалежними аудиторами.
Однак на законодавчому рівні податковий аудит не визначений, тому на практиці ця дефініція
має різне змістовне наповнення.
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Так, державні податкові органи під податковим аудитом розуміють податкові перевірки, правила
проведення яких встановлені вимогами податкового законодавства; незалежні аудитори, аудиторські
фірми вважають податковий аудит як один із видів аудиту. Таке ставлення до податкового аудиту
веде до підміни понять: аудит, податковий контроль, податкова перевірка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика податкового аудиту на сучасному
етапі досить широко розглядається у фаховій літературі, однак здебільшого мова йде про податковий
контроль.
Дослідженнями проблем визначення сутності податкового аудиту займалися провідні вчені
Онищенко В. А. та Чугаєв О. А. [5]; питання розвитку теорії та практики податкового аудиту в Україні
розглядалися у наукових працях Глущенка В. В. та Риженка І. Є. [1]; на необхідність законодавчо
врегулювати податковий облік та податковий аудит вказували дослідження Малишкіна О. [3],
Покинтелиці В. М. [8]; на актуальність дослідження ефективності застосування податкового контролю
звертали увагу Матвієнко Т. О. [4], Кучерявенко М. П. [2], Стефанюк І. [10] та інші. Вагомий внесок у
розвиток теорії та практики аудиту, як незалежного контролю, зробили такі вітчизняні вчені, як
Дерев’янко С. І., Олійник С. О., Кузик Н. П., Гоняйло О. М. [6] та інші.
Слід зазначити, що на сучасному етапі більшість досліджень у сфері податкового аудиту
проводяться у напрямку його застосування як складової державного фінансового контролю. Але
вживання терміну «аудит» у цьому контексті, на наш погляд, неадекватне та потребує подальшого
дослідження.
Тому, незважаючи на значні наукові напрацювання стосовно стану та розвитку податкового
аудиту, проблема його концептуальних засад системно не досліджена, потребує поглибленого
вивчення, теоретичного та прикладного переосмислення.
Постановка завдання. На сучасному етапі проблеми наукового переосмислення,
теоретичного та прикладного обґрунтування дефініції «податковий аудит» є вкрай необхідними.
Загальнонаукова проблема полягає у відсутності єдиної концепції теорії, методології, організації та
методики такого напрямку аудиту, як податковий аудит. На пошук шляхів до вирішення цієї проблеми
націлена дана публікація. Вирішити одразу усі аспекти вказаної наукової проблеми не є можливим.
Проте започаткувати таку ідею на концептуальному рівні, означити її рушійні моменти видається
своєчасним, доцільним і складає мету даного дослідження.
Для вирішення мети дослідження на основі вищевикладеного можна сформулювати такі
завдання:

–розкрити особливості застосування на практиці дефініції «податковий аудит» різними
користувачами;
–висвітлити законодавчі неузгодженості термінології;
–запропонувати напрямок подальших досліджень проблем розвитку податкового аудиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі аудит прийнято
класифікувати за різними ознаками. Так, за об’єктом вивчення виділяють аудит на відповідність [6, с.
22], який призначений для виявлення дотримання підприємством певних правил, норм, законів,
договірних зобов’язань, які впливають на результати операції або звіти. Окремі науковці вважають, що
податковий аудит є різновидом аудиту на відповідність [11, с. 21].
На сучасному етапі фахівці в сфері обліку та контролю застосовують на практиці термін
«податковий аудит» у різних аспектах (табл. 1)
Таблиця 1
Практичне застосування терміну «податковий аудит»
Користувачі

Тлумачення терміну «податковий аудит»

Органи податкової,
податковий контроль як складова державного
митної служби
фінансового контролю
Аудитори, аудиторські
податковий контроль як складова
фірми
незалежного фінансового контролю
Джерело : розроблено автором

Застосування терміну «податковий
аудит» на практиці
Перевірка дотримання вимог
податкового законодавства
стосовно нарахування та сплати
податків та зборів

При здійсненні фінансового контролю відбувається ототожнення понять податкової перевірки
державних органів з новим терміном «податковий аудит», що приводить до спотворення суті такого
виду підприємницької діяльності як «аудит».
На думку окремих вчених, податковий аудит – це процесуальні дії контролюючих органів щодо
контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів, а також дотримання законності операцій, пов'язаних з одержанням доходів і
здійсненням розрахунків [5, с. 139].
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Дозволимо не погодитися з позицією авторів щодо визначення податкового аудиту виходячи з
наступних підстав.
Термін «аудит» в Україні законодавчо регламентований, тому можна визначити його основні
понятійні категорії (рис. 1).

даних бухгалтерського
обліку

Мета перевірки

Висловлення незалежної думки аудитора:

про достовірність обліку та звітності в суттєвих
аспектах
показників
фінансової звітності

Результат

відповідність вимогам законів України, П(С)БО
або інших правил (внутрішніх положень
суб'єктів господарювання)

Задоволення
вимог
користувачів

Аудит – це вид підприємницької
діяльності

Перевірка

Рис. 1. Понятійні категорії терміну «аудит»
Джерело : розроблено автором
Державні органі в особі податкової та митної служби уповноважені здійснювати податковий
контроль, який є складовою частиною державного фінансового контролю та представляє собою
систему заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.
Перевірка дотримання вимог податкового законодавства, як один зі способів здійснення
податкового контролю, є обов’язковою процедурою для суб’єктів господарювання відповідно до
Податкового кодексу України [7].
Документальна перевірка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків),
фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних
документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням
і сплатою податків та зборів, а також інших документів, отриманих органом державної податкової
служби в установленому законодавством порядку, та податкової інформації, визначеної нормами
ст. 71, 72, 73 Податкового кодексу України [7].
Процедури податкового контролю державних органів у вигляді проведення перевірок ні в якому
разі не можна ототожнювати з поняттям «податковий аудит» у зв’язку з низкою суттєвих протиріч:
1. діяльність державних органів не є підприємницькою;
2. перевірки дотримання вимог податкового законодавства стосовно нарахування та сплати
податків та зборів є обов’язковими для суб’єктів господарювання;
3. строки проведення перевірок строго регламентовані;
4. інформаційно-аналітичне забезпечення, тобто, комплекс заходів із збору, опрацювання та
використання інформації, необхідної для проведення перевірки, значне ширше, ніж при проведені
аудиту;
5. головна мета податкового контролю у вигляді перевірок – це підтвердження (або
непідтвердження) своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків суб’єктами
господарювання та обов’язкового застосування фінансових, адміністративних санкцій до платників
податків у разі порушення ними податкового законодавства;
6. результати перевірки оформлюються у формі акта або довідки за встановленою формою у
двох примірниках, який підписується посадовими особами контролюючого органу, реєструється та
особисто вручається платнику податків.
Отже, застосування терміну «податковий аудит» державними органами податкового контролю
при здійсненні перевірки бухгалтерського та податкового обліку господарчих суб’єктів з метою
оподаткування некоректне, тому що такий вид діяльності не відповідає вимогам аудиту та взагалі
суперечить суті аудиту.
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При дослідженні сутнісного навантаження дефініції «податковий аудит», яка застосовується
незалежними аудиторами, аудиторськими фірмами на практиці, необхідно виділити кремі аспекти:
1. У контексті аудиторської діяльності «податковий аудит» - це незалежна аудиторська
перевірка податкового обліку, метою якого є визначення правильності нарахування та сплати податків
до бюджету, а також відображення цих податків у регламентованої звітності.
2. Перевірка дотримання вимог податкового законодавства стосовно нарахування та сплати
податків і зборів не визначена Законом України «Про аудиторську діяльність» [9].
Предметом аудиту є тільки перевірка даних бухгалтерського обліку та показників фінансової
звітності, хоча аудиторська практика в Україні на сучасному етапі свідчить про те, що більшість
замовників аудиту при укладенні договору про проведення аудиту замовляють аудит податкового
обліку та звітності.
3. Перевірка дотримання вимог податкового законодавства стосовно нарахування та сплати
податків та зборів здійснюється на основі не тільки даних бухгалтерського обліку та показників
фінансової звітності, але і на підставі первинних документів, регістрів які використовуються в
податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, податкової звітності. При
цьому можливості незалежних аудиторів щодо отримання податкової інформації у повному обсязі для
проведення якісної перевірки податкового обліку та звітності суттєво обмежені (табл. 2)
Таблиця 2
Матриця доступу користувачів до податкової інформації

Незалежні
аудитори,
аудиторські
фірми

+

-

+

-

+

-

про наявність та рух коштів на рахунках

+

-

про господарську діяльність суб’єкта господарювання

+

-

+

-

+

+

Відповідно до ст. 71,72,73 Податкового кодексу України

Органи виконавчої влади,
місцевого самоврядування,
Національний банк України

Банки, інші фінансові
установи
Органи влади інших
держав, міжнародні
організації, нерезиденти
Підрозділи податкової
служби,митні органи
Засоби масової інформації

Користувачі
податкової
інформації

Вид податкової інформації

Органи
податкового
контролю

Джерело інформації

про об'єкти оподаткування, що надаються та/або
реєструються такими органами
про результати здійснення державного контролю за
господарською діяльністю
про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право
провадження окремих видів діяльності платника податків
про експортні та імпортні операції платника податків

про результати податкового контролю стосовно платника
податків
інформація, що підлягає оприлюдненню

Джерело : розроблено автором
Отже, термін «податковий аудит» застосовується аудиторами та аудиторськими фірмами також
некоректно у зв’язку з існуючими протиріччями як по суті, так і по формі визначення поняття «аудит».
Тому на сучасному етапі дослідження стану та розвитку податкового аудиту найбільш
актуальними становляться питання його нормативного визначення, законодавчого розкриття таких
понять, як: предмет, об’єкт, суб’єкт податкового аудиту; створення концептуальних засад та
методичного забезпечення.
Висновки з проведеного дослідження. У контексті різноманіття податків і складності їх
обчислення необхідно зауважити, що податковий аудит є важливим інструментом, який забезпечує
зниження податкових витрат, дозволяє підготовиться до обов’язкової податкової перевірки державних
органів, мінімізувати податкові ризики й потенційні санкції за порушення податкового законодавства,
тому істотно впливає на загальний фінансовий стан підприємства.
Відсутність належного наукового обґрунтування концептуальних засад податкового аудиту,
законодавчої регламентації, методичного забезпечення призводить до неоднозначного тлумачення
терміну «податковий аудит», до підміни таких понять як «аудит», податковий контроль».
Розвиток вітчизняного податкового аудиту повинен базуватися на переосмисленні
методологічних засад та практичної організації здійснення аудиторських перевірок відповідно до
сучасних вимог. Наукове і прикладне обґрунтування напрямів удосконалення системи податкового
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аудиту належить до тих проблем реформування національної економіки України, що потребують
невідкладного розв’язання.
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Анотація
У статті окреслена проблематика визначення на практиці поняття «податковий аудит».
Розкриті особливості тлумачення цієї дефініції різними користувачами. Висвітлені законодавчі
неузгодженості термінології та запропоновані напрямки подальших досліджень проблем розвитку
податкового аудиту.
Ключові слова: аудит, податковий аудит, податковий контроль, сучасна практика
проведення податкового аудиту, користувачі податкового аудиту, нормативна неузгодженість.
Аннотация
В статье освещена проблематика применения термина «налоговый аудит». Раскрыты
особенности толкования этой дефиниции разными пользователями. Освещены нормативные
несоответствия терминологии. Автором предложены пути по проведению дальнейших
исследований проблем налогового аудита.
Ключевые слова: аудит, налоговый аудит, налоговый контроль, современная практика
проведения
налогового
аудита,
пользователи
налогового
аудита,
нормативная
несогласованность.
Annotation
The problem of application of term «tax audit» is highlighted in the article. The features of
interpretation of this definition by different users are exposed. Normative disparities of terminology are
lighted up. The directions of further investigation are suggested by the author.
Key words: audit, tax audit, tax control, modern practice of tax audit, users of tax audit, normative
inconsistency.
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ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ЗМІНИ РІВНЯ ПОКАЗНИКІВ
РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ
Постановка проблеми. Протягом певного періоду під впливом факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища результати господарювання підприємств з видобування залізної руди
змінюються. Фактори мають різні напрям і ймовірність впливу, а також вагу у загальній зміні
запланованих результатів. Так, позитивний вплив факторів покращує результати функціонування
гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) та сприяє його подальшому розвитку, негативний – погіршує
результати та стримує розвиток, нейтральний – не призводить до жодних результатів. Крім того,
протягом часу зазначені напрями впливу факторів можуть змінюватись. Оцінити вплив всіх факторів
середовища функціонування складно, оскільки цей процес є трудомістким та потребує додаткових
витрат. Проте, для досягнення встановлених показників ефективності функціонування та розвитку
підприємства, необхідно визначити найбільш вагомі фактори, оцінити ймовірність і напрям їх впливу і,
у разі необхідності та за умови наявних ресурсів, зменшити негативний й посилити позитивний вплив.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження автора ґрунтуються на теоретичних
основах розвитку підприємств в умовах кризи, які визначені в роботах В. М. Геєця, В. С. Пономаренко,
О. М. Тридіда та М. О. Кизима [1; 2; 3]. Автори розглядають розвиток як процес кількісних та якісних змін
системи, що забезпечує «її опірність дестабілізаційному впливу зовнішнього середовища й ефективність
функціонування» [2]. Теоретичні основи та зміст економічних теорій, що визначають передумови реалізації
сталого розвитку, досліджені в роботі Л. Корнійчука [4]. Основними факторами, які визначають розвиток
підприємства, на думку Л. Г. Мельника, є мінливість, спадковість та вибір [5]. За своєю суттю розвиток
неможливий без змін, що відбуваються з підприємством, незалежно від їх напрямку, спадковість
забезпечує закономірність зазначених змін, а вибір – ймовірність вибору з альтернативних варіантів
найбільш оптимального. Методологічні засади формування механізму управління розвитком підприємств з
урахуванням зміни впливу факторів середовища господарювання відображені в роботі О. В. Раєвнєвої [6].
В. М. Хобта, У. В. Лаврик, О. Ю. Попова та О. Ю. Шилова запропонували теоретичні засади забезпечення
розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання та методичні аспекти його активізації [7].
Складові поняття розвитку підприємств та його основні види досліджені Погорєловим Ю. С. [8].
Н. Педченко визначила потенціал розвитку підприємств та основні його властивості, серед яких цілісність,
динамічність, багатовекторність та самореалізація [9]. Концепція «керованого розвитку промислового
підприємства», яку сформулювала Н. В. Цопа, уможливлює об’єднання інструментів оцінки ефективності
функціонування підприємства та прогнозування впливу факторів середовища на його розвиток [10]. Однак,
протягом часу ймовірність та ступінь впливу факторів змінюється, що необхідно враховувати при
плануванні результатів господарювання комбінатів.
Постановка завдання. Метою статті є удосконалення методу оцінки та прогнозування
ймовірності зміни рівня показників розвитку гірничо-збагачуваних комбінатів під впливом факторів
середовища господарювання з метою їх класифікації та розробки заходів, спрямованих на
забезпечення запланованого рівня ефективності функціонування та розвитку комбінатів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Першим етапом оцінки ймовірності зміни рівня
показників розвитку гірничо-збагачуваного комбінату є складання їх факторних моделей, на підставі
яких визначаються основні фактори середовища господарювання, що впливають на розвиток
комбінату (рис. 1).
Другий етап полягає у визначенні ваги і-го фактору у загальній зміні обраного показника.
Ґрунтуючись на результатах факторного аналізу, вага кожного з факторів дорівнюватиме його долі в
загальній зміні значення j-го показника розвитку протягом певного часу (рік, квартал, місяць).
З метою встановлення ваги кожного з факторів середовища господарювання, перш за все,
необхідно розрахувати їх вплив на зміну результативного показника. Для цього визначаються його
умовні величини, що враховують послідовну зміну за рахунок кожного з факторів:

∆ПФ1 = ПУМ 1 − П 1 ,

(1)

1) зміна за рахунок другого фактору:
2) зміна за рахунок n-го фактору:

∆ПФ 2 = ПУМ 2 − ПУМ 1 ,

(2)

∆ПФп = П 2 − ПУМп − 1 ,

(3)
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1

2

де П , П – значення результативного показника відповідно в перший та другий періоди, що
аналізуються;
ПУМ1, ПУМ2, ПУМn-1 – умовні значення результативного показника розвитку з урахуванням зміни
відповідно першого, другого та (n – 1)-го факторів.
Визначення показника, що характеризує розвиток ГЗК, та факторів, які впливають на
нього
Складання факторної моделі показника розвитку ГЗК

Визначення зміни рівня результативного показника, враховуючи послідовний вплив
кожного з факторів, та їх ваги в загальній зміні показника розвитку

Перевірка наявності аномальних значень в ряді динаміки та їх усунення, побудова
трендів ваги факторів в загальній зміні показника розвитку

Прогноз ваги факторів розвитку та оцінка ймовірності їх впливу
Розрахунок зваженої ймовірності напрямів впливу факторів та загальної ймовірності
зміни значення показника розвитку
Класифікація факторів середовища господарювання залежно від рівня їх небезпеки
з урахуванням ваги, напряму та ймовірності впливу

Оцінка загальної зміни рівня показника розвитку та визначення напрямків
подальшого розвитку комбінату

Рис. 1. Схема оцінки ймовірності зміни рівня показників, що характеризують розвиток
гірничо-збагачувальних комбінатів
Джерело : розроблено автором

3) зміна за рахунок першого фактору:
Вага і-го фактору розвитку в загальній зміні j-го показника розраховується за формулою:

ВФі = ∆ПФі / ∆ПЗАГ ,

(4)

де ∆ПФі – величина, на яку змінився результативний показник розвитку комбінату під впливом
і-го фактору;
∆ПЗАГ – загальна умовна величина, на яку змінився результативний показник розвитку під
впливом всіх факторів протягом періоду, що аналізується.
Доцільно відзначити, що при розрахунку ваги і-го фактору розвитку необхідно використовувати
позитивні значення зміни рівня результативного показника, тому його загальна зміна з урахуванням
послідовного впливу кожного з факторів розвитку визначається наступним чином:

∆ПЗАГ = ∑ ∆ПФі ,

(5)

де n – кількість факторів розвитку, що впливають на зміну рівня результативного показника.
Для прогнозу значення ваги і-го фактору розвитку в загальній зміні рівня результативного
показника на наступний період доцільно використати метод екстраполяції тренду. Результати
розрахунків ваги факторів протягом певного періоду складають ряд динаміки, який важливо
перевірити на наявність аномальних значень за методом Ірвіна з метою їх усунення у разі
необхідності. Після цього слід підтвердити існування тренду та його невипадковість, що може бути
виконано методом Фостера-Стюарта чи різності середніх. Прогнозування ваги і-го фактору розвитку
виконується на підставі отриманого рівняння лінії тренду.
Третій етап оцінки зміни рівня показників, що характеризують розвиток гірничо-збагачувальних
комбінатів, полягає у визначенні ймовірності впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища,
який, як зазначалося вище, може бути позитивним, негативним або нейтральним. Причому у певний
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період кожен з напрямів впливу виключає інші. Ймовірність вказаних впливів на розвиток підприємства
розраховується за формулою:
+(– , 0)
+(– , 0)
Р
=N
/ N,
(6)
+(-,0)
де N
– кількість періодів, протягом яких вплив і-го фактору на розвиток комбінату був
позитивним (негативним, нейтральним);
N – загальна кількість періодів, що аналізуються.
Слід відзначити, що кожен з факторів протягом часу впливає на розвиток комбінату з певною
ймовірністю та має певну вагу у зміні показника розвитку. На підставі цього зважена ймовірність
позитивного (негативного, нейтрального) впливу і-го фактору визначатиметься за формулою:
+(-,0)

+(-,0)

ЗР
(7)
і = Р
і × Вфі,
де Р
і – ймовірність позитивного (негативного, нейтрального) впливу і-го фактору розвитку;
Вфі – вага і-го фактору розвитку.
+(-,0)

Отже, протягом певного періоду кожен з факторів середовища господарювання може впливати
на показник розвитку підприємства різним чином, тому з метою їх класифікації за рівнем небезпеки
доцільно визначити загальну зважену ймовірність зміни рівня j-го показника, що розраховується за
формулою:
+
–
РПj = ЗРі – ЗРі
(8)
Ймовірність нейтрального впливу факторів розвитку при визначенні загальної ймовірності не
враховується, оскільки нейтральний вплив не змінює результати діяльності підприємства. Доцільно
відзначити, що розраховане значення зваженої ймовірності зміни рівня показника розвитку може бути
як позитивним, від’ємним, так і дорівнювати нулю. Позитивний результат виразу (8) обумовлює
віднесення фактору до групи сприятливих, негативний – до групи небезпечних. Якщо в результаті
розрахунку зважена ймовірність дорівнюватиме «нулю», то ймовірність як позитивного, так і
негативного впливів і-го фактору складає 50 %. Це потребує оцінки його ваги в загальній зміні
показника розвитку для визначення рівня небезпеки і-го фактору.
Розроблений автором метод оцінки ймовірності зміни рівня показників, що характеризують
розвиток гірничо-збагачувальних комбінатів, уможливлює визначення та класифікацію факторів, які
впливають на ці показники, за рівнем небезпеки з урахуванням ймовірності впливу, його напряму та
ваги фактору в загальній зміні рівня результативного показника (рис. 2).
Згідно з ймовірністю впливу на рівень показника розвитку, фактори доцільно розподілити
наступним чином:

–
–
–

фактори, що мають високу ймовірність впливу (Рі ≥ 0,7);
фактори, що мають середню ймовірність впливу (0,3 ≤ Рі < 0,7);

фактори із низькою ймовірністю впливу (Рі < 0,3).
Відповідно до ваги факторів у зміні рівня показника розвитку ГЗК:

–
фактори високого рівня ваги (вага фактору в зміні рівня показника розвитку знаходиться в
діапазоні 1 ≤ Вфі ≤ 0,67);
–фактори середнього рівня ваги (0,67 < Вфі < 0,33);
–фактори низького рівня ваги (0,33 ≤ Вфі < 0).

Крім того, всі фактори, що можуть впливати на розвиток комбінатів, за напрямом впливу слід
розподілити на позитивні, негативні та нейтральні.
З метою визначення та розробки заходів, спрямованих на зменшення негативного та
збільшення позитивного впливів факторів внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування на
розвиток гірничо-збагачувальних підприємств, необхідно, ґрунтуючись на наведених вище
класифікаціях та методі оцінки ймовірності зміни рівня показників розвитку, розподілити фактори
відповідно до їх рівня небезпеки таким чином:
1. Небезпечні фактори:

– фактори першого рівня – фактори, зважена ймовірність негативного впливу яких на
розвиток підприємств складає 0,469 та вище, а також фактори, зважена ймовірність впливу яких
дорівнює нулю, проте рівень ваги високий;
– фактори другого рівня – зважена ймовірність негативного впливу знаходиться в межах
0,102 ≤ РПj < 0,469, а також РПj = 0, якщо рівень ваги середній;
– фактори третього рівня – зважена ймовірність негативного впливу знаходиться в межах 0 <
РПj < 0,102 та фактори, зважена ймовірність впливу яких дорівнює нулю, проте рівень ваги низький.
2. Нейтральні фактори, вага в зміні рівня результативного показника та ймовірність впливу яких
дорівнює нулю.
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Ймовірність впливу
 висока;
 середня;
 низька.

Напрям впливу
 позитивний;
 негативний;
 нейтральний.

Рівень ваги фактору
 високий;
 середній;
 низький.

Фактори розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів
Рівень
небезпеки

1. Небезпечні фактори:
 перший рівень;
 другий рівень;
 третій рівень.
2. Нейтральні фактори.
3. Сприятливі фактори:
 перший рівень;
 другий рівень;
 третій рівень.

Рис. 2. Класифікація факторів, що впливають на розвиток ГЗК
Джерело : розроблено автором

3. Сприятливі фактори:

–
–

фактори першого рівня – зважена ймовірність їх позитивного впливу дорівнює 0,469 та вище;

фактори другого рівня – фактори, зважена ймовірність позитивного впливу яких знаходиться
в межах 0,102 ≤ РПj < 0,469;

– безпечні фактори третього рівня – зважена ймовірність їх позитивного впливу на розвиток
гірничо-збагачувальних комбінатів знаходиться в межах 0 < РПj < 0,102.
Наведена класифікація дозволяє визначити найбільш небезпечні та сприятливі фактори, що мають
високу вагу та велику ймовірність, відповідно, негативного і позитивного впливів на ефективність
функціонування та розвиток гірничо-збагачувальних комбінатів. Це, в свою чергу, створює підґрунтя для
формування напрямків досягнення визначеного рівня показників розвитку комбінатів.
Для прогнозування показника розвитку ГЗК необхідно визначити рівень його зміни Sі,
обумовлений впливом кожного з факторів середовища протягом певного періоду. Отримані
результати являють собою ряд динаміки, що перевіряється на наявність аномальних значень, які слід
виключити. Після цього формується тренд та за допомогою методів Фостера-Стюарта чи різності
середніх підтверджується його невипадковість. Наявність тренду уможливлює прогноз зміни рівня
показника розвитку ГЗК під впливом фактору середовища господарювання, що аналізується. Ймовірне
значення зміни рівня показника розвитку впродовж періоду t, визначається за формулою:

VSЗАГ = ∑Рі ×Si ,

(9)

де Рі – ймовірність впливу і-го фактору на рівень показника розвитку комбінату.
Таким чином враховується вплив всіх факторних ознак на рівень результативного показника
розвитку гірничо-збагачувального комбінату.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити наступні висновки: 1.
Розроблений метод дозволяє визначити ймовірність та рівень зміни показників розвитку гірничозбагачувальних комбінатів шляхом оцінки ступеню впливу на них факторів середовища господарювання,
що необхідно враховувати при забезпеченні запланованого рівня ефективності функціонування та
розвитку комбінатів. 2. Фактори, що впливають на розвиток гірничо-збагачувальних комбінатів,
запропоновано класифікувати за рівнем небезпеки, враховуючи вагу, напрям та ймовірність впливу.
Вище зазначене є підґрунтям для визначення напрямків подальшого розвитку та розробки
заходів, спрямованих на забезпечення запланованого рівня ефективності функціонування комбінатів.
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Анотація
Автором удосконалено метод прогнозування зміни рівня показників розвитку гірничозбагачувальних комбінатів шляхом оцінки впливу на них факторів середовища господарювання.
Запропонована класифікація факторів середовища господарювання залежно від рівня їх небезпеки з
урахуванням ваги, ймовірності та напряму впливу.
Ключові слова: гірничо-збагачувальний комбінат, розвиток, показник розвитку, фактор,
ймовірність.
Аннотация
Автором усовершенствован метод прогнозирования изменений уровня показателей,
характеризующих развитие горно-обогатительных комбинатов, путем оценки влияния на них
факторов среды функционирования. Предложена классификация факторов, влияющих на уровень
показателей, в зависимости от уровня их опасности с учетом веса, вероятности и направления
воздействия.
Ключевые слова: горно-обогатительный комбинат, развитие, показатель развития,
фактор, вероятность.
Annotation
The method of assessment and prediction of changes in indicators of mining and processing
enterprises is improved. Classification of factors, depending on their level of danger, taking into account the
weight, the possibility and direction of the effect is proposed.
Key words: mining and processing enterprises, development, indicator of development, factor,
probability.

УДК 331.108

Бєлкіна І.А.,
аспірант кафедри економічної кібернетики
та інформаційних технологій,
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОТРИМАННЯ
ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ РОБІТНИКАМИ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ
Постановка проблеми. Прогули, втрати робочого часу, зниження рівня якості продукції і
послуг, підвищення рівня браку, травматизму на виробництві – все це і багато іншого є прямими або
опосередкованими наслідками низького рівня трудової дисципліни на будь-якому підприємстві. Хоча з
розвитком технологій і науково-технічного прогресу роль людини у виробничому процесі все більше
зводиться до управління, або окремих його функцій, проблема дотримання трудової дисципліни
набуває ще більшої економічної актуальності для транспортних підрозділів промислових підприємств,

285

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

збій роботи яких призводить фактично до простою виробничого обладнання з усіма подальшими
наслідками. Для гірничо-збагачувальних комбінатів ця проблема набуває особливої актуальності,
адже ці підприємства забезпечують сировиною значну частину галузей національної промисловості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дисципліни праці, або трудової
дисципліни, вченими-економістами розглядаються лише в якості елементу системи управління
персоналом [1] або системи мотивації персоналу на підприємстві [2]. Серед тих небагатьох
досліджень, присвячених суто проблемам запровадження дисципліни праці можна відмітити працю [3],
автори якої – В. С. Гусева і К. В. Сибікєєв – здебільшого зосереджуються на методичних аспектах
запровадження дисципліни праці, пов’язаних із створенням і оформленням внутрішньої нормативної
бази підприємства.
Те, що дисципліна праці є елементом трудових правовідносин обумовлює деякий інтерес до неї
юристів, що спеціалізуються на трудовому праві, зокрема авторів В. С. Венедиктова [4] і
Н. Б. Болотіної [5]. Щоправда, у більшості юридичних робіт, в тому числі і у вищезгаданих
дослідженнях В. С. Венедиктова [4] і Н. Б. Болотіної [5], трудова дисципліна розглядається лише як
один з елементів трудового права. Як об’єкт дослідження трудова дисципліна представлена в роботі
С. Кожушко [6].
Економічних досліджень, котрі були б присвячені проблемі контролю і забезпечення трудової
дисципліни на підприємстві, що функціонує в умовах ринкової економіки, фактично проведено не
було. Адже навіть М. І. Магура та М. Б. Курбатова [2], робота яких присвячена практичним питанням
мотивації, відмічають, що правильно організований контроль за дотриманням дисципліни здатен
виконати одночасно декілька функцій відносно формування мотивації працівників. А конкретно для
випадку гірничо-збагачувального підприємства організація ефективного контролю за дотриманням
трудової дисципліни здатна підвищити ритмічність поставок руди на дробарко-збагачувальний
переділ, внаслідок чого покращуються економічні показники збагачення [7].
Постановка проблеми. Метою даної статі є теоретична розробка системи контролю
дотримання трудової дисципліни робітниками гірничо-транспортного комплексу гірничозбагачувального підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під трудовою дисципліною розумітимемо
заснований на принципах моралі і закріплений в нормах права порядок взаємовідносин суб’єктів
процесу спільної праці, який виражається у свідомому і точному виконанні працівником своїх трудових
обов’язків, здійсненні наданих прав та дотриманні встановлених обмежень і заборон [4]. Норми
поведінки працівників встановлюються одразу декількома суб’єктами управління. Це може бути
причиною існування багатьох підходів у групуванні методів управління дисципліною. Так, в праці [1]
виділено три групи методів управління дисципліною: переконання, стимулювання і примусу. В роботі
[8] методи управління дисципліною об’єднані в чотири групи за їх природою: економічні, виховні,
організаційні і правові методи.
Правові методи управління трудовою дисципліною тісно пов’язані з трудовим договором. Але
обов’язок дотримуватись трудової дисципліни належать до тих, що виникають, окрім угод, через закон
[6]. З позицій Українського законодавства [9]: «Трудова дисципліна на підприємствах, в установах,
організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для
нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання,
виховання, а також заохоченням за сумлінну працю». Порушенням трудової дисципліни є невиконання
або неналежне виконання працівником з його вини своїх трудових обов’язків (розпоряджень
адміністрації, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій і т.д.) [10]. Відповідно
до Кодексу законів про працю України, за порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано тільки один з двох заходів стягнення: догана або звільнення [9].
Застосування дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни за підходом [1]
характерне для методів примусу. В рамках чинного законодавства не передбачено застосування
штрафних санкцій до працівника, що порушив трудову дисципліну. Протягом строку дії
дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються, тому застосування
догани до працівника з одного боку повністю відповідає існуючим нормам законодавства. А з іншого –
усвідомлення можливості застосування догани до робітника опосередковано створює матеріальну
зацікавленість у дотриманні трудової дисципліни і зокрема – у дотриманні правил внутрішнього
трудового розпорядку, тобто застосування догани до працівника має риси економічних методів
управління дисципліною. Цікаво, що в наукових дослідженнях досі не описано і не обґрунтовано
застосування штрафів, хоча в роботах радянських років можна зустріти опис порядку застосування
штрафів і санкцій підприємством-споживачем за недотримання постачальником договірної дисципліни
[11]. В даному випадку саме застосування штрафів за порушення трудової дисципліни, порівняно із
запровадженням системи стимулювання, видається більш ефективним. Це випливає з того, що
дотримання трудової дисципліни є по-суті прямим обов’язком працівника, а не трудовим досягненням і
тому не підлягає преміюванню. Незалежно від того, чи були до працівника, що порушив трудову
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дисципліну, застосовані дисциплінарні стягнення, він може бути повністю, або частково позбавлений
премії або винагороди [3].
Пропонується оцінити кожне з порушень робітника гірничо-збагачувального комплексу
дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку за шкалою балів. Бали за різні порушення,
скоєні впродовж визначеного (критичного) терміну, підсумовуються і при досягненні їх певного рівня
премія працівника знижується на деяку кількість відсотків, пропорційно до суми накопичених балів і
відповідно – кількості порушень. Дещо схожа система була запропонована в роботі [12] для мотивації
працівників до дотримання безпечних умов праці в галузі будівництва, щоправда замість балів, у
відповідність до порушень правил техніки безпеки, ставились відсотки, на які знижувалась премія
працівника. Така система передбачає штрафування за кожне одноразове порушення, що, можливо,
цілком виправдане для випадку контролю дотримання правил техніки безпеки. Проте для контролю
дотримання дисципліни доцільно застосовувати санкції саме за системне порушення дисципліни.
Застосування санкцій за системні, а не разові порушення дає працівникові розуміння соціальної
справедливості системи контролю дотримання дисципліни, що разом із зрозумілістю принципів
системи мотивації є умовами ефективної системи оплати і стимулювання праці. Зниження премії на
відносну, а не абсолютну величину відповідає принципу справедливості.
Процес контролю складається із визначення стандартів, порівняння їх із фактично досягнутими
результатами і проведення корегуючих дій [13]. Тож, в першу чергу, необхідно визначити перелік
порушень трудової дисципліни робітниками гірничо-транспортного комплексу, що впливають на режим
роботи дробарної і рудозбагачувальної фабрик, та можуть призвести або травматизму на транспорті.
Одне і те саме порушення дисципліни, в залежності від її ступеня і деяких виробничих факторів, може
впливати або майже не впливати на роботи інших робітників, підрозділу або підприємства в цілому.
Наприклад, незначне спізнення на роботу працівника адміністрації може не призвести до
матеріальних втрат підприємства, в той час як значна затримка у прийомі зміни машиніста тягового
агрегату, що здійснює поставки руди з кар’єру на дроблення, призведе до витрат підприємства по
оплаті понаднормових годин змінника. Така затримка є причиною втоми того машиніста, вимушеного
залишитись на робочому місці через неявку змінника. Подібна втома потенційно може призвести до
нещасного випадку або пошкодження транспортного обладнання працівником-змінником. Тобто,
ступінь порушень, що можна кількісно оцінити, може бути різною від незначного (допустимого), до
такого, що впливає на розклад і ефективність роботи підрозділів. Під допустимими порушеннями
матимемо на увазі порушення у такому розмірі, що не впливає на розклад роботи підприємства і тому
за неї не нараховуються штрафні бали за системою контролю дотримання дисципліни, що
пропонується. Якщо кількість балів, після закінчення критичного терміну, не досягла найнижчого
критичного значення, бали анулюються. Адже покарання за незначне порушення, що виникло лише
раз, може знизити або знищити мотивацію працівника [2].
Проте, окрім дисциплінарних порушень, що їх можна оцінити (такі як спізнення), існують і такі,
що кількісно оцінити досить важко і порівняти між собою можна лише методом експертних оцінок.
Перелік конкретних порушень і їх допустимий розмір (для таких порушень, що можна виміряти
кількісно) повинні визначатися комісією у складі спеціалістів підприємства на основі дослідження
процесу транспортування руди із кар’єру на дробарко-збагачувальний переділ із бажаним
використанням фотохронометражу і фотографії робочого місця. До складу комісії, для забезпечення
дотримання прав робітників, обов’язково повинні ввійти представники профспілкових організацій і/або
представник трудового колективу, представники відділу охорони праці підприємства, юристи з
трудового права. Комісія повинна визначити і оцінити:
а) перелік дисциплінарних порушень;
б) розмір допустимих порушень (для таких порушень, що можна оцінити);
в) кількість штрафних балів, що нараховується за кожне порушення;
г) період часу (критичний термін), за який підсумовуються бали за порушення;
д) рівні критичної кількості балів і відповідні їм відносні розміри зниження премії;
е) порядок дострокового зняття з працівника стягнення;
ж) перелік посадових осіб (керівників служб і підрозділів), відповідальних за подання звітності
про допущені дисциплінарні проступки до бухгалтерії.
Критичний термін доцільно прийняти співрозмірним із строками і термінами нарахування
заробітних плат. Перелік порушень, відповідна їм кількість штрафних балів, їх граничні розміри, а
також відповідний їм відсоток зниження премії визначається окремо для кожної спеціальності і
кваліфікації, з врахуванням факторів, що впливають на процес транспортування і кадрової політики
підприємства.
Визначені комісією положення повинні бути затверджені керівництвом у відповідних документах:
правилах трудового розпорядку, трудових договорах, положенні про дисципліну або дисциплінарному
кодексі, доведені до відома робітників гірничо-транспортного комплексу і завжди бути доступними їм
для ознайомлення у вигляді таблиці із шкалою штрафних балів за дисциплінарні порушення. Приклад
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такої шкали, у найбільш загальному вигляді, із такими видами дисциплінарних порушень, що найбільш
розповсюджень на будь-яких підприємствах представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Приклад шкали штрафних балів, що нараховуються за дисциплінарні порушення
Порушення

Величина порушення
(для таких порушень, що можна
оцінити)
<15 хв.

Запізнення

15-60 хв.
>60 хв.
<15 хв.

Залишення робочого місця раніше закінчення
робочого дня
Паління у непридатних для цього місцях
Прогул

15-60 хв.
>60 хв.
-

Порушення правил техніки безпеки

-

Кількість штрафних
балів
2
5
2
5
1
15
(в залежності від
порушення)

Джерело : розроблено автором

По закінченню критичного терміну сума балів порівнюється із шкалою критичних рівнів, що
відображає відносний розмір зниження премії при досягненні суми балів певної критичної кількості.
Приклад такої шкали наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Приклад шкали критичних рівнів сум штрафних балів
Номер рівня
Критичні границі рівнів, балів
1
<10
2
10-15
3
16-24
4
25-35
>35
5
Джерело : розроблено автором

Відсоток зниження премії, %
10
15
25
Винесення догани

Як видно з табл. 2 система контролю дотримання трудової дисципліни, хоча і передбачає
застосування штрафів, але не обмежується лише ними і може передбачати застосування догани у
якості максимального покарання за системне грубе порушення трудової дисципліни впродовж
критичного терміну. Серед переліку можливих порушень дисципліни доцільно передбачити такі, які
одразу караються доганою, оминаючи зниження премії. До таких порушень можна віднести, наприклад
появу на робочому місці в нетверезому стані. Премія робітника, що впродовж критичного терміну скоїв
дисциплінарне порушення, буде знижуватись на величину штрафу:

Ш = П×

ш
,
100%

(1)

де П – премія робітника, грн.,
ш – відсоток, на який знижується розмір премії, відповідно до прийнятої шкали критичних балів,
%.
Принципи описаної системи є достатньо універсальними для застосування як на виробничих,
так і на невиробничих підприємствах.
Описана система може бути модифікована для бригадних форм оплати праці: бали за
порушення трудової дисципліни одного працівника нараховуються на рахунок всієї бригади.
Відповідно, при досягненні граничних значень кількості балів, стягнення застосовується до всіх
працівників бригади. Таке система контролю дисципліни буде більш ефективна для застосування в
умовах, коли робітники бригади добре знають і довіряють один одному, наприклад, в умовах роботи
на шахті. В такому разі розмір зниження премії бригади розраховується так само, за формулою (1).
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, нами обґрунтовано, що при застосуванні
економічних методів мотивації досягнення високого рівня трудової дисципліни доцільніше
використовувати систему штрафів, аніж систему матеріального заохочення. Важливим моментом в
процесі контролю дотримання трудової дисципліни робітниками гірничо-транспортного комплексу є
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покарання за систематичне порушення трудової дисципліни, а не за одноразове, або накопичену
впродовж тривалого періоду кількість порушень. В рамках запропонованої системи контролю
дотримання дисципліни обґрунтовано, що оцінювати порушення трудової дисципліни необхідно на
основі шкали, розробленої методом експертних оцінок з врахуванням умов транспортування руди на
конкретному підприємстві. Система контролю дотримання трудової дисципліни, що передбачає
зниження премії робітника пропорційно кількості і ступеня його дисциплінарних порушень відповідає
принципам зрозумілості і справедливості мотивації праці.
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Ю. М. Артемов, С. А. Карастелин. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 190 с.
12. Заюков И. В. Мотивация работников к соблюдению безопасных условий труда в отрасли
строительства Украины / И. В. Заюков, Л. Г. Бабур, И. С. Гучек // Вісник Вінницького політехнічного
інституту. – 2011. – № 2. – С. 18-23.
13. Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. ; [пер. с англ.]. –
М. : «Дело», 1997.– 704 с.
Анотація
Запропоновано систему контролю дотримання трудової дисципліни робітниками гірничотранспортного комплексу. В рамках запропонованої системи передбачено зниження премії
працівника пропорційно кількості і ступеню його дисциплінарних порушень. Описано порядок
визначення переліку і розміру дисциплінарних порушень, що впливають на режим роботи
підприємства.
Ключові слова: трудова дисципліна, управління персоналом, оплата праці.
Аннотация
Предложена система контроля соблюдения трудовой дисциплины работниками горнотранспортного комплекса. В рамках предложенной системы предусмотрено снижение премии
работника пропорционально количеству и степени его дисциплинарных нарушений. Описан
порядок определения перечня и размера нарушений дисциплины, влияющих на режим работы
предприятия.
Ключевые слова: трудовая дисциплина, управление персоналом, оплата труда.
Annotation
System of labour discipline control for workers of transport department of ore-dressing and processing
enterprise is proposed. In terms of the system it is proposed to decrease the worker’s premiums inversely to
the number of labour discipline misconducts. Procedure of determination of enumeration and dimension of
labour discipline transgressions is given.
Key words: labour discipline, human recourses management, remuneration of labour.
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ВНУТРІШНІЙ ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ: ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ
Постановка проблеми. При вивченні наукової та періодичної літератури серед вчених
теоретиків та практиків все частіше зустрічається термін «внутрішній контроль» поряд з терміном
«внутрішньогосподарський контроль». Дана проблема виникла через неузгодженість в трактуванні
понять та відсутності чіткого розуміння відмінностей між ними.
Лібералізація відносин на підприємстві робить внутрішньогосподарський контроль
визначальним, адже він охоплює всі сфери виробничо-господарської діяльності підприємства.
Оскільки створення та функціонування системи внутрішнього контролю підприємства не
регламентовано чинними нормативними актами, власник сам приймає рішення щодо доцільності
створення служби внутрішнього контролю та кола її завдань. Тому уточнення понять внутрішнього та
внутрішньогосподарського контролю надасть можливість чіткого розмежування функцій при
проведенні контролю на підприємстві.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Проблемам
внутрішнього
та
внутрішньогосподарського контролю присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема,
Виговська Н. Г. [5] у своїй монографії досліджує різне смислове навантаження на економічний зміст
внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. та Партин Г. О. [8]
звужують поняття внутрішнього контролю, і вважають, що він охоплює тільки фінансову діяльність
підприємства. Сагайдак Р. А. [15] здійснює аналіз визначень «внутрішній контроль» з двох позицій: як
один з етапів процесу управління та як систему, що складається із ряду елементів. Трактування
понять внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю також досліджували: Андрєєв В. Д. [1],
Бутинець Т. А. [4], Дудукалова Г. Н., Звєздін А. Л., Ковтун Т. В. [10], Майданевич Ю. П., Марчук У. О.
[11], Мельник М. В. [12], Нападовська Л. В. [14], Пантелєєв А. С. та інші. Однак, відзначивши даних
авторів зазначимо, що поняття внутрішнього контролю» та «внутрішньогосподарського контролю»
більшістю авторів ототожнюється, що на нашу думку не є об’єктивним та потребує глибшого вивчення.
Постановка завдання. Мета статті - дослідити теоретичне обґрунтування сутності
внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю та їх чіткого розмежування.
Виклад основного матеріалу дослідження. При дослідженні сутності понять внутрішнього та
внутрішньогосподарського контролю вчені звертають увагу як на організацію, так і на відмінності у
трактуванні.
Досліджуючи трактування внутрішньогосподарського контролю, пропонуються різні його
тлумачення. Так, наприклад В. Д. Андрєєв зазначає: «внутрішній контроль – це система контрольних
процедур, план організації та методи управління об’єктом в цілях ефективного проведення бізнесу,
захисту активів, попередження помилок, охайності облікових перевірок та своєчасного надання
фінансової інформації» [1].
Т. А. Бутинець вважає, що «внутрішній контроль – це постійна, щоденна робота, яка
унеможливлює допускання зловживань і дає можливість використовувати ресурси підприємства,
включаючи людський капітал, на його користь відповідно до прийнятих планів, а також захищає
інтереси працюючих у відповідності до умов колективного договору» [4].
В свою чергу Л. В. Мельянкова стверджує, що «внутрішній контроль – це така форма зворотного
зв’язку, через яку орган управління підприємством одержує необхідну інформацію про дійсний стан
керованого об’єкта та втілення управлінських рішень» [13].
Під визначенням внутрішнього контролю Т. В. Ковтун розуміє «процес, що спрямований на
досягнення довгострокових цілей компанії, які є наслідком дії керівництва з планування, організації,
моніторингу діяльності суб’єкта господарювання в цілому та її окремих підрозділів» [10, с. 165].
Для з’ясування сутності внутрішнього контролю і внутрішньогосподарського контролю та
встановлення відмінностей між ними проведемо дослідження щодо підходів трактування внутрішнього
контролю (табл. 1.)

290

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Таблиця 1
Підходи до трактування сутності «внутрішній контроль»
№ п/п
1.

Трактування внутрішнього контролю
Система

2.

Процес

3.

Вид контролю

4.

Форма зворотного зв’язку

5.

Спостереження
Джерело : розроблено авторами

Автори
В. Д. Андрєєв [1]
А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партін [8],
Т. В. Ковтун [10]
А. К. Солодов [16], М. Я. Штайнман [21]
В. М. Мельник, А. С. Пантелєєв, А. Л. Звєздін [12],
В. П. Суйц [17], Л. В. Мельянкова [13]
І. А. Бєлобжецький [2], Є. Калюга [9]

З табл. 1. видно, що більшість авторів розглядають внутрішній контроль як форму зворотного
зв’язку та процес перевірки, а під метою внутрішнього контролю розуміють контроль ефективності
здійснення господарської діяльності, збереженості активів тощо.
Оцінку поглядів сутності внутрішнього контролю наведемо на рис. 1.

Рис. 1. Поняття «внутрішній контроль» у різних площинах наукових поглядів
Джерело : побудовано авторами

Здійснивши аналіз підходів щодо трактування сутності внутрішнього контролю вченими, можна дійти
висновку, що поняття внутрішнього контролю є досить різноманітним. На нашу думку, дані визначення
мають право на існування. Наявність значної кількості понять залежить від правильності формулювання
мети, цілей, завдань, принципів, елементів системи внутрішнього контролю та організації цієї системи.
Наведемо окремі погляди щодо трактування внутрішньогосподарського контролю. Під поняттям
внутрішньогосподарського контролю Я. А. Гончарук та В. С. Рудницький розуміють «систему
спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об’єкту управління прийнятим
управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об’єкт
виявленням відхилень, допущених у процесі виконання цих рішень» [6].
Л. В. Нападовська трактує внутрішньогосподарський контроль, як «процес, який забезпечує
якісну розробку та ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом організації
прийнятих управлінських рішень» [14].
Б.Ф. Усач стверджує, що «внутрішньогосподарський контроль - це контроль, що здійснюється
власниками, бухгалтерськими, фінансовими та іншими функціональними службами підприємств» [18, с.
19].
Згрупувавши погляди вчених щодо підходів трактування у порівнянні з внутрішнім контролем, ми
дійшли наступних результатів (табл. 2).
За даними табл. 2 більшість авторів розглядають внутрішньогосподарський контроль як
систему, процес та спостереження. Для наглядного відображення результатів перейдемо до рис. 2.
Дослідивши погляди авторів щодо трактування понять «внутрішній контроль» (рис. 1) та
«внутрішньогосподарський контроль» (рис. 2), можна дійти висновку, що внутрішній контроль
більшість авторів (33%) трактують як «форму зворотного зв’язку», що у порівнянні з
внутрішньогосподарським контролем складає лише 16% авторів.
Варто зазначити, що підхід до трактування внутрішнього контролю та внутрішньогосподарського
контролю як «процес» займає майже однакові результати (25% та 26% відповідно). Спостерігаються
невеликі розбіжності у підході до тлумачення як «спостереження», де 17% авторів використовують при
внутрішньому контролі та 21% при внутрішньогосподарському.
Отже, за проведеними дослідженнями з’ясовано,
що внутрішній контроль та
внутрішньогосподарський контроль представляють собою різні поняття.
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Таблиця 2
Підходи до трактування сутності «внутрішньогосподарський контроль»
№
п/п

Трактування внутрішньогосподарського
контролю

1.

Система

2.

Процес

3.
4.

Вид контролю
Форма зворотного зв’язку

5.

Спостереження

Автори
В. В. Бурцев [3], З. П. Дереза [7], Я. А. Гончарук,
В. С. Рудницький [6], Є. В. Калюга [9]
В. В. Бурцев [3], А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партін
[8], Л. В. Нападовська [14]
А. К. Солодов [16], М. Я. Штейнман [21]
В. М. Мельник, А. С. Пантелєєв, А. Л. Звєздін [12]
І. А. Бєлобжецький [2], Є. В. Калюга [9], Я. А. Гончарук,
В. С. Рудницький [6]

Джерело : розроблено авторами

Рис. 2. Поняття «внутрішньогосподарський контроль» у різних площинах наукових поглядів
Джерело : побудовано авторами
Ми погоджуємось з думкою Виговської Н. Г., яка стверджує, що внутрішній контроль можна
трактувати у більш ширшому розумінні, ніж внутрішньогосподарський контроль [5, c. 297], адже
головною метою внутрішнього контролю є дослідження законності та доцільності господарських
операцій і оцінки стану об’єктів контролю для розробки комплексу заходів щодо забезпечення
ефективності управління. Внутрішній контроль є відокремленою, самостійною підсистемою і функцією
системи управління господарського суб’єкта, тому цільова функція внутрішнього контролю
підпорядкована досягненню головної мети підприємства [20].
Внутрішньогосподарський контроль виступає як самостійна функція управління всередині
підприємства, відрізняється глибиною та точністю його здійснення, оскільки проводиться там, де
знаходиться центр уваги управління [19].
Отже, дослідивши поняття внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю можна
стверджувати, що у великих підприємствах може бути створена служба внутрішнього контролю, а в
кожному з підприємств, що йому підпорядковані здійснюватиметься внутрішньогосподарський контроль.
Адже внутрішньогосподарський контроль – це вид економічного контролю власника, який являє собою
систематичне спостереження та перевірку ефективності використання активів та зобов’язань
підприємства, виробництва при найменших витратах, повне збереження майна, профілактика
безгосподарності та розкрадання, законність та доцільність господарських операцій та процесів, що
здійснюються керівництвом підприємства або уповноваженим ним посадовою особою (органом) з метою
формування інформаційних засад прийняття управлінських рішень або їх коригування для досягнення
поставлених цілей найбільш ефективним способом. Отже, внутрішній контроль є більш широкою
системою, в яку входить і внутрішньогосподарський контроль на підвідомчих підприємствах [11].
Висновки з проведеного дослідження. В результаті здійсненого дослідження визначено, що у
науковців
немає
спільної
точки
зору
щодо
трактування
понять
внутрішнього
та
внутрішньогосподарського контролю. Дані види контролю мають спільний об’єкт, методи дослідження,
проводяться всередині підприємства, проте поняття внутрішнього контролю є більш ширшим, ніж
поняття внутрішньогосподарського контролю. Внутрішньогосподарський контроль є складовою
внутрішнього контролю, який здійснюється на підприємстві.
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Анотація
У статті розглянуто трактування понять «внутрішній та внутрішньогосподарський
контроль», наведених у вітчизняних та зарубіжних публікаціях з метою встановлення спільних та
відмінних ознак між ними. Здійснено розмежування даних понять з метою ефективності
проведення контролю на підприємстві.
Ключові слова: внутрішній контроль, внутрішньогосподарський контроль, сутність,
система, процес.
Аннотация
В статье рассмотрены трактовки понятий «внутренний и внутрихозяйственный
контроль» приведенных в отечественных и зарубежных публикациях с целью установления общих
и отличительных признаков между ними. Осуществлено разграничение данных понятий с целью
эффективности проведения контроля на предприятии.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутрихозяйственный контроль, сущность,
система, процесс.
Annotation
The article deals with the interpretation of «internal control» in national and international publications
in order to define their common and distinctive features. The concepts` distinction was fulfilled for efficient
control of the enterprise.
Key words: internal control, interpretation, system, process.
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ПОНЯТТЯ «КОНТРОЛІНГ» У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ
Постановка проблеми. Останнім часом все частіше серед науковців і практиків у сфері економіки
використовується термін «контролінг». Кожен трактує його по-своєму. Десятки різноманітних трактувань
поняття «контролінг» ускладнюють його розуміння та перешкоджають впровадженню на підприємствах.
Наявність великої кількості спроб визначити контролінг свідчить про невирішеність даної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами визначення сутності контролінгу
займалися чимало зарубіжних і вітчизняних фахівців, серед яких: Е. А. Ананькіна, Н. Г. Данилочкіна
[4], А. М. Кармінський, Н. І. Оленєв, А. Г. Примак [3], Т. А. Головіна, І. А. Маслова [7], Є. Майер,
Р. Манн [6], М. С. Пушкар [8], Л. А. Сухарєва, С. Н. Петренко [11], О. О. Терещенко [12], С. Фалько [13],
Р. Хан [14] та інші. Проте, в економічній літературі не дається однозначного визначення поняття
контролінгу, його основних цілей, завдань, функцій, тому вирішення цього питання є особливо
актуальним і потребує подальшого аналізу.
Постановка завдання. Мета статті полягає в узагальненні теоретичних підходів до сутності
поняття «контролiнг», визначенні його функцій, цiлей, завдань і ролі в управлінні підприємством та
обґрунтування власного поняття «контролінг».
Виклад основного матерiалу дослідження. Різноманітні підходи до концепції контролінгу
зумовлені історичними, економічними та національними особливостями його розвитку. Спробуємо
дослідити передумови виникнення та генезис системи контролiнгу, що дозволить розкрити його сутність.
Еволюція концепцій контролiнгу показує, що в своєму розвитку він проходить стадії від засобу
коментування облікової інформації та елементарної координації управлінських функцій до системи
управління досягненням мети, що балансують інтереси підприємства і його навколишнього середовища.
Якщо узагальнити концепції за змістом і часом виникнення, можна систематизувати етапи
еволюції поглядів на контролінг (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи еволюції поглядів на контролінг
Концепції

Період

1. Управлінський
облік

1930-ті 1980-ті рр.

2. Інформаційна
система

Кінець
1980-х рр.

3. Планування й
контроль

Початок
1990-х рр.

Особливості контролінгу
Контролінг – це система управління
витратами, яка базується на
інформаційному забезпеченні.
Контролінг – це збір інформації задля
планування, створення звітів, контролю,
регулювання, оцінки та консультування.

Контролінг – це планування, контроль та
інформаційне забезпечення, але він має
більш широкий спектр завдань, ніж у
концепції з інформаційною орієнтацією.
4. Координація
1990-ті рр. Контролінг – це нова функція
менеджменту, яка забезпечує планування,
реалізацію (облік) і управління по
зворотному зв'язку (регулювання).
5. ЗагальноуправКінець
Контролінг – це метасистема управління.
лінська система
90-х рр.
Основні функції -планування, бюджетування, структуризація даних, аналіз
відхилень, використання методологій
структурного системного аналізу.
6. Координація
2000-ні рр. Контролінг – метафункція, забезпечує
процесу прийняття
управління, координацію, узгодження і
рішень
контроль процесу прийняття
управлінських рішень.
Джерело : розроблено автором

Прихильники концепції
А. Дайле, Р. Манн, Є. Майер,
Т. Скоун, Х. Фольмут,
С. Петренко, М. Пушкар
Т. Райхман, У. Шиффер,
Х. Берр, Ч. Хорнгрен,
А. Коененберг, П. Прайсслер,
Д. Хан, С. Петренко
Д. Хан, П. Хорват, Д. Шнайдер,
Ю. Вебер,
О. А. Дєдов, С. Г. Фалько,
А. М. Кармінський
Х. Кюппер, Ю. Вебер, А. Шмідт,
А. Цюнд, С. Г. Фалько,
А. М. Кармінський
Х. Штайнманн, И. Сьюрц,
В. Ньюман, К. Рассел,
Е. Ананькіна, С. Фалько
Н. Данілочкіна, Н. Оленєв,
А. Кармінський
Х. Штайнманн, Г. Піч, Е. Шерм,
В. Кустерман, А. Беккер,
О. О. Терещенко

Як бачимо з табл. 1, із часом змінювалось розуміння контролінгу та потреба в ньому –
змінювались умови функціонування підприємств, вимоги до ефективності системи управління тощо.
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Так, якщо на початку основний акцент робився на системі обліку, то згодом він став містити в собі
інформаційну систему управління підприємством, координацію, планування й контроль,
загальнуправлінську систему, координацію прийняття рішень.
Відповідно до еволюції контролінгу, перелічені концепції розвивалися в різний час, і тому в
рамках кожної концепції контролінг трактується по-різному. Внаслідок того, що в даний час в літературі
можна зустріти всі ці концепції, створюється враження плутанини в термінології і відсутність цілісного
уявлення про систему контролінгу.
Вважаємо за доцільне звернути увагу на визначення даного поняття, які представлені
класичними американською і німецькою школами контролінгу. Наприклад, представники німецької
економічної школи (Вебер Й., Кюппер Г., Хан Д., Хорват П. та ін.) під поняттям «контролінг» розуміють
систему координації планування та контролю або інформаційної підтримки менеджменту. Проте і вони
не мають єдиної думки і дають декілька визначень поняття «контролінг». На відміну від німецьких
колег, американські представники (Ентоні Р., Хітон Р., Каплан Р., Хорнгрен Ч.) розглядають контролінг
виключно як підсистему управлінського обліку, а система управлінського обліку тісно пов’язана з
технологіями управління компанією.
З урахуванням напрацювань німецької і американської школи в вітчизняній літературі
сформувалися власні підходи до визначення економічної сутності поняття контролінг, які представлені
в роботах таких науковців, як Ананькіна Е. А., Головіна Т. А., Данілочкіна Н. Г., Кармінський А. М.,
Маслова І. А., Петренко С. Н., Пушкар М. С., Терещенко О. О., Фалько С. та ін.
Неоднозначність трактувань змісту визначення системи контролінгу наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Підходи до трактування поняття «контролінг»
Науковець

Точка зору на поняття «контролінг»

Ананькіна Е. А.,
Данілочкіна Н.
Г.
Головіна Т. А.,
Маслова І. А.

Функціонально відособлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов’язаний з
реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції в менеджменті для ухвалення
оперативних і стратегічних управлінських рішень [4, c. 6].
Цілісна концепція управління підприємством, спрямована на виявлення шансів і ризиків,
пов'язаних з отриманням прибутку [7].
Нова концепція управління підприємством, функція підтримки управління підприємством, яка
виконується контролерами.
Філософія і образ мислення керівників, які орієнтовані на ефективне використання ресурсів і
розвиток підприємства (організації) в довгостроковій перспективі [3].
В широкому розумінні є системою забезпечення виживання підприємства у двох аспектах: у
короткостроковому - оптимізація прибутку, у довгостроковому - збереження й підтримка
гармонічних відносин і взаємозв'язків підприємства з навколишніми його сферами:
природною, соціальною, господарською [6, c. 20].
Система регулювання витрат і результатів діяльності, що допомагає в досягненні цілей
підприємствва, дозволяє уникнути несподіванок і своєчасно включити червоне світло, коли
економіці підприємства загрожує небезпека, що вимагає вживання заходів протидії загрозам [6].
Обліково-аналітична система, яка реалізує синтез елементів обліку, аналізу, контролю,
планування та забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом досягнення
цілей і результатів діяльності підприємства [11, c. 8].
Концепція ефективного управління економічним об'єктом з метою забезпечення його сталого
і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі [8, с. 12].
Спеціальна система методів і інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку
менеджменту підприємства, що охоплює інформаційне забезпечення, планування,
координацію, контроль і внутрішній консалтинг [12, с. 404].
Філософія і спосіб мислення керівників, орієнтовані на ефективне використання ресурсів і
розвиток підприємства в довгостроковій перспективі.
Орієнтована на довгостроковий і ефективний розвиток система інформаційно-аналітичної,
методичної та інструментальної підтримки керівників підприємства по досягненню
поставлених цілей, що забезпечує реалізацію циклу управління по всім функціональним
сферам і процесам за допомогою вимірювання ресурсів і результатів діяльності [13].
Елемент управління соціальною системою, виконуючи свою головну функцію підтримки
керівництва в процесі рішення ним загальної задачі координації системи управління з
акцентом перш за все на завдання планування, контролю і інформування [14, с. 113].
Підсистема управління, що координує підсистеми планування, контролю й інформаційного
забезпечення, підтримуючи тим самим
системоутворюючу та системопов’язуючу
координацію [2, с. 352].

Кармінський А.
М.

Майер Є.

Манн Р.
Петренко С. Н.,
Сухарєва Л. О.
Пушкар М. С.
Терещенко О.
О.

Фалько С.

Хан Р.

Хорват П.

Джерело : розроблено автором
У визначеннях використовуються наступні поняття: філософія чи спосіб мислення керівників,
теорія, концепція управління, концепція управлінського обліку, явище, напрям економічної роботи,
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система забезпечення (підтримки), система регулювання, синтез елементів, система організації
обліку, елемент управління системою, підсистема управління підприємством, інструмент координації
або управління, функція.
До визначення контролінгу ряд авторів відносять відразу кілька наукових понять. Наприклад,
Кармінський А. М., Оленєв Н. І., Примак А. Г. називають контролінг як концепцією управління, так і
способом мислення, системою надання інформації. Фалько С. відносить контролінг як до філософії і
способу мислення, так і до системи підтримки керівників.
Таким чином, наведені вище визначення поняття «контролінг» доповнюють одне одного й
розкривають різні його грані. Хоча не існує єдиної точки зору щодо визначення поняття та контролінгу,
майже всі фахівці схильні вважати, що завдання контролінгу полягає у підтриманні управління
підприємством шляхом планування, регулювання та контролю за допомогою координуючого
інформаційного забезпечення.
Однак, на нашу думку, жодне з вищенаведених визначень контролінгу не відображає сутності
поняття повною мірою. Орієнтуючись на визначення вітчизняних і зарубіжних учених, доцільно
сформулювати узагальнююче визначення контролінгу.
Вважаємо, що контролінг - принципово нова концепція управління підприємством, яка
спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства та підвищення ефективності
фінансових рішень і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль, аналіз
та внутрішній консалтинг, що забезпечує стале і тривале існування підприємства в постійно
змінюваному середовищі та збільшення його вартості.
Неузгодженість думок існує з приводу цілей і завдань контролінгу на підприємстві. Ряд з них
представлений в табл. 3.
Таблиця 3
Цілі та завдання контролінгу за різними авторами
Автор
1
Ананькіна Е. А.,
Данілочкіна Н. Г.
[4, с. 23]

Цілі

Завдання

2
орієнтація управлінського процесу
на досягнення всіх цілей
підприємства.

3
планування; організація; стимулювання; контроль і
регулювання; аналіз рішень, інформаційні потоки.

Головіна Т. А.,
Маслова І. А. [7]

орієнтація управлінського процесу
на досягнення цілей, що стоять
перед підприємством.

Андронова А. К.,
Печатнова О. Д.
[1]

здійснення вторинної координації.

Аніскін Ю. П. [7]

попередження виникнення
кризових ситуацій.

Кармінський А. М.,
Оленєв Н. І.,
Примак А. Г. [3]

Попченко Е. Л.,
Ермасова Н. Б. [5]

Фалько С. [13]

забезпечення методичної та
інструментальної бази для
підтримки основних функцій
менеджменту.
випливають з цілей організації і
можуть виражатися в економічних
термінах, наприклад, у досягненні
певного рівня прибутку,
рентабельності при заданому
рівні ліквідності.

забезпечує технологію
ефективного управління,
координацію управлінської
діяльності щодо постановки
(уточнення) і ефективного
досягнення стратегічних та
оперативних цілей підприємства.

1)
ув'язка
оперативних
фінансово-економічних
розрахунків і стратегічних рішень; 2) орієнтація
фінансово-економічних розрахунків на ухвалення
економічно обґрунтованих рішень; 3) новий зміст таких
традиційних функцій управління, як планування,
контроль, інформаційне забезпечення; 4) новий
психологічний зміст ролі планово-економічних служб.
якнайповнішою визнається управлінська концепція
контролінгу, в якій завдання розглядаються в розрізі
планування, контролю, аналізу.
1) виявлення проблем і коректування діяльності
організації до того, як ці проблеми переростуть в кризу;
2) інформаційний супровід процесу
планування;
3) контроль і регулювання для успішної реакції на
зміни, які відбудуться в середовищі.
виділяються в розрізі функцій: облік, планування,
контроль і регулювання, інформаційно-аналітичне
забезпечення, спеціальні функції.
виділяються по кожній техніко-економічній функції.

1) підготовка рішень щодо стратегічного планування завдання формулювання місії, визначення мети
розвитку, стратегії досягнення мети, розробки СЗП
(системи збалансованих показників); 2) бюджетування
на підприємстві, що включає розробку регламенту
бюджетування,
координацію
робіт
підрозділів
підприємства в процесі розробки фінансового плану;
3) реінжиніринг бізнес-процесів; 4) підготовка рішень з
управління ресурсами підприємства; 5) підготовка
рішень по інвестиційному розвитку підприємства
(завдання управління проектами).
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продовження табл. 3
1

2
координація систем планування,
контролю і інформаційного
забезпечення.

Хорват П. [2]

інформаційно-аналітична та
методична підтримка керівників
усіх рівнів управління
підприємством.

Шевченко Б. І.,
Цуприк Г. Г.
[16, c. 3-4]

3
«сортування» наявних складових елементів цілого,
перевірка їх на придатність, доробка і об'єднання в
систему.
1) організація та методична підтримка процесів
планування і бюджетування, системи обліку витрат і
доходів;
2) розробка
системи
діагностування
відхилень системи аналізу відхилень; 3) надання
аналітичної інформації керівникам усіх рівнів
забезпечення ефективного управління підприємством
в цілому і його структурними підрозділами; 4)
інформаційно-аналітична та методична підтримка
інвестиційних проектів та інноваційних процесів.

Джерело : розроблено автором

Облік

Аналіз

Управління

Контроль

Ананькіна А. Е. [4]

Планування

Автор

Координація

Функція

Інформаційне
забезпечення

Таким чином, Ананькіна Е. А., Данілочкіна Н. Г., Головіна Т. А., Маслова І. А., Фалько С. та ін.
вважають, що цілі контролінгу відповідають всім цілям організації. Однак ряд авторів (Аніскін Ю. П.,
Кармінський А. М., Оленєв Н. І., Примак А. Г., Шевченко Б. І., Цуприк Г. Г.) дотримуються іншої думки
та називають головною метою контролінгу - забезпечення його методичної та інструментальної бази.
Завдання контролінгу також виділяються по-різному в інтерпретації різних авторів. Більшість з
них виділяють завдання по кожній функції управління або в розрізі функцій самого контролінгу.
Систематизувавши наявні в літературі точки зору на визначення цілей контролінгу, можна зробити
висновок, що мета контролінгу, як правило, ставиться в залежність від цілей підприємства. На нашу
думку, основна мета контролінгу полягає в наданні рекомендацій менеджерів різних рівнів управління
з метою прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень та забезпечення довгострокового
функціонування підприємства в динамічному зовнішньому середовищі.
Існує багато розбіжностей відносно функціональної спрямованості контролінгу. На сьогоднішній
день серед науковців, які займаються цими проблемами, немає єдиної думки стосовно переліку
функцій, які притаманні системі контролінгу. Аналіз наукової літератури дав можливість узагальнити ці
функції (табл. 4).
Таблиця 4
Функції системи контролінгу за різними авторами

+

-

+

+

-

+

+

Головіна Т. А. [7]

-

-

+

+

+

-

-

Данілочкіна Н. Г. [4]

+

-

+

+

-

+

+

Кармінський А. М. [3]

+

-

+

+

-

+

+

Майер Є. [6]

+

-

+

-

+

+

+

Манн Р. [6]

+

-

+

-

+

+

+

Оленєв Н. І. [3]

+

-

+

+

+

-

+

Петренко С. Н. [11]

+

-

+

+

+

-

+

Примак Н. І. [3]

+

-

+

+

-

+

+

Пушкар М. С. [8]

-

-

+

+

+

-

+

Стефанюк Н. Б. [9]

-

-

+

+

+

-

Сторожук О. В. [10]

+

+

+

-

-

-

+

Сухарєва Л. А. [11]

+

-

+

+

+

-

+

Терещенко О. О. [12]

+

+

+

-

-

-

+

Фалько C. [13]

+

-

+

+

-

+

+

Хан Д. [14]

+

-

+

-

-

-

+

Хорват П. [2]

+

-

+

+

-

-

+

+
Штрайт Б. [17]
Джерело : розроблено автором

-

+

-

-

+

+
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Як видно з табл. 4, подходи дослідників стосовно визначення функцій контролінгу є різними.
Більшість авторів виділяє такі функції контролінгу, як інформаційне забезпечення, планування та
контроль. Все це пояснюється тим, що найбільш розповсюджене визначення контролінгу, суттю якого
є інтеграція окремих елементів функцій управління, а саме: планування, контролю та аналізу.
Деякі автори додатково виділяють ще такі функції контролінгу: спостереження (Хан Р.),
бюджетування
(Хорват П.),
нормування
(Стефаник І. Б.),
моніторинг
(Ананькіна А. Е.,
Данілочкіна Н. Г.), менеджмент (Головіна Т. А.), фінансова стратегія, бюджетування, контролінг
ризиків, внутрішній консалтинг і методичне забезпечення (Терещенко О. О.).
Однією з найбільш поширених є функція інформаційного забезпечення. Її сутність полягає в
тому, що контролер розробляє інформаційне забезпечення контролінгових процедур, може брати
участь у розробці документів інших підрозділів підприємства як консультант або координатор.
Інформаційна функція охоплює всю систему контролінгу, адже головне призначення контролінгу
полягає саме в наданні необхідної управлінської інформації.
Функція координації займає одне з основних місць в системі контролінгу. Мається на увазі
координація між окремими підсистемами системи фінансового управління, таких як планування,
інформаційне забезпечення, організація, контроль, а також координація в рамках окремих підсистем
(координація стратегії і бюджетування, довгострокових і короткострокових планів).
Згідно з наведеними функціями можемо сказати, що контролінг прямо не бере участі в процесі
управління, але допомагає керівництву у прийнятті ефективних управлінських рішень. Тобто контролінг –
це інформаційно-аналітична підсистема, яка обслуговує процес прийняття управлінських рішень.
Проведений аналіз дав змогу розглянути контролінг як синтез елементів планування, організації,
обліку, контролю, аналізу, що інтегруються, координуються на досягнення стратегічних цілей
підприємства та служить для прийняття оптимальних управлінських рішень та їх своєчасного
корегування у разі потреби. Такий інтегрований підхід до контролінгу наведено на рис. 1.

Внутрішнє середовище

Стратегічне управління

Постановка цілей

Управління цілями

Досягнення цілей
Підтримка
Інтеграція
Розвиток
Прийняття рішень

Контролінг як
інтегрованокоординуюча
система
управління
підприємством

Операційне управління

Планування

Аналіз

Облік

Організація

Контроль

Рис. 1. Контролінг як інтегровано-координуюча система управління підприємством
Джерело : [15, с. 175]
Як бачимо з рис. 1, підприємство представляє собою сукупність взаємопов’язаних елементів, які
орієнтовані на досягнення єдиних цілей в умовах змінних внутрішнього та зовнішнього середовищ.
Контролінг можна представити як систему, що інтегрує два напрямки управління підприємтсвом –
стратегічний і оперативний.
Аналізуючи роль контролiнгу в управлінні підприємством, можна стверджувати, що контролiнг є
важливим засобом ефективності підприємства, тому що вчасно забезпечує точною інформацією,
необхідною для прийняття управлінських рішень шляхом інтеграції процесів менеджменту; аналізує
ступінь досягнення цілей та при необхідності дозволяє вчасно провести коригуючi дії; підвищує
конкурентоспроможність підприємства.
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, контролінг є принципово новою
концепцію управління підприємством, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту
підприємства та підвищення ефективності фінансових рішень, що забезпечує стале і тривале
існування підприємства в постійно змінюваному середовищі. Дослідження поглядів науковців щодо
мети, цілей, функцій контролінгу показало їх різноманітність та неузгодженість, що підтверджує
існування проблеми розуміння контролінгу та визначає актуальність подальших досліджень у цьому
напрямі. Результати проведенного дослідження сприятимуть подальшому розробленню теоретичних
основ формування та розвитку контролінгу та впровадженню його в практичній діяльності
підприємств.
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Анотація
У статті проведено порівняльний аналіз наукових поглядів на сутність поняття контролінг,
його функцій, цілей та завдань. Запропоновано авторське трактування поняття «контролінг».
Розглядається питання ролі контролінгу на підприємстві.
Ключові слова: контролінг, концепції контролінгу, цілі, завдання, функції, облік, планування,
контроль, координація, аналіз, управління, інформаційне забезпечення.
Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ научных взглядов на сущность понятия
контроллинг, его функций, целей и задач. Предложена авторская трактовка понятия
«контроллинг». Рассматривается вопрос роли контроллинга на предприятии.
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Annotation
The article provides a comparative analysis of scientific views on the essence of the concept of
controlling, its functions, goals and objectives. The author's interpretation of the concept of «controlling» is
proposed. The question of the role of controlling in company is examined.
Key words: controlling, concepts of controlling, purposes, tasks, functions, accounting, planning,
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МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В АВТОГОСПОДАРСТВАХ
Постановка проблеми. Економічна стійкість, платіжна здатність та конкурентоспроможність
автогосподарств залежать від кінцевих результатів їх діяльності. Оскільки процес формування
фінансових результатів в силу об’єктивних і суб’єктивних факторів може відхилятися від запланованих
параметрів, виникає необхідність прийняття своєчасних рішень з його коригування. Дієвість і
результативність таких управлінських дій в значній мірі залежить від чітко організованого внутрішнього
контролю процесу формування фінансових результатів, який направлений на забезпечення їх
достовірності, прозорості, можливості прогнозування і планування майбутніх показників та виступає як
один із основних інструментів із зміцнення фінансово-економічної стабільності підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретичних і
практичних аспектів організації та здійснення внутрішнього контролю фінансових результатів зробили
такі вітчизняні вчені-економісти, як Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Гуцайлюк З. В., Дерій В. А.,
Кірейцев Г. Г., Максімова В. Ф., Сотнікова Л. В., Усач Б. Ф. та інші. Серед зарубіжних науковців
дослідженнями проблем аналізу та контролю фінансових результатів займалися Андрєєв В. А.,
Аренс Е. А., Бєлобжецький І. А., Попова Т. Д., Протасов М. І., Робертсон Дж. К., Хорнгер Ч. Т. та інші.
Не зважаючи на достатньо різностороннє вивчення контролю, дослідження наукових праць і
практика господарської діяльності показали, що безліч теоретичних положень є дискусійними, а окремі
питання організації та методики внутрішнього контролю фінансових результатів в автогосподарствах
потребують подальшого розгляду та суттєвого вдосконалення.
Постановка
завдання.
Метою
статті
є
розроблення
методики
здійснення
внутрішньогосподарського
контролю
фінансових
результатів
операційної
діяльності
в
автогосподарствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для ефективної діяльності будь-якого
підприємства, підвищення рівня рентабельності, збереження і примноження його активів необхідний
налагоджений механізм управління, важливим елементом якого є чітко побудований
внутрішньогосподарський внутрішній контроль.
Внутрішній контроль є однією з основних функцій управління і представляє собою систему
постійного спостереження і перевірки роботи підприємства з метою оцінки обґрунтованості та
ефективності прийнятих управлінських рішень, виявлення відхилень і несприятливих ситуацій,
своєчасного інформування керівництва для прийняття рішень з усунення, зниження ризиків його
діяльності та управління ними.
Для сучасного стану проблематики внутрішнього контролю характерний різносторонній підхід
спеціалістів до аналізу його сутності. Внутрішньогосподарський контроль визначають по-різному: як
засіб, фактор, форму, вид діяльності, систему і т.д.
Так, Білуха М. Т. визначає його як такий, що включає контрольні функції, здійснювані
власниками підприємства [2, с. 25]. Бутинець Ф. Ф. окреслює як контроль, що здійснюється органами
внутрішнього контролю [1, с. 11].
Проданчук М. А. визначає, що «внутрішній контроль є науково обґрунтованою системою активного

300

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

спостереження, перевірки та впливу на результати діяльності, що є важливим чинником ефективного
управління виробничими структурами, здійснюваного для отримання максимального прибутку» [7, с. 164].
Таке визначення контролю, на перший погляд, є досить прийнятним. Проте, ми дещо не
погоджуємось із автором, оскільки управління виробничими структурами повинне бути скероване не
лише на отримання максимального прибутку, а на їх довготривале та нормальне функціонування.
На наш погляд, Булатов А. С. дає більш прийнятне визначення контролю, а саме: «Контроль –
це результат зворотного зв’язку, який забезпечує та підтримує нормальний процес виробництва» [9, с.
127]. Російські вчені Мельник М. В., Пантєлєєв А. С. та Звьоздін Л. А. трактують поняття внутрішнього
контролю як «форми зворотного зв’язку, за допомогою якої орган управління підприємства отримує
необхідну інформацію про дійсний стан об’єкта і реалізації управлінських рішень» [5, с. 45].
Суперечності та відмінності в поглядах на сутність контролю призводять до дискусії щодо його
організації. Так, Нападовська Л. В. вважає, що спрямованість контролю на результат досягається
лише за умови створення центрів відповідальності контролю [6, с. 144]. Калюга Є. В. пріоритетним
вважає побудову ефективно діючої системи попереднього контролю [3, с. 154]. На посиленні ролі
децентралізованого підходу щодо організації системи контролю на підприємстві наголошує
Максімова В. Ф. [4, с. 84].
Одним
із
найважливіших
завдань
контролю
фінансово-господарської
діяльності
автогосподарств є питання методики внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів
операційної діяльності. Вітчизняний учений Цал-Цалко Ю. С. наголошує на важливості оцінки
ефективності господарювання саме на підставі даних про фінансові результати [8, с. 206].
Внутрішньогосподарський контроль фінансових результатів операційної діяльності повинен
зосереджуватися на тих аспектах діяльності, які стосуються досягнення максимального прибутку,
тобто основними об’єктами контролю в автогосподарствах слід вважати операційні доходи і витрати.
Основними завданнями контролю витрат на виробництво (надання послуг з перевезення) в
автогосподарствах, на наш погляд, є: контроль за виконанням обсягів надання послуг з перевезення
відповідно до видів перевезень; контроль за використанням матеріальних та трудових ресурсів; перевірка
ефективності використання автотранспортних засобів; фіксування простоїв, пов’язаних з поломкою
автотранспорту; контроль за непрямими витратами, що належать до собівартості перевезень.
Контроль за загальновиробничими витратами передбачає встановлення повноти та якості
відображення таких витрат у первинних документах і облікових реєстрах та правильності їх розподілу
з використанням визначеної бази розподілу. Окрім того, необхідно вивчити та оцінити виконання
кошторисів загальновиробничих витрат. Для цього доцільно використати метод аналізу даних
аналітичного обліку та перевірити правильність визначення їх загального місячного обсягу.
Контроль адміністративних витрат повинен здійснюватись за напрямками цих витрат, а також за
видами виробництва. Зважаючи на те, що досить часто автогосподарства облаштовують на своїй
території ремонтні цехи, гаражі, а інколи й автозаправні колони, така методика контролю
адміністративних витрат є доцільною.
Що стосується витрат на збут, то, в першу чергу, необхідно з’ясувати склад таких витрат та
доцільність їх здійснення. Оскільки послуги з перевезення фактично є збутом, то автогосподарства, в
основному, здійснюють лише витрати на рекламу своїх послуг. А тому, необхідно проконтролювати
суми і зміст операцій з витрат на рекламу.
Під час контролю інших операційних витрат необхідно з’ясувати такі питання: причини
виникнення та суми безнадійної дебіторської заборгованості, розміри відрахувань до резерву
сумнівних боргів; суми нестач та втрат від псування матеріальних цінностей.
Контроль за доходами традиційно здійснюють за ознакою часу, тобто як попередній, поточний і
наступний контроль. Оскільки попередній контроль застосовується до початку здійснення
господарських операцій, то на цьому етапі слід детально розглянути зміст та суть договорів із
замовниками послуг автоперевезення, проаналізувати ризики, які закладені в цих договорах і
продумати аргументи щодо доповнення цих договорів певними уточнюючими пунктами або укладання
більш досконалих договорів.
Планові доходи слід формувати за кварталами, оскільки планування обсягів надання послуг з
перевезення, які безпосередньо впливають на величину операційних доходів, переважно
здійснюється поквартально.
Поточний контроль доходу від реалізації послуг з перевезення, на нашу думку, слід розпочинати
із визначення термінів виконання послуг автогосподарством та оплати за ці послуги з боку замовників.
Терміни можуть бути вказані у договорах або ж в графіках надання послуг з перевезення.
Контроль операційних доходів повинен також включати: контроль правильності розмежування
доходів від операційної діяльності; контроль за достовірністю даних, що містяться в документах,
пов’язаних з безпосереднім наданням послуг з перевезення; перевірку правильності відображення на
рахунках дебіторської заборгованості; перевірку правильності записів на аналітичних рахунках.
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Наступний контроль доходів передбачає перевірку достовірності Звіту про фінансові
результати, податкової звітності з обсягів надання послуг, враховуючи дані про виявлені порушення
при узагальненні матеріалів контролю стосовно обсягів реалізації.
На етапі наступного контролю також пропонуємо використовувати прийоми аналітичного контролю,
до основних завдань якого належатимуть: контроль та оцінка економічної ефективності операційної
діяльності; контроль й оцінка динаміки показників валового прибутку і фінансового результату від
операційної діяльності; контроль за факторами та визначення їхнього впливу на величину валового
прибутку, фінансового результату від операційної діяльності та рентабельності автогосподарства.
Узагальнюючи вищезазначене, пропонуємо внутрішній контроль фінансових результатів
операційної діяльності автогосподарств здійснювати за методикою, основні етапи якої наведені на
рис. 1.
ПОПЕРЕДНІЙ КОНТРОЛЬ
Контроль наявності та дотримання вимог внутрішніх положень автогосподарства (наказ про
облікову політику, положення про внутрішній контроль, документи про заплановані показники
діяльності)

Вивчення змісту та сутності договорів з замовниками послуг з перевезення

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Контроль прямих витрат на автотранспортні послуги
Контроль непрямих витрат на автотранспортні послуги
Контроль формування собівартості автотранспортних послуг
Контроль правильності розмежування доходів від операційної діяльності
Контроль за достовірністю даних первинних документів

ПОПЕРЕДНІЙ КОНТРОЛЬ

Перевірка правильності відображення дебіторської заборгованості
Перевірка правильності записів на аналітичних рахунках

НАСТУПНИЙ КОНТРОЛЬ
Перевірка достовірності фінансової та податкової звітності

Перевірка правильності відображення дебіторської заборгованості
Визначення та оцінка аналітичних показників операційної діяльності

Рис. 1. Етапи внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів операційної
діяльності в автогосподарствах
Джерело : розроблено автором
Окрім того, вважаємо за доцільне, контроль витрат здійснювати аналогічно доходам (за
часовою ознакою), проте не за фактичним їх обсягом, а за плановими (прогнозованими) величинами.
Для цього рекомендуємо запровадити в автогосподарствах систему бюджетів, що дозволить
контролювати поточні витрати, опираючись на запланований їх рівень.
Висновки з проведеного дослідження. Ефективна система внутрішнього контролю має
забезпечувати отримання позитивного результату діяльності підприємства, а також запобігати порушенню
законодавства. Як показав аналіз діючої практики, в автогосподарствах можливості внутрішнього
контролю фінансових результатів операційної діяльності використовуються недостатньо.
Запропонована методика здійснення контролю фінансових результатів операційної діяльності
спрямована не лише на вдосконалення ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів, а й
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на формування такої
автогосподарств.

звітності, яка

міститиме реальні та достовірні дані про діяльність
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Анотація
У статті розглядається методика здійснення внутрішньогосподарського контролю
фінансових результатів. У процесі дослідження сформовано висновки та пропозиції, спрямовані на
розробку методики внутрішнього контролю фінансових результатів операційної діяльності в
автогосподарствах.
Ключові слова: контроль, внутрішньогосподарський контроль, фінансові результати,
операційна діяльність, автогосподарства.
Аннотация
В статье рассматривается методика осуществления внутреннего контроля финансовых
результатов. В процессе исследования сформировано выводы и предложения, направленные на
разработку методики внутреннего контроля финансовых результатов операционной
деятельности в автопредприятиях.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, финансовые результаты, операционная
деятельность, автопредприятия.
Annotation
The article considers the method of the internal control of financial results. The conclusions and
proposals were formed aiming at development of methods of internal control of financial results in transport
enterprises.
Key words: control, internal control, financial results, operating activities, transport enterprises.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Постановка проблеми. У структурі експортованих послуг наземного транспорту (без
трубопровідного) пріоритет належить залізничному, частка якого становить понад 82%. Залізничний
транспорт України залишається на тривалу перспективу головним видом транспорту, зокрема на
європейському напрямку для перевезень вантажів, тому його реформування постає досить
актуальним питанням не тільки в галузі, а й в державі.
У період суттєвих структурних змін залізничної галузі гострим питанням постає доля соціальної
сфери і її працівників. Адміністрація залізничного транспорту ЗМІ постійно запевняє, що рівень
соціальної захищеності, соціальних пільг та гарантій буде збережено поряд із «…покращенням якості
послуг та комфорту перевезень, підвищенням рівня безпеки, оновленням рухомого складу,
реалізацією масштабних проектів національного значення: розвиток швидкісного руху, розбудова
інфраструктури, будування мостів, оновлення та реконструювання вокзалів…» [1]. Хоча не
суперечить, що все це відбуватиметься за рахунок власних коштів залізничників [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які присвятили свої дослідження
питанням реформування соціальної сфери залізничного транспорту, його об’єктів соціальної
інфраструктури, соціального захисту працівників, кадрової політики галузі, є О. Г. Дейнека,
Г. Д. Ейтутіс, О. О. Євсєєва, В. В. Компанієць, О. М. Кривопішин, С. Д. Кривуля, О. І. Ляшенко,
Л. М. Макаренко, С. В. Палкін, А. А. Пашнюк, Л. О. Позднякова, А. М. Пономаренко, В. М. Самсонкін,
М. П. Сначов, О. Шуть та багато інших [3]. В більшості із цих праць вивчення соціального захисту
працівників залізничного транспорту є поверхневим і не містить глибоких наукових досліджень в
процесі реструктуризації, які в подальшому підлягали б впровадженню на практиці.
Постановку завдання. Мета статті – дослідити сучасний рівень матеріальної задоволеності та
соціальної захищеності працівників залізничного транспорту, їх думку з приводу реформування галузі
методом анкетного опитування.
Виклад основного матеріалу дослідження. За кількістю працівників залізничний транспорт
України й надалі залишається одним з найпотужніших роботодавців України – 385 тис. осіб (36,8%
загальної чисельності працівників транспорту та зв’язку) [4]. В успішній діяльності залізничної галузі
України повинні бути зацікавлені як роботодавець (в даному випадку адміністрація залізничного
транспорту), так і працівники залізничного транспорту. Адже від ефективності її роботи залежить
рівень заробітної плати, а також обсяг пільг та соціальних гарантій [5, с. 27].
Працівник залізничного транспорту має таку ж саму характеристику зі сторони законодавства, як
і найманий працівник – громадянин, що уклав індивідуальну трудову угоду з роботодавцем, відповідно
до цієї угоди набув відповідних прав і обов’язків у трудовій сфері і, відповідно, погодився отримувати
заробітну плату за виконуваний ним об’єм роботи [6, с. 231].
Відомо, що заробітна плата є основним матеріальним показником, за яким можна
односторонньо оцінити рівень матеріального забезпечення працівника. Так, за рівнем
середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2012 р. залізничний транспорт зайняв третє
місце, в той час як за аналогічний період попереднього року займав четверте (рис. 1).
Крім цього, спостерігаємо, що за рівнем середньомісячної заробітної працівники залізничного
транспорту за січень-травень 2012 р. випереджають не тільки більшість галузей економіки України
(рис. 1), але й в цілому по регіонах України, які обслуговуються шістьма залізницями (рис. 2).
З рис. 2 помітно, що по Київській області найбільш привабливою є робота на залізничному
транспорті (в середньому залізничник на 1 338,2 грн., або +56,5% більше отримує за простого
працівника по областях, які обслуговує Південно-Західна залізниця). Подібну ситуацію має і Одеська
залізниця. Що ж до м. Києва, то маємо протилежну картину: на 16,2% середня заробітна плата
«київского залізничника» менша за середню по столиці, тобто в середньому він отримує на 717,2 грн.
менше від середнього рівня проживання по столиці. Крім того, по м. Києву зареєстровано 32,4%
працівників Південно-Західної залізниці, тобто 20 933 осіб, що виходить – 5,4% від загальної
чисельності залізничників по Україні є незадоволеними рівнем своєї заробітної плати.
Звичайно, 5,4% – це середній відсоток. На практиці ж спостерігається більший відсоток. Для
того, щоб виявити реальну цифру незадоволених працівників залізничного транспорту своїм рівнем
заробітної плати та причини такого незадоволення вирішено провести дослідження не тільки на основі
статистичних і фінансових даних, а й методом анкетного опитування.
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Види діяльності: 1 – авіаційний транспорт; 2 – фінансова діяльність; 3 – залізничний транспорт; 4 –
промисловість; 5 – водний транспорт; 6 – нерухомість; 7 – державне управління; 8 – наземний транспорт; 9
– послуги пошти та зв’язку; 10 – культура та спорт; 11 – торгівля; 12 – лісове господарство; 13 – освіта;
14 – будівництво; 15 – охорона здоров'я, соціальний захист; 16 – готельний та ресторанний бізнес; 17 –
сільське господарство; 18 – рибальство, рибництво

Рис. 1. Місце залізничного транспорту за рівнем середньомісячної заробітної плати серед
видів економічної діяльності за 01-05.2012р.
Джерело : побудовано автором за даними [7]

Рис. 2. Аналіз рівня середньомісячної заробітної плати українців та залізничників у
розрізі регіонів залізниць в 2011 р.
Джерело : побудовано автором за даними [2; 7]
Як зазначав А. І. Гуляєв, про роботу двох англійських експертів в Петербурзі, що після анкетного
опитування ними «картина стану справ компанії ставала надзвичайно чіткою та повною» [8, с. 122].
Таким чином, складена анкета на тему «Соціальний захист працівників залізничної галузі 2012»
містить 77 питань, які розбиті на 6 секцій.
Секція 1 анкети надає коротку інформацію про працівника: його стать, вік, освіту, посаду, стаж,
сімейний стан та кількість дітей, адже рівень матеріальної задоволеності та соціального забезпечення
має пряму залежність від сімейного положення працівника та його стажу роботи на залізниці.
Так, серед 48 опитаних працівників залізничного транспорту двох залізниць (Південної та
Південно-Західної) з різних структурних підрозділів: локомотивних і вагонних депо, білетних кас,
їдалень, пральні та апарату управління Південно-Західною залізницею, 31,25% працівників склали у
віці 25-35 років, 17% – у віці 36-45 років, 51,75% – у віці 46-57 років. За стажем вище 30 років опитаних
становило 25%, до 30 років – 27,2%, до 20 років – 25%, до 10 років – 14,6%, до 5 років – 8,2%. Такий
результат доводить, що кадровий потенціал залізничного транспорту має досить високий досвід
роботи (це доводить стаж), хоча і гостро потребує оновлення молодими фахівцями, соціальні
програми зацікавлення яких на підприємствах залізничного транспорту наразі є відсутніми.
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Сімейний стан – перебувають у шлюбі 81,25% – доводить необхідність приділення більшої уваги
зі сторони підприємства системі соціального захисту та забезпечення. Оскільки більшість із
працівників зазначили, що мають одну дитину (39,6%), а 33,33% – мають двоє, 4,2% – троє, то для
працівників такі питання як оздоровлення дітей, одноразові допомоги по народженню (усиновленню)
дитини та матеріальні допомоги по її догляду, допомоги молодим сім’ям у вирішеннях житлових
питань є суттєвими у заохоченнях до роботи та зменшенню плинності кадрів.
Секція 2 анкети надає повну оцінку матеріальної задоволеності працівників, існуючих форм їх
заохочення та рівня соціального захисту. В результаті опитування виявлено 6,25% повністю і 54,2%
частково задоволених працівників залізничного транспорту рівнем своєї заробітної плати. Це
пояснюється: по-перше, присутністю на підприємствах залізничного транспорту підвищення заробітної
плати (45,8% опитуваних); по-друге, 62,5% опитаних віддають перевагу невисокому, але
гарантованому заробітку, саме який і в змозі надавати сучасна залізниця; по-третє, стабільність
заробітку оцінена в 299 балів (рис. 7) при 480 максимальних.
Серед незадоволених працівників рівнем своєї заробітної плати отримано 39,6%, які можна
пояснити: по-перше, виконуваний ними об’єм роботи повинен бути більш оплачуваний (75%
опитаних); по-друге, 37,5% віддали перевагу високому заробітку, але з ризиком втратити роботу; потретє, 29,2% опитаних вважають, що їхня сума заробітку розраховується на основі принципу «менше
заплатити, більше з мене здерти».
Виявлений рівень недовіри працівників залізничного транспорту є досить суттєвим: 33,3%
вважають, що розмір заробітку встановлюється керівництвом із невідомих мені причин, 46% – не
довіряють бухгалтерії у нарахуваннях зарплати. При цьому причина недовіри до бухгалтерії
вказувалася працівниками досить по-різному, але в основному мають місце підозри у нечесних
методах нарахування заробітної плати (20,8% опитаних), а також одна, але суттєва відповідь, –
«бухгалтерія незацікавлена працівниками» (відповідь надав станційний працівник).
Серед існуючих форм заохочення на підприємствах залізничного транспорту серед опитуваних
відмітило присутність премій по підрозділам – 37,5%, індивідуальних винагород – 20,8%, колективних
заходів за рахунок коштів підприємства – 16,7%. Цілісним у їх заохоченні працівники відмітили: 12,5%
у вигляді матеріального (більше премій) і морального стимулювання, 10,4% – кар’єрне зростання, 8%
– підвищення заробітної плати, 4% – колективних заходів, 2% вказало, що досить існуючих.
Серед своїх головних життєвих пріоритетів працівники відзначили фінансову незалежність
(70,8%), надання допомоги рідним та близьким (56,3%), самореалізацію на роботі (50%), підвищення
свого соціального статусу (25%), отримання нових знань (14,6%) і лише 2% (один співробітник) надав
відповідь – життя прожити за принципом цивілізованої людини. Серед найважливіших трудових
пріоритетів (самореалізації, кар’єрного зростання і рівня матеріальної винагороди) працівники оцінили
наступним чином (рис. 3).

Рис. 3. Аналіз переваг працівників залізничного транспорту, %
Джерело : побудовано автором
Серед вказаних основних життєвих та трудових пріоритетів виявлено, що працівникам не
байдуже кар’єрне зростання: працівники вважають його як формою заохочення та виділяють серед
трудових переваг, а також рівень матеріальної винагороди та фінансову незалежність. При цьому
низький рівень соціальної захищеності підтверджується 56,3% працівниками, які вважають основною
життєвою метою – це надання допомоги рідним та близьким.
Під час аналізу існуючої системи соціального захисту працівників залізничного транспорту серед
вказаного переліку заходів реально здійсненними вважаються наступні:

–безкоштовні або пільгові путівки в пансіонати, санаторії – 72,9%;
–заходи соцстрахування на лікування – 70,8%;
–оздоровлення дітей – 47,9%;
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–допомога від керівництва за рахунок коштів підприємства – 43,8%;
–допомога від профспілок – 25%;
–надання гуртожитків/квартир або допомога у їх придбанні – 16,7%;
–фактично ніяких – 20,8%.

З приводу відпочинку в санаторіях, пансіонатах та базах відпочинку, то серед опитаних 37,5%
мали відповідний відпочинок тільки один раз, 29,2% – жодного разу і 29,2% – більше одного разу:
12,5% – 2 рази, 4,2% – 3 рази, 8% – 10 раз, 4,2% – щороку. Така нерівномірна ситуація є наслідком
корупційності у галузі, знищення якої 4,2% опитаних вважають поліпшить систему соціального захисту.
Крім знищення корупційності, 18,75% опитаних зазначили, що поліпшить ситуацію і підвищення в
заробітній платі, 12,5% – вирішення житлових проблем працівників, 4,2% – присутність людяності у
керівництва і 2,08% – якісний контроль за дотриманням виконання трудового законодавства.
Причини, які тримають працювати на залізничному транспорті, відображені на рис. 4.

Рис. 4. Причини, які стримують працівників працювати на залізничному транспорті, %
Джерело : побудовано автором
Дані рис. 4 чітко доводять існування суттєвого впливу соціальних гарантій на утримання
працівників на робочих місцях та зменшення відсотку плинності кадрів, який до речі досяг
максимального рівня для галузі (5%). Це повинно насторожувати керівництво, особливо під час
проведення реструктуризації.
Секція 3 анкети дозволяє вияснити думку працівників залізничного транспорту щодо процесу
реструктуризації галузі та її наслідків у майбутньому.
Залізнична галузь ставить перед собою мету, на думку працівників залізничного транспорту, у
порядку значимості наступним чином (рис. 5).
З рис. 5 помітно: 60,4% залізничників вважають, що залізниця працює першочергово на
отримання прибутку (перше місце), аж потім думає про розвиток галузі – 45,8% (друге місце на рис. 3),
про благополуччя країни: її економічний розвиток – 39,6%, стабільність – 45,8 % (четверте та третє
місце відповідно), створення нових робочих місць - 60% (п’яте місце), створення умов для
самореалізації персоналу – 43,5% (шосте місце), матеріальне заохочення потреб працівників – 41%
(сьоме місце). Таким чином, про працівників залізничного транспорту (на їх думку) галузь турбується
після задоволення власних потреб і потреб держави. Це підтверджується 56,3% опитаними, які для
поліпшення фінансової ситуації галузі пріоритетним вважають зміну економічної ситуації в країні
(56,3%), більш ефективне управління підприємством (31,3%).
При цьому цілком зрозуміло працівники зазначили, що для галузі вони являються тільки
засобом для отримання прибутку (47,9%), людьми, від яких залежить благополуччя галузі (35,4%),
партнерами (однодумцями) у досягненні цілей галузі (16,7%).
Керівництво інформує співробітників про загальну ситуацію на підприємстві і плани на майбутнє
в основному дуже рідко (68,8% опитаних). При цьому 60,4% опитаних зазначили, що під час роботи їм
доводилось принижувати власні інтереси заради інтересів роботи, 37,5% враховували свої інтереси і
інтереси роботи однаково, 2,08% особисті інтереси ставляють вище, ніж інтереси роботи.
На думку 52,1% працівників залізничного транспорту, після реструктуризації стан залізничного
транспорту погіршиться, 33,3% вважають, що не зміниться і 14,6% надіються на покращення. При
цьому до самого процесу реструктуризації 62,5% з них відносяться нейтрально, 35,4% негативно і
2,1% позитивно.
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Рис. 5. Значимість мети залізничної галузі за результатами опитування
Джерело : розроблено автором
Секція 4 анкети дає повну оцінку задоволеності працівників трудовими умовами та моральним
кліматом на робочих місцях.
З приводу морального клімату в колективі респонденти надали відповідь, зображену на рис. 6.

Рис. 6. Оцінка морального клімату в колективі, %
Джерело : побудовано автором
Відображена оцінка на рис. 6 показує, що більшість працівників задоволені моральним кліматом
в колективі, за умови 75% вважають, що він залежить від керівника, 37,5% – від співробітника і 4,2% –
від обох сторін. Зауважимо, що при цьому відсоток опитаних, які займають керівні посади, склав
12,5%. Це підтверджує справедливість відповіді 37,5% опитаних
У покращенні атмосфери в колективі серед опитаних вважають необхідно приділяти більше
уваги до потреб працівників (4,2%), проявляти повагу та підтримку (6,3%), замінити керівника (8,33%),
підвищити рівень заробітної плати (22,9%), досягти стабільності в країні (4,2%), зацікавити в роботі
соціальними програмами (8,3%).
Запропонована в анкеті таблиця оцінювання в балах допомагає оцінити загальну соціальну
атмосферу на підприємствах залізничного транспорту, яка в даному випадку набуває наступного
вигляду (рис. 7).
Позитивним моментом з рис. 7 можна виділити те, що працівники усвідомлюють високий ступінь
відповідальності на роботі (80,2% від максимальної кількості балів), а негативними є низький рівень
можливості кар’єрного зросту (недооцінка в 65%), рівень соціальної захищеності (в 55,4%),
нерозумність вимог керівництва (в 57%), можливість до ініціаторства (в 55%), існування розподілу
керівником підлеглих (60,2%).
52,1% опитаних вказують на необхідність вдосконалення існуючої системи обміну поточної та
звітної інформації між працівниками, 25% вважають її явно неефективною.
41,7% опитаних вказує, що виробничі проблеми вимагають негайних дій зі сторони керівництва,
18,75% ставлять міжособистісні проблеми на перший план для вирішення.
Секція 5 анкети допомагає більш детально розкрити оцінку, отриману з секції 4, та виявити
причини такої думки у працівників.
Остання секція (6) анкети показує, хто на думку працівників найбільше спрямований на інтереси
працівника (рис. 8).
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Рис. 7. Оцінка загальних соціальних показників на підприємствах залізничного
транспорту*
*Примітки: максимальна кількість балів по кожному показнику складає 400.
Джерело : побудовано автором

Рис. 8. Розташування учасників соціальної політики за ступенем спрямованості на
інтереси працівників
Джерело : розроблено автором
Таким чином, працівники залізничного транспорту все ж надіються на те, що їх роботодавець
(залізничний транспорт) стоїть в перших рядах на задоволення потреб своїх співробітників, другою є
профспілка, потім – держава. Найменше зацікавленими, на думку працівників, у їхніх інтересах є
трудовий колектив та керівник.
Висновки з проведеного дослідження. В результаті анкетного опитування сучасний стан
соціального захисту працівників залізничного транспорту можна оцінено як задовільний. Присутність
різних форм заохочення, соціальних гарантій, підвищення заробітної плати та старанність працівників
слід визнати позитивною стороною у соціальній сфері галузі. А от відсутність можливості кар’єрного
зростання, нерозкриття працівником себе професійно, відчуття непотрібності, недовіра до нарахувань
у заробітній платі вказують на необхідність вдосконалення існуючої системи обміну поточною та
звітною інформацією, впровадженню нових соціальних програм по утриманню висококваліфікованих
робітників у галузі, підвищення їх морального задоволення від роботи та більш ефективної системи
управління на підприємстві. Підкреслюємо, що працівники все ж воліють мати достовірну оцінку своєї
роботи від керівництва, відповідним чином схвалену та, як результат, потрібну для успішної діяльності
підприємства залізничного транспорту. Особливо гострим постало питання зменшення плинності
кадрів. Виявлені причини в опитуванні допоможуть керівництву збільшити ті соціальні показники, які
дійсно утримують працівників залізничного транспорту працювати. Негативною отримана оцінка
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взаємодії працівників з керівництвом та ситуація в країні. Такі й інші моменти не повинні залишатися
поза увагою в ході реформування галузі.
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Анотація
У статті досліджено сучасний стан соціального захисту працівників залізничного
транспорту України на основі анкетного опитування, проведеного в 2012 році. Визначено сучасний
рівень матеріальної та моральної незадоволеності працівників, вияснено причини. Проведено аналіз
рівнів середньомісячної заробітної плати по регіонах та за видами економічної діяльності. Виявлено
основні заходи, які реалізовуються у системі заохочення та соціального захисту працівників. У
процесі дослідження оцінено загальний стан соціальних показників на підприємствах залізничного
транспорту, а також встановлено думку працівників з приводу реструктуризації галузі. Оцінено
діяльність профспілок, визначено їх необхідність на підприємствах залізничного транспорту.
Обґрунтовано рекомендації щодо покращення ситуації як в середині галузі, так і в масштабах
країни.
Ключові слова: соціальний захист, матеріальне заохочення, реструктуризація, анкетне
опитування, працівник залізничного транспорту
Аннотация
В статье исследовано современное состояние социальной защиты работников
железнодорожного транспорта Украины на основе анкетного опроса, проведенного в 2012 году.
Определено современный уровень материального и морального недовольства работников,
выяснено причины. Проведен анализ уровней среднемесячной заработной платы по регионам и по
видам экономической деятельности. Выявлены основные мероприятия, которые реализуются в
системе поощрения и социальной защиты работников. В процессе исследования оценено общее
состояние социальных показателей на предприятиях железнодорожного транспорта, а также
установлено мнение работников по поводу реструктуризации отрасли. Оценена деятельность
профсоюзов, определено их необходимость на предприятиях железнодорожного транспорта.
Обосновано рекомендации по поводу улучшения ситуации как внутри отрасли, так и в масштабах
страны.
Ключевые слова: социальная защита, материальное поощрение, реструктуризация,
анкетный опрос, работник железнодорожного транспорта.
Annotation
In the article investigated the present condition of social protection of Ukrainian railway’s workers on
the basis of the questionnaire poll in 2012 there is present. The modern level of material and moral
discontent of workers there been determined. The level of average wages by regions and by economic
activities there was analyzed. The basic measures that are implemented in the system of promotion and
social protection of workers were detected. During the research general social indicators at railway
companies were identified and opinions of workers about restructuring there were established. Activities of
trade unions and been determined their needs were evaluated. Recommendations on how to improve the
situation both inside industry so and across the country substantiated.
Key words: social protection, material motivation, restructuring, questionnaire survey, railway
workers.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
Постановка проблеми. Важливою детермінантою ефективного функціонування підприємства
торгівлі, забезпечення його конкурентоспроможності, сталого економічного розвитку та фінансової
стабільності є вдосконалення системи управління. Останнім часом великої популярності набуває
процесний підхід в управлінні, який спрямовує підприємство на постійне вдосконалення діяльності
шляхом поліпшення бізнес-процесів. Його запровадження передбачає реалізацію концепції процесноорієнтованого фінансового планування, що, в свою чергу, потребує дослідження та ідентифікації
бізнес-процесів підприємства торгівлі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоретико-методологічних засад
моделювання бізнес-процесів підприємства та управління ними присвячена значна кількість робіт як
закордонних, так і вітчизняних дослідників. Так, в роботах Е. Демінга [1], Імаі [2] вперше
сформульовано зміст поняття «бізнес-процес», окреслені базові принципи та переваги управління
ними. В дослідженнях Д. Чампі і М. Хаммера [3] обґрунтовано концепцію реінжинірингу бізнеспроцесів. Ідеї цих дослідників знайшли подальшого розвитку в роботах Й. Беккера, Л. Вілкова,
В. Таратухіна, М. Кугелера, М. Роземанна [4], В. Єліферова, В. Рєпіна [5], А. Купрійчука [6],
В. Кондратьева [7], Є. Шельміна [8], в яких висвітлені підходи щодо класифікації бізнес-процесів,
теоретико-методологічні основи побудови системи управління на засадах процесного підходу. В
роботах Дж. Антос, Дж. Брімсона [9], І. Б. Немировського і І. А. Старожукової [10] досліджується
бюджетування в розрізі бізнес-процесів підприємства, які додають йому цінності, дається спроба
пов’язати бюджети бізнес-процесів зі стратегічними цілями діяльності. Не дивлячись на численні
дослідження, які здебільшого носять загальнометодологічний характер, або орієнтуються виключно на
підприємства виробничого сектору, їх вагомий внесок в розвиток теорії процесного управління,
питання ідентифікації та моделювання бізнес-процесів підприємств торгівлі з врахуванням
специфічних особливостей їх операційної діяльності залишаються недостатньо вивченими і
висвітленими у публікаціях. Нагальна потреба у вдосконаленні системи управління підприємствами
торгівлі, цікавість з боку практиків до запровадження процесного підходу вимагає адекватних
теоретичних досліджень, що обумовлює актуальність даної проблематики.
Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні методологічних засад ідентифікації
бізнес-процесів підприємства торгівлі, як необхідної передумови запровадження системи процесноорієнтованого фінансового планування.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку теорії і практики
управління поняття «процес» (або «бізнес-процес») є одним з базових. З огляду на його значимість, в
різних джерелах [1-9; 11; 12] зустрічаються численні спроби визначити зміст цього терміну, які
здебільшого ґрунтуються на положеннях Міжнародних стандартів якості, що визначають бізнес-процес
як сукупність взаємопов’язаних робіт, для яких використовують ресурси, щоб перетворити входи на
виходи [13]. Для ефективного функціонування підприємствам потрібно визначати численні
взаємопов'язані та взаємодійні процеси та керувати ними [13].
Узагальнюючи численні дослідження з проблем управління бізнес-процесами підприємства [1-9;
11; 12], можна виділити їх наступні основні характеристики:
1. технологія бізнес-процесу – зміст та послідовність робіт по його виконанню;
2. межі процесу – операції, що характеризують його початок та завершення;
3. господар (власник) процесу – співробітник підприємства, який несе відповідальність за хід та
результати процесу;
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4. ресурси процесу, які представляють собою сукупність матеріальних, фінансових,
інформаційних, кадрових ресурсів, що виділяються в розпорядження власника процесу для
забезпечення його здійснення;
5. параметри процесу – його основні характеристики, що дозволяють оцінювати ефективність і
результативність процесу;
6. споживач результатів процесу – зовнішній або внутрішній суб’єкт, який отримує результат
процесу;
7. входи процесу – сукупність вхідних об’єктів у вигляді сировини, товарів, інформації, послуг, які
перетворюються у виходи в ході виконання процесу;
8. виходи процесу – продукція, товар, послуга, інформація, яка є результатом процесу і має
відповідати встановленим споживачем вимогам.
Виходячи з сутності та основних характеристик бізнес-процесів, їх ідентифікація передбачає:
формування переліку та моделі бізнес-процесів підприємства торгівлі в розрізі їх видів; ідентифікацію
ресурсів, входів, виходів та споживачів бізнес-процесів; характеристику змісту та технології окремих
бізнес-процесів підприємства; ідентифікацію меж бізнес-процесів; оцінку пріоритетності бізнеспроцесів та їх можливості передачі на аутсорсинг; визначення відповідальних та учасників
(виконавців) бізнес-процесів; формування цільових параметрів бізнес-процесів.
Формування переліку та моделі бізнес-процесів підприємства торгівлі здійснюється на основі
дослідження особливостей операційної діяльності, системи управління на підприємстві. На сучасному
етапі до формування моделей бізнес-процесів застосовують два принципові підходи.
Перший підхід ґрунтується на ланцюгу створення цінності М. Портера і передбачає виділення
основних процесів, які додають цінність продукту, тобто пов’язані безпосередньо з операційним
циклом підприємства і виконуються послідовно, та підтримуючі, що забезпечують функціонування
бізнес-системи і супроводжують створення продукту [11]. М. Портер зауважив, що підприємство
створює цінність, за яку споживачі готові платити. Тому, для визначення конкурентних переваг
необхідно досліджувати послідовність процесу створення цієї цінності [14, с. 273]. В якості основних
процесів в моделі Портера виділяються внутрішня логістика, виробництво, зовнішня логістика,
маркетинг і продажі, післяпродажне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення. До
забезпечуючих бізнес-процесів автор моделі включив підтримку інфраструктури компанії, управління
людськими ресурсами, розвиток технологій [14, с. 297].
Даний підхід знайшов подальшого розвитку в теоретичних та прикладних дослідженнях. Так,
компанія PriceWaterhouseCoopers адаптувала концепцію М. Портера і створила на її основі модель
IBL (The International Business Language), що може застосовуватись на практиці для класифікації і
структуризації бізнес-процесів як основа для їх аналізу і співставлення в різних сферах діяльності [12].
Основні процеси цієї моделі включають маркетинг, розробку продукту (послуги), виробництво
продукту (послуги), постачання і розподіл, продаж і обслуговування клієнтів. До складу допоміжних
процесів віднесено вдосконалення діяльності підприємства, управління захистом оточуючого
середовища, управління зовнішніми зв’язками, управління корпоративними службами, управління
фінансами, управління персоналом, управління юридичними послугами, планування і управління,
постачання, розробка і супроводження систем і технологій [12]. Слід відзначити досить велику
кількість бізнес-процесів (модель нараховує 15 процесів – найбільшу кількість серед відомих бізнесмоделей), що виокремлюються в моделі за рахунок суттєвої деталізації допоміжних процесів, що
може ускладнювати її практичну реалізацію.
Другий підхід ґрунтується на групуванні окремих робіт у бізнес-процеси за результатами
діяльності. Особливістю даного підходу є чітка агрегація робіт за результатом і відповідність
принципу: один процес – один результат – один підрозділ – один бюджет – один власник процесу.
Такий підхід до моделювання бізнес-процесів дозволяє запроваджувати матричні організаційні
структури, забезпечувати економію ресурсів, ефективність функціонування підприємства, але при
цьому є досить складним у практичній реалізації [11]. Не дивлячись на складність, саме цей підхід
набув переважного поширення в практиці бізнес-моделювання, на основі якого обґрунтовано 13процесну модель Міжнародної бенчмаркінгової палати Американського центру продуктивності і якості
(American Productivity & Quality Center, APQC), 8-процесну модель BKG, виокремлюються процеси у
Міжнародних стандартах якості серії ISO 9000.
Тринадцятипроцесна модель APQC передбачає виділення наступних типових бізнес-процесів
верхнього рівня: дослідження ринку та потреб споживачів; розробка бачення та стратегії; розробка
продуктів та послуг; маркетинг та продажі; виробництво та поставка продуктів і послуг (виробничого
підприємства); виробництво та поставка продуктів і послуг (підприємства сфери послуг); виставлення
рахунків та сервісне обслуговування; управління персоналом, їх професійний та кар’єрний розвиток;
управління інформаційними ресурсами і технологіями; управління фінансовими і матеріальними
ресурсами; управління охороною навколишнього середовища; управління зовнішніми зв’язками;
управління змінами [12]. Позитивною рисою моделі є раціональність у виділенні кількості бізнеспроцесів та універсальність з точки зору застосування в різних сферах діяльності.
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Восьмипроцесна модель є розробкою консалтингової компанії BKG Profit Technology і
ґрунтується на виділенні об’єктів управління та проектуванні процесів управління цими об’єктами [12].
Так, в ній визначені основні об’єкти управління: бізнес-система, персонал, матеріальні ресурси,
продукт, технологія, клієнт, виробничий цикл, фінанси, та відповідні їм процеси верхнього рівня:
формування умов діяльності, відтворення трудових ресурсів, матеріально-технічне забезпечення,
розроблення і модифікація продуктів; відтворення засобів виробництва, просування і продаж
продукту, виробництво, фінансування діяльності і розрахунки за зобов’язаннями.
Таким чином, результатом виконання бізнес-процесів верхнього рівня є досягнення бажаного
стану об’єкту управління.
В міжнародних стандартах якості серії ISO 9000 виокремлюють процеси управлінської
діяльності, процеси забезпечення ресурсами, процеси життєвого циклу продукції та процеси
вимірювання, аналізу і поліпшення [13]. Даний підхід до поділу і групування процесів, на наш погляд,
близький до восьмипроцесної моделі, але характеризується більшим ступенем їх агрегації. Тому при
його практичній реалізації доцільною вбачається певна деталізація бізнес-процесів з врахуванням
особливостей окремого підприємства.
Вищеописані моделі вважаються еталонними і використовуються як основа для побудови
моделі бізнес-процесів конкретного підприємства, процес формування якої є індивідуальним та
визначається цілою низкою факторів, основними з яких є: вид та формат діяльності підприємства;
особливості операційного циклу та системи управління; розмір підприємства; належність до більш
складних бізнес-структур (холдинги, концерни, мережі тощо); рівень регіональної диверсифікації і
розрізненості окремих підрозділів; регіональна диверсифікація постачальників і покупців.
Не дивлячись на певні відмінності у вищезазначених підходах до побудови моделі бізнеспроцесів підприємства, на наш погляд, вони не містять суттєвих протиріч і можуть органічно
поєднуватись в процесі бізнес-моделювання. Так, в практичній реалізації моделей, що формуються в
межах другого підходу, крім групування робіт за видами і результатами, здійснюється поділ процесів
на основні, допоміжні та управлінські. При цьому основні бізнес-процеси ідентифікуються саме на
основі ланцюга М. Портера. Таке поєднання підходів нам вбачається доцільним і буде взято за основу
при ідентифікації бізнес-процесів підприємства торгівлі.
Основною особливістю бізнес-процесів торговельного підприємства є відсутність процесу
виробництва та сервісно-торгівельний характер їх основних видів. Узагальнюючи існуючі підходи до
виділення бізнес-процесів підприємства, враховуючи особливості діяльності підприємств торгівлі, їх
процеси верхнього рівня можна представити за допомогою наступної бізнес-моделі (рис. 1).
Важливим аспектом ідентифікації бізнес-процесів підприємства є визначення їх меж та
пріоритетності з точки зору досягнення стратегічних цілей діяльності. Межі бізнес-процесів
визначаються виходячи з аналізу робіт, що їх становлять. Пріоритетність бізнес-процесів оцінюється
за їх внеском у формування кінцевих результатів діяльності. З цією метою широко застосовується
функціонально-вартісний аналіз, який з одного боку дозволяє оцінювати вартість бізнес-процесу, а з
іншого – його внесок у формування цільових фінансових показників діяльності. Для оцінки важливості і
пріоритетності допоміжних і управлінських бізнес-процесів застосовуються експертні методи, метод
ієрархій. Оцінка вартості і пріоритетності процесів, характеру їх протікання на підприємстві, на нашу
думку, має передбачати оцінку можливості і доцільності їх передачі на аутсорсинг. Така оцінка
здійснюється виходячи з порівняння витрат на здійснення бізнес-процесу власними силами та
вартості послуг сторонніх організацій по їх виконанню.
Аналіз особливостей діяльності підприємств торгівлі, вивчення практичного досвіду
моделювання процесів [11; 12], специфіки та особливостей їх окремих видів на підприємствах торгівлі,
дозволило нам сформувати матрицю атрибутів бізнес-процесів, що містить результати оцінки їх меж,
пріоритетності та можливості передачі на аутсорсинг. Результати цього аналізу відображені в табл. 1.
Для підприємств торгівлі характерна суттєва різноманітність типів торговельних підприємств,
яка визначає особливості організації і протікання їх бізнес-процесів.
В сучасній літературі з проблем торговельного менеджменту, економіки торговельного
підприємства [15, с. 55-64; 16, с. 90-92] висвітлюються підходи щодо класифікації підприємств торгівлі
за різними ознаками, найбільш поширеними з яких є склад контингенту покупців, характер
територіального розміщення, товарний профіль, форма товарної спеціалізації, визначальний метод
продажу товарів, рівень цін, розміри торговельної площі, вид торговельної діяльності. Досліджуючи
видову класифікацію підприємств торгівлі, особливості функціонування окремих видів підприємств, ми
дійшли висновку, що кожна з ознак здійснює певний вплив на особливості бізнес-процесів (в частині їх
торговельно-технологічних процесів), але самостійно повною мірою не може характеризувати тип
підприємства торгівлі і особливості його бізнес-процесів. Тому, вважаємо за потрібне для визначення
особливостей бізнес-процесів здійснювати поділ підприємств на роздрібні та оптові, а ідентифікацію
типу підприємства роздрібної торгівлі проводити із застосуванням комплексної класифікаційної
ознаки, запропонованої І. В. Смоліним [17, с. 283] – формат підприємства торгівлі. Виходячи з цього,
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типологію підприємств торгівлі, їх характеристику та особливості організації бізнес-процесів наведено
в табл. 2.

Транспортування
товарів

Зберігання
товарів

Реалізація
товарів

Торгівельна
послуга

Закупівля
товарів

Ланцюг створення цінності для споживача
Допоміжні бізнес-процеси
Адміністративно-господарське
забезпечення

Послуги

Матеріальні ресурси

Дослідження
ринку

Покупець

Основні бізнес-процеси

Інформаційне забезпечення

Обслуговування ланцюга створення цінності споживача

Стратегічне управління

Управління фінансами

Управління персоналом

Управління проектами розвитку

Управління бізнес-процесами
і якістю

Управління ланцюгом створення цінності споживача

Рис. 1. Модель бізнес-процесів підприємства торгівлі
Джерело : розроблено автором

314

Інформація

Інформація

Бізнес-процеси управління

Підрозділи підприємства

Забезпечення безпеки
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Таблиця 1
Атрибути бізнес-процесів верхнього рівня підприємства торгівлі
Бізнес-процес

Дослідження ринку
та потреб
споживачів

Пріоритетність процесу) /
можливість передачі
Вхідні межі процесу
процесу на аутсорсинг
Основні бізнес-процеси
Інформація про стан
ПП/А
ринку
Плани продажу,
закупівель, цін
Закуплені товари

Закупівля товарів

ППП

Транспортування
товарів

П/АА

Зберігання товарів
Реалізація товарів
Адміністративногосподарське
забезпечення
Інформаційне
забезпечення
Забезпечення
безпеки

Перевезені товари

П

Розміщені на складі
товари
Допоміжні (обслуговуючі) бізнес-процеси
Плани діяльності, запити
П/АА
на господарське
забезпечення
Плани діяльності, запити
на інформаційне
ПП/А
обслуговування
ППП

Плани діяльності, запити
на послуги по
забезпеченню безпеки
Бізнес-процеси управління
Інформація про зовнішнє і
внутрішнє середовище

П/АА

Вихідні межі процесу

Плани обсягу та
структури продажу,
закупівель, цін
Закуплені товари
Надані транспортні
послуги, перевезені
товари
Розміщені на складі
товари
Реалізовані, оплачені
товари
Надані послуги по
господарському
забезпеченню
Надана інформація і
послуги по
інформаційному
забезпеченню
Надані послуги по
забезпеченню безпеки

Стратегічний план
діяльності; реалізовані
ППП
заходи по виконанню
плану
Стратегічний план,
Фінансові плани,
Управління
інформація про зовнішнє і
реалізовані заходи по
ППП/А
фінансами
внутрішнє фінансове
виконанню фінансового
середовище
плану
Стратегічний план,
Плани набору, мотивації,
Управління
інформація про зовнішнє
навчання персоналу.
ПП/А
персоналом
середовище
Реалізовані заходи по
виконанню плану
Стратегічний план,
Бізнес-плани проектів
Управління
ППП/А
інформація про зовнішнє
розвитку, реалізовані
проектами розвитку
середовище
заходи по їх виконанню
Стратегічний план,
План поліпшення бізнесУправління бізнесінформація про стан
процесів, реалізовані
ППП/А
процесами та якістю
бізнес-процесів
заходи по його
виконанню
ППП – високий рівень пріоритетності; ПП – середній рівень пріоритетності; П – низький рівень
пріоритетності; АА – можливість повної передачі процесу на аутсорсинг; А – можливість часткової передачі
процесу на аутсорсинг.
Джерело : розроблено автором
Стратегічне
управління

Виходячи із зазначених принципових характеристик, здійснюється визначення і побудова моделі
бізнес-процесів окремого підприємства торгівлі.
Заключною складовою процедури ідентифікації бізнес-процесів є визначення їх цільових
параметрів. Вже традиційно, ґрунтуючись на концепції збалансованої системи показників (ЗСП), в
практичній діяльності формування цільових параметрів бізнес-процесів відбувається у проекції
чотирьох складових ЗСП: клієнтів, персоналу, внутрішніх бізнес-процесів, фінансів. З огляду на мету і
задачі дослідження, визначення таких параметрів буде здійснюватись по фінансовій складовій, так як
в контексті формування системи фінансового планування на засадах процесного підходу, саме цільові
фінансові показники бізнес-процесів виступають невід’ємною і важливою компонентою фінансового
плану підприємства. Виходячи з цільової функції діяльності підприємства, мети фінансового
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планування, узагальнення практичного досвіду формування параметрів бізнес-процесів [12],
пропонуємо наступну систему цільових фінансових параметрів в розрізі процесів верхнього рівня для
підприємства торгівлі (табл. 3).
Таблиця 2
Особливості бізнес-процесів підприємств торгівлі різних форматів
Формати підприємств
торгівлі
Підприємства
торгівлі

оптової

Коротка
характеристика
підприємства
Реалізують крупні партії
товарів

Особливості бізнес-процесів

- часта присутність операцій з імпорту товарів;
- важливе значення має процес пошуку покупців;
- наявність процесів транспортування
реалізованих товарів;
- відсутність операцій підготовки до продажу,
викладки в торговому залі.
Роздрібні торговельні підприємства, що реалізують продовольчі товари:
1. Магазин з обмеженим
асортиментом товарів

Обмежений асортимент
товарів, середній рівень
цін, обмежені торгівельні
площі.

2. Супермаркети,
гіпермаркети

- висока частота поставок;
- низький рівень періодичності допоміжних
процесів, їх переважна передача на аутсорсинг;
- висока концентрація процесів управління у
одного відповідального.
- пріоритетне значення мають основні
торговельно-технологічні процеси;
- високий рівень періодичності допоміжних
процесів;
- складна мережа бізнес-процесів управління.

Широкий асортимент
товарів продовольчого і
непродовольчого виду,
інтенсивні потоки покупців,
складна організаційна
структура
3. Магазин-склад
Продовольчі дисконтні
- відсутні процеси передпродажної підготовки;
магазини з відсутністю
- відсутність консультування в торговельному залі.
додаткових послуг
Роздрібні торговельні підприємства, що реалізують непродовольчі товари:
1. Спеціалізований магазин

Здійснює продаж товарів
однієї групи та аксесуарів
до неї, компетентний
торговий персонал

2. Фірмовий магазин

Належить підприємствувиробнику і реалізує
товари його виробництва

3. Магазин-ринок

4. Універсальний
(універмаг)

магазин

Сукупність багатьох
роздрібних торговців,
широкий асортимент
товарів, орендні відносини
підприємства з
торговцями
Крупне торговельне
підприємство, широкий
асортимент товарів, поділ
на відділи і секції

Джерело : складено автором за [17]
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- важливе значення має процес індивідуального
консультування покупців у торговому залі,
демонстрація зразків товарів;
- наявність специфіки залежно від товарного
профілю: після продажне обслуговування в
магазинах побутової техніки; проведення тестдрайвів, післяпродажного обслуговування,
постачання на замовлення в магазинах з торгівлі
автомобілями; організація послуг з доставки в
будівельних магазинах.
- майже відсутні процеси дослідження ринку;
- відсутні процеси пошуку постачальників,
формування асортиментної політики;
- допоміжні процеси, як правило, забезпечуються
підприємством-виробником.
- основні бізнес-процеси полягають в укладанні
договорів оренди;
- відсутність торговельно-технологічного процесу;
- важливе значення мають допоміжні процеси,
якість яких визначає рівень привабливості для
торговця розміщення на ринку.
- ускладнений процес дослідження ринку;
- складний процес формування асортиментної і
цінової політик;
- ускладнений процес пошуку постачальників;
- висока періодичність допоміжних процесів;
- ускладнена структура процесів управління.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Таблиця 3
Фінансові параметри бізнес-процесів підприємства торгівлі
Бізнес-процес

Фінансові параметри
Основні бізнес-процеси

1. Дослідження ринку
потреб споживачів
2. Закупівля товарів

та

3. Транспортування товарів
4. Зберігання товарів

5. Реалізація товарів

- частка витрат у виручці від реалізації;
- темп приросту обсягів реалізації.
- рівень собівартості товарів;
- рівень інших витрат по закупівлі товарів;
- рівень закупівлі товарів з відстрочкою платежу.
- рівень транспортних витрат.
- рівень поточних витрат на зберігання товарів;
- рівень капіталомісткості зберігання (співвідношення основного капіталу до
середнього обсягу товарних запасів на складі);
- рівень псування товарів в процесі зберігання.
- темп приросту виручки від реалізації;
- рівень поточних витрат на реалізацію товарів;
- рівень товарного забезпечення процесу реалізації;
- рівень капіталомісткості реалізації товарів (співвідношення основного капіталу
до обсягу реалізації);
- рівень реалізації з відстрочкою платежу.
Допоміжні бізнес-процеси

1. Адміністративногосподарське забезпечення
2. Інформаційне
забезпечення
3. Забезпечення безпеки

- рівень поточних витрат.

1. Стратегічне управління

- рівень витрат на стратегічне управління;
- темп приросту чистого прибутку.
- середньозважена вартість капіталу;
- рентабельність власного капіталу;
- рентабельність активів;
- частка власного капіталу.
- рівень витрат на персонал;
- темп приросту рентабельності витрат на персонал.
- темп скорочення рівня поточних витрат підприємства від впровадження
проекту;
- ступінь дотримання основних показників ефективності проекту: чистої
приведеної вартості, індексу рентабельності, внутрішньої норми дохідності,
періоду окупності;
- ступінь дотримання запланованих інвестиційних витрат по проекту.
- рівень скорочення вартості процесу за рахунок його зміни;
- рівень витрат по реалізації заходів щодо поліпшення бізнес-процесів.

2. Управління фінансами

3. Управління персоналом
4. Управління проектами
розвитку

5. Управління бізнеспроцесами та якістю

- частка поточних витрат на інформаційне обслуговування;
- рівень скорочення поточних витрат за рахунок інформаційних технологій.
- рівень поточних витрат;
- рівень недостач до виручки від реалізації.
Бізнес-процеси управління

Джерело : складено автором
Фінансові параметри бізнес-процесів в процес фінансового планування кількісно описуються,
тобто формується система планових фінансових показників бізнес-процесів, які можна поділити на
наступні види: показники витрат бізнес-процесів; показники доходів; показники прибутковості;
показники капіталомісткості; показники товарного забезпечення; показники закупівлі з відстрочкою
платежу; показники реалізації з відстрочкою платежу; рівень втрат від псування товарів; рівень
недостач; показники вартості капіталу; показники структури капіталу; показники досягнення рівня
ефективності проектів; показники дотримання обсягу інвестиційних витрат. Місце фінансових
показників бізнес-процесів в системі фінансових планів та їх зв’язок з іншими фінансовими планами
представлено на рис. 2.
Таким чином, фінансові показники бізнес-процесів деталізують і забезпечують виконання
стратегічних фінансових показників розвитку підприємства, агрегуються в основні показники поточного
фінансового плану (обсяг доходів, витрат, прибутку, активів, капіталу, чистого грошового потоку) та
бюджети.
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Стратегічні фінансові показники

Фінансові показники бізнес-процесів

Показники витрат

Рівень втрат від псування
товарів

Поточний
фінансовий план

Показники доходів
Рівень недостач
Показники прибутковості

План доходів і витрат
Показники вартості
капіталу

Показники
капіталомісткості

Балансовий план
Частка власного капіталу

Показники товарного
забезпечення
Показники закупівлі з
відстрочкою платежу
Показники реалізації з
відстрочкою платежів

План руху грошових
коштів
Рівень досягнення
показників ефективності
проектів

Рівень дотримання
інвестиційних витрат

Бюджети бізнес-процесів
(витрати по бізнес-процесам)
Зведений бюджет підприємства
(платіжний календар)

Рис. 2. Місце фінансових показників бізнес-процесів в системі фінансових планів
підприємства
Джерело : складено автором
Система фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу передбачає
досягнення стратегічних фінансових показників діяльності підприємства через забезпечення
необхідного рівня ефективності його бізнес-процесів, орієнтуючи підприємство на їх постійне
вдосконалення.
Отже, в процесі фінансового планування, побудованого на засадах процесно-орієнтованого
підходу утворюється два цикли вдосконалення бізнес-процесів: попередній і наступний. Попередній
цикл вдосконалення ініціюється і починає відбуватись на стадії розроблення фінансових планів,
шляхом оцінки можливості досягнення планових фінансових показників окремих бізнес-процесів з
огляду на реальний стан останніх. В процесі такої оцінки можуть виявлятись невідповідності між
реальною ефективністю бізнес-процесів і можливістю забезпечення їх цільових параметрів, що ініціює
початок змін по їх вдосконаленню.
За результатами попереднього узгодження здійснюється обґрунтування бюджетів за окремими
бізнес-процесами та їх виконання.
Наступний цикл вдосконалення ініціюється за результатами проміжного і підсумкового
контролю виконання фінансових планів. На цій стадії аналізуються масштаби і причини відхилень,
здійснюється пошук можливостей по їх усуненню шляхом подальшого покращення бізнес-процесів,
коригування самих фінансових планів, якщо в цьому є об’єктивна потреба. Необхідні масштаби змін
бізнес-процесів виявляються в перебігу їх оцінки на відповідність цільовим показникам. Ми
пропонуємо виділити наступні їх стани (табл. 4).
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Таблиця 4
Стани бізнес-процесів підприємства торгівлі
Стан
Повністю адекватні
Скоріше адекватні
Майже адекватні

Характеристика

Бажаний діапазон змін

Відповідність бізнес-процесів цільовим показникам їх
ефективності
Нижче за цільові, але наближені до верхньої межі
стандарту
Нижче за цільові, але наближені до нижньої межі
стандартів

Пошук резервів вдосконалення «на випередження»

Мало адекватні

Нижче за цільові, «виходять з коридору стандартів»

Неадекватні

Суттєво нижчі за цільові показники їх ефективності

Несуттєві

Суттєві
Джерело : складено автором

Аналіз стану бізнес-процесів дозволяє визначити необхідний тип їх змін, остаточний вибір яких
здійснюється з огляду на рівень ресурсного забезпечення, стиль управління та менталітет власників і
менеджерів підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки:

–розвиток та популяризація процесного підходу до управління зумовлює необхідність
впровадження концепції процесно-орієнтованого фінансового планування, що потребує ідентифікації
бізнес-процесів підприємства;
–ідентифікація бізнес-процесів передбачає дослідження основних видів робіт підприємства,
виділення та побудову моделі бізнес-процесів, визначення їх меж, входів і виходів, обґрунтування
відповідальних осіб, пріоритетності процесів та їх основних фінансових параметрів;
–дослідження сучасних підходів до моделювання бізнес-процесів, еталонних моделей,
особливостей функціонування підприємств торгівлі дозволило побудувати їх базову модель бізнеспроцесів, обґрунтувати їх основні атрибути та фінансові параметри;
–цільові фінансові показники, що описують параметри бізнес-процесів підприємства в межах
процесного управління є важливою компонентою фінансового плану підприємства, інструментом
вдосконалення бізнес-процесів і таким чином, сприяють реалізації стратегічних фінансових цілей
діяльності.
Запровадження фінансового планування на основі процесного підходу окрім ідентифікації
бізнес-процесів, зумовлює необхідність у визначенні структурно-логічної послідовності його
здійснення, вдосконалення методичного інструментарію фінансового планування, що буде предметом
подальших досліджень автора.
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Анотація
В статті на основі узагальнення теоретичних концепцій та сучасної практики моделювання
бізнес-процесів обґрунтовано модель бізнес-процесів підприємства торгівлі, їх основні атрибути
та фінансові параметри, що дозволяє впроваджувати фінансове планування на основі процесного
підходу. Визначені особливості бізнес-процесів підприємств торгівлі різного формату.
Ключові слова: бізнес-процес, модель, підприємство торгівлі, фінансове планування.
Аннотация
В статье на основе обобщения теоретических концепций и современной практики
моделирования бизнес-процессов, обоснованы модель бизнес-процессов предприятия торговли, их
основные атрибуты и финансовые параметры, что позволяет внедрять финансовое
планирование на основе процессного подхода. Выделены особенности бизнес-процессов
предприятий торговли различного формата.
Ключевые слова: бизнес-процесс, модель, предприятие торговли, финансовое
планирование.
Annotation
On the basis of generalization of the theoretical concepts and modern practice of modelling of the
business processes, the model of the business process of commercial enterprise, as well as its main
attributes and financial parameters, which enables the implementation of financial planning on the basis of
process approach were grounded in this Paper. The peculiarities of the business processes of commercial
enterprises of various formats were determined.
Key words: business process, model, commercial enterprise, financial planning.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
Постановка проблеми. Користування туристичними послугами, мандрування та подорожі в
сучасних умовах розвитку людського суспільства стали невід’ємною складовою забезпечення високої
якості життя в переважній більшості розвинених країн світу. Поліфункціональна спрямованість
(задоволення потреб людей у рекреації й релаксації, розширення меж кроскультурного обміну,
сприяння збереженню унікальних екологічних систем і т. і.), а також масштабний і розмаїтий вплив,
який надається туризмом на процес соціально-економічного розвитку сучасного суспільства,
визначають винятковість ролі, що відіграє туристична діяльність в сучасній системі світогосподарських
відносин. Проте зміцнення конкурентних позицій національних суб’єктів господарювання на світовому
туристичному ринку призводить до зростання можливостей і розширення інструментарію впливу
певної дестинації (території, регіону або країни) на розподіл туристичних потоків, та навпаки,
формування конкурентоспроможності туристичних підприємств в значній мірі залежить від якісних
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характеристик туристичних продуктів (ТП), які пропонуються споживачеві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні аспекти оцінки
конкурентоспроможності та якості туристичного продукту розглядалися в роботах багатьох вітчизняних та
зарубіжних дослідників. Так, наприклад, Н. Лейпер [8], Т. Ткаченко [6], Н. Морозова [4] та ін., зосереджують
увагу на визначенні впливу територіально-ресурсних параметрів туристичного продукту як джерел
формування унікальних конкурентних переваг, пов’язаних із забезпеченням високої якості ТП для
споживачів. З іншого боку, Г. Алейнікова [1], Е. Латипова [3], Г. Мунін [5] та ін., вважають, що характерні
особливості природи походження туристичного продукту, що полягають в одночасності актів його
створення та споживання, обумовлюють необхідність урахування також процесних параметрів надання
відповідних послуг. Д. Ушаков [7], Ф. Котлер [2], Дж. Боуен [2], Дж. Майкенз [2] та ін., наголошують також на
необхідності оцінювання ринкових аспектів формування попиту на туристичні продукти. Проте слід
відзначити, що комплексне оцінювання якості та конкурентоспроможності має ґрунтуватися на урахуванні
усіх складових створення туристичного продукту. Тому на додаткове вивчення та поглиблення наукового
обґрунтування вимагають саме питання комплексної оцінки та всебічного забезпечення якості
конкурентоспроможності туристичного продукту.
Постановка завдання. Мета статті полягає в узагальненні існуючих підходів та у розробці
рекомендацій щодо комплексного використання методичного інструментарію оцінки якості та
конкурентоспроможності туристичного продукту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стрімкий розвиток туризму, зростання обсягів
міжнародної туристичної діяльності, розширення можливостей споживачів щодо користування
туристичними продуктами стали відображенням масштабного процесу трансформації світового
суспільного устрою, що супроводжується складними змінами у економічній, соціальній, культурній,
комунікаційній та інших сферах буття людей у різних країнах.
Процес формування якості та конкурентоспроможності туристичного продукту у цілому має
комплексний стратегічний характер, що пов'язаний не тільки з параметрами надання конкретних
туристичних послуг, але виступає також відображенням стратегічних цілей підприємства, а також
можливостей і загроз, що існують у його зовнішньому оточенні. Отже, формування якості та
конкурентоспроможності туристичного продукту стає результатом складного процесу, що
розгортається на трьох основних рівнях:
1) на продуктовому рівні (параметри якості та споживчі характеристики конкретних туристичних
послуг, які пропонуються споживачеві);
2) на виробничо-технологічному рівні (порівняна ефективність та інтенсивність використання
туристичних ресурсів, туристична привабливість дестинації, а також вплив відповідного туристичного
підприємства на безпеку життєдіяльності та добробут мешканців певної території);
3) на ринковому рівні (сталість ринкової позиції підприємства та привабливість ринкового
оточення в цілому, у т.ч. – з урахуванням туристичної дестинації, в межах якої туристичне
підприємство розташоване).
Розмаїття джерел походження та видів конкурентних переваг, які є основою для досягнення
сталих конкурентних позицій, а також складність і неоднозначність вимог щодо забезпечення якості та
конкурентоспроможності туристичного продукту, обумовлюють існування широкого кола методичних
підходів щодо оцінювання цих параметрів ТП (див. табл. 1).
Таблиця 1
Методичне забезпечення оцінки якості і конкурентоспроможності туристичного продукту
Рівень оцінки
1

Методи та інструменти оцінки конкурентоспроможності та якості
2
методика оцінки конкурентоспроможності на основі теорії якості товару
методика комплексного економічного аналізу
методика порівняльної оцінки прибутковості підприємства за моделлю PIMS
методика функціонально-вартісного аналізу ТП

Продуктовий

мультиплікативний метод оцінки конкурентоспроможності ТП
методика інтегральної оцінки конкурентоспроможності ТП
методика визначення ринкової позиції на основі аналізу конкурентів
методика побудови профілю конкурентоспроможності ТП
індикаторна методика оцінки конкурентоспроможності ТП
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продовження табл. 1
1

2
методика визначення стратегічних позицій підприємства за матрицею «SWOT-аналізу»
методика порівняльної оцінки прибутковості підприємства за моделлю PIMS
методика комплексного економічного аналізу
методика оцінки стратегічних позицій підприємства за двомірною та трьохмірною
матрицями «Boston Consulting Group»
критеріальна модель конкурентних переваг за М. Портером

Виробничотехнологічний

методика реінжинірінгу бізнес-процесів підприємства
методика визначення стратегічних позицій підприємства за матрицею «Ділового екрану»
McKinsey та General Electric
методика оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі концепції рівноваги його
стану та стану галузі
методика визначення стратегічних позицій підприємства за матрицею «Shell International»
методика аналізу конкурентних позицій Мак-Кінсі «7S»
методика аналізу конкурентоспроможності підприємства за Ж. Ламбеном
методика оцінки конкурентного статусу фірми за І. Ансоффом
індикаторна методика оцінки конкурентоспроможності підприємства
методика визначення стратегічних позицій підприємства за матрицею «SWOT-аналізу»
методика оцінки стратегічних позицій підприємства за двомірною та трьохмірною
матрицями «Boston Consulting Group»
критеріальна модель конкурентних переваг за М. Портером
методика порівняльної оцінки прибутковості підприємства за моделлю PIMS
методика оцінки ринкового становища підприємства за матрицею AD Little

Ринковий

методика побудови ринкового профілю підприємства
методика визначення стратегічних позицій підприємства за матрицею «Ділового екрану»
McKinsey та General Electric
методика визначення стратегічних позицій підприємства за матрицею «Shell International»
методика генерації стратегій для ринка, який розвивається, за матрицею І. Ансоффа
«продукт-ринок»
методика аналізу конкурентних позицій Мак-Кінсі «7S»
методика визначення детермінантів «національного ромбу» за А. Градовим
індикаторна методика оцінки ринкових позицій підприємства
методика оцінки конкурентних позицій підприємства LOTS

Джерело : узагальнено автором за [1-8]
Проведене узагальнення та визначення особливостей використання у туристично-рекреаційній
сфері методичного забезпечення оцінки якості та конкурентоспроможності туристичного продукту,
дозволяє дійти висновку про те, що при використанні будь-яких методів та інструментів оцінки слід
обов’язково брати до уваги необхідність задоволення вимоги можливості зіставлення показників
об’єктів, які входять до складу набору оцінки. Суть даної вимоги полягає у тому, що виявлення
конкурентних переваг або визначення параметрів якості і конкурентоспроможності в цілому є
доцільним тільки для туристичних продуктів, які виступають (або реально у найближчій перспективі
можуть виступити) до конкурентного суперництва на певному сегменті туристичного ринку. Таким
чином, формування набору оцінки конкурентоспроможності насамперед передбачає виокремлення із
загального складу учасників даного ринку (реальних або потенційних) тих суб’єктів, які визначаються
наступними характеристиками:

–однорідність стратегічних цілей та цільових настанов, згідно яких відбувається утворення та
просування на ринок туристичних продуктів, що виступають об’єктами оцінювання;
–однорідність вимог споживачів, на задоволення яких спрямована діяльність щодо створення
певних туристичних продуктів;
–незмінність складу набору оцінки якості та конкурентоспроможності ТП на усіх рівнях –
продуктовому, ресурсно-виробничому та ринковому;
–однорідність географічних ринків та ринкових сегментів, на яких здійснюється реалізація
туристичних продуктів;
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–порівнянність умов регулювання ринкових відносин та відсутність у певних учасників
туристичного ринку, що надають однорідні туристичні послуги, будь-яких штучних переваг, джерелом
яких є дія тимчасових позаекономічних факторів;
–однорідність критеріїв оцінки ефективності та результативності діяльності щодо створення
туристичного продукту (характер результатів, ефекту та витрат, співвідношення яких є основою для
визначення рівня якості і конкурентоспроможності, а також характеру відповідних цільових
конкурентних переваг) та ін.
Таким чином, процес оцінки якості і конкурентоспроможності туристичного продукту передбачає
насамперед проведення сегментації досліджуваного ринку з метою зниження рівня ризиків
невизначеності споживчої поведінки покупців на ринку. Сегментація дозволяє концентрувати
маркетингові та виробничі зусилля підприємства на забезпеченні задоволення попиту конкретної
цільової групи покупців на основі формування певних цільових параметрів туристичного продукту, що
визначають його якість та конкурентоспроможність. В результаті дотримання зазначених вимог може
бути отримана комплексна оцінка якості і конкурентоспроможності туристичного продукту, точність і
адекватність якої буде обумовлена застосуванням для їхнього визначення комплексу локальних
показників і наступного узагальнення значень цих показників із використанням методів, що
дозволяють уникнути впливу суб'єктивних факторів.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.
Оцінювання якості і конкурентоспроможності туристичного продукту має насамперед грунтуватися на
сегментації досліджуваного ринку з метою зниження рівня ризиків невизначеності поведінки покупців,
що визначає пріоритети споживчих уподобань. Саме такого роду сегментація дозволяє досягти
високої ефективності використання сукупності ресурсів підприємства, яке надає туристичні послуги на
забезпеченні сталості формування певних цільових параметрів туристичного продукту, що
визначають його якість та конкурентоспроможність.
На додаткове дослідження вимагають питання урахування специфічних параметрів споживчого
попиту на туристичні послуги при формуванні методичного забезпечення оцінки якості та
конкурентоспроможності туристичного продукту.
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Анотація
Визначено особливості сегментації ринку при проведенні оцінки конкурентоспроможності
туристичного продукту. Наведено узагальнення методичних підходів до оцінки рівня якості та
конкурентоспроможності туристичного продукту Обґрунтована доцільність використання
узагальнюючого показника оцінки якості туристичного продукту.
Ключові слова: туризм, туристичний продукт, якість туристичної послуги,
конкурентоспроможність, оцінка якості.
Аннотация
Выделены особенности сегментации рынка при проведении оценки конкурентоспособности
туристического продукта. Представлено обобщение методических подходов к оценке уровня
качества и конкурентоспособности туристического продукта. Обоснована целесообразность
использования обобщающего показателя оценки качества туристического продукта.
Ключевые слова: туризм, туристическая услуга, качество туристической услуги,
конкурентоспособность, оценка качества.
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Annotation
The features of market segmentation are distinguished during realization of estimation of
competitiveness of tourist services. Generalization of methodical approaches to the assessment of the
quality and competitiveness level of tourist services is given. Expediency of usage of the generalizing
indicator of an assessment of quality of tourist services is proved.
Key words: tourism, tourist service, quality and competitiveness of tourist service, quality assessment.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
СУТНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ
Постановка проблеми. Важлива умова організації ефективного сільськогосподарського
виробництва - оптимальне формування та раціональне використання матеріально-технічної бази
сільського господарства. Вона багатогранна і має натурально-речовинний і вартісний склад. За своїм
натурально-речовинним складом матеріально-технічна база включає засоби і предмети праці (робочі
машини, обладнання та інші технічні засоби, виробничі та культурно-побутові споруди, робочий і
продуктивна худоба, багаторічні насадження, засоби захисту рослин, насіння, корми, сировина,
паливо і т.д.). У процесі її функціонування використовуються природні ресурси (земля, вода та ін.) Всі
елементи матеріально-технічної бази об'єднуються в ті чи інші технологічні процеси за допомогою
певних форм організації виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові проблеми інвестування технічного оновлення
сільськогосподарських
підприємств
досліджують
В. Г. Андрійчук,
М. В. Гладій,
С. О. Гуткевич,
Я. К. Білоусько, М. Я. Дем’яненко, П. А. Денисенко, М. І. Кісіль, М. Г. Лобас, Г. М. Підлісецький,
П. Т. Саблук, В. П. Ситник, Г. В. Черевко та інші вітчизняні й зарубіжні вчені. Питання, пов’язані із суттю,
напрямами, механізмами капіталізації, мотивами її здійснення в своїх працях досліджує професор
В.Г. Андрійчук, який дає перші оцінки здійснення капіталізації,аналізує масштаби її здійснення, вказує на
переваги і загрози процесів капіталізації в сільському господарстві України.
Разом з тим, окремі аспекти цієї багатопланової проблеми залишаються дискусійними і
потребують подальшого дослідження. Зокрема, в теоретичному плані потрібно систематизувати
погляди на економічні категорії «матеріально-технічні ресурси» та «матеріально-технічна база», їхнє
місце і роль у процесі розширеного виробництва сільськогосподарської продукції.
Постановка завдання. Мета статті – здійснити оцінки ролі і місця категорії «матеріальнотехнічна база», як складової процесу виробництва сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. У вартісному вираженні частина матеріальнотехнічної бази сільського господарства представлена його виробничими фондами.
Розглядаючи питання про економічну сутність матеріально-технічної бази виробництва, слід
зауважити, що багато дослідників визначають матеріально-технічну базу як виробничо-технічну
категорію, що не відноситься безпосередньо до економічної науки. Але цю точку зору можна вважати
неправомірною з наступних причин.
По-перше, матеріально-технічна база сільського господарства, як і будь-якої іншої галузі
народного господарства, є результатом продуктивної суспільної праці. Іншими словами вона
акумулює, уречевлює в собі суспільно-організовану людську працю. Це уречевлення об'єктивно
набуває економічних форм - споживчої вартості та вартості засобів виробництва. Поняття «споживча
вартість фондів» широко поширене в літературі стосовно окремих видів техніки. Однак воно цілком
прийнятно і для їх сукупності. У розглянутому випадку споживча вартість матеріально-технічної бази
виражає її здатність сприяти працівникові в пристосуванні сил природи до людських потреб, тобто
виробляти необхідні матеріальні блага.
По-друге, матеріально-технічна база як суспільний організм уречевленої праці функціонує або
використовується живою працею. А сам уречевлена праця безпосередньо виступає в системі машин не
тільки у формі продукту, застосовуваного як засіб праці, але й у формі самої продуктивної сили [1, с. 126].
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Тому матеріально-технічну базу сільськогосподарського виробництва слід розглядати не тільки
з природничо-наукової і технічної сторін, але і з економічної, тобто як об'єктивну продуктивну силу
уречевленої праці. А, враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва (використання
землі, живих організмів, вплив природних умов, сезонність тощо), матеріально-технічну базу
сільського господарства можна визначити і як сукупність біотехнічних систем та взаємопов'язаних
ланок матеріального виробництва.
Економічна сутність матеріально-технічної бази тісно пов'язана зі змістом продуктивних сил.
Однак між ними є і суттєві відмінності. Так, матеріально-технічна база аграрної сфери не включає в
свій склад безпосереднього виробника, хоча створюється і приводиться в рух робочою силою. Та й
відмінність матеріально-технічної бази від самого виробництва полягає в тому, що останнє являє
собою діалектичну єдність продуктивних сил і виробничих відносин, а матеріально-технічна база тільки елемент продуктивних сил, на основі якого між суб'єктами виробничого процесу складаються
відповідні виробничі відносини (рис. 1).
Виробництво

Виробничі
відносини

Продуктивні
сили

Трудові ресурси (робоча
сила)

Матеріально-технічні
ресурси

Відносини виробництва

Відносини розподілу

Відносини обміну

Відносини споживання

Рис. 1. Матеріально-технічні ресурси у загальній структурі виробничого процесу
Економічний механізм формування і відтворення матеріально-технічної бази сільського
господарства характеризується дією двох різних груп факторів.
Перша група цих факторів проявляється через використання горизонтальних економічних
зв'язків сільського господарства з машинобудуванням, енергетикою, хімічною промисловістю,
будівництвом та іншими галузями економіки. Сформовані на цій основі елементи матеріальнотехнічної бази уособлюють собою матеріалізовану працю промисловості та капітального будівництва
у формі потенційної продуктивної сили [2, c. 64].
Інша група факторів проявляє себе через вертикальні економічні зв'язки всередині сільського
господарства, забезпечуючи взаємодію живої праці і всіх елементів бази. В результаті такі її складові,
як сільськогосподарські угіддя та біологічна група засобів виробництва, щорічно циклічно розширено
відтворюються в рамках галузі і кожного окремого підприємства. Якщо ж сільськогосподарські рослини
і тварини відтворюються не тільки кількісно, але і якісно, то відтворення оброблюваних
сільськогосподарських угідь відбувається тільки в якісному сенсі, шляхом розширеного відтворення їх
родючості. З економічної точки зору сутність розширеного відтворення в сільському господарстві
полягає в збільшенні продуктивної сили живих організмів і ґрунту [3, c. 11].
Економічна сутність матеріально-виробничих ресурсів полягає в тому, що вони, будучи
оборотними фондами підприємства, повністю переносять свою вартість на новостворену продукцію
сільського господарства. Їх вартість входить в загальні витрати на виробництво продукції.
Матеріально-виробничі ресурси беруть участь у процесі виробництва протягом одного виробничого
циклу і, отже, вимагають постійного відшкодування на колишньому рівні при простому відтворенні або
в збільшених розмірах при розширеному відтворенні [4, c. 79]. У процесі виробництва вони змінюють
свою речову форму, що відрізняє їх від іншої групи виробничої бази - технічних ресурсів, які
складають основні засоби підприємства. Так, насіннєвий матеріал в процесі виробництва
перетворюється під впливом природних, біологічних і ґрунтових чинників в рослини, а мінеральні
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добрива, внесені в ґрунт, перетворюються в різні поживні елементи, які створюють умови для
формування рослин.
До складу матеріально-технічної бази сільського господарства включаються матеріальновиробничі ресурси і технічні засоби (рис. 2).
Матеріально-технічна база

Матеріально-біологічні елементи

Матеріально-виробничі
ресурси

Матеріально-технічні елементи

Природні (біологічні)
ресурси

Трактори
Комбайни

Виробничі запаси

Земля

Вантажні автомобілі
Легкові автомобілі

Незавершене
виробництво

Доїльні апарати
Інші технічні ресурси

Рис. 2. Структура матеріально-технічної бази сільського господарства
Матеріально-виробничі ресурси представлені виробничими запасами і незавершеним
виробництвом.
До виробничих запасів належать різні речові елементи сільськогосподарського виробництва, що
використовуються в якості предметів праці у виробничому процесі (добрива, корми, насіння, паливномастильні матеріали, тварини на відгодівлі та ін.).
Наявність запасів – обов'язкова умова забезпечення нормального функціонування
сільськогосподарського підприємства. Вони дозволяють йому забезпечувати виробництво
матеріально-технічними ресурсами безперервно і в оптимальному співвідношенні.Незавершене
виробництво включається до складу матеріально-виробничих ресурсів за вартістю витрат у
землеробстві, вироблених в даному році під урожай озимих і ярових культур майбутнього року, а
також витрат у тваринництві на інкубацію яєць та ін. переходять на наступний рік. У незавершене
виробництво промислових і допоміжних підрозділів входять витрати на придбання сировини та
матеріалів для переробки сільськогосподарської продукції та ін.
Особливу роль в організації сільськогосподарського виробництва відіграють технічні засоби. До
них відносять трактори, комбайни, вантажний та легковий автотранспорт, різні сільськогосподарські
знаряддя (плуги, сівалки тощо), енергетичні потужності [5, c. 89].
Враховуючи періодичність виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур і
особливості організації виробничих процесів в тваринництві, для виконання взаємопов'язаних
технологічних операцій формують спеціальні комплекси машин (для посіву зернових культур, догляду
за посівами, збирання гною на фермах, роздачі кормів і т.д.) відповідно з наявною в господарстві
технікою [6, c. 70].
Технічне переозброєння сільськогосподарського виробництва, комплектування системи машин
для конкретного підприємства вимагає врахування місцевих умов, прийнятої системи ведення
господарства, його спеціалізації та кооперування з іншими галузями в системі АПК. Система машин
повинна забезпечувати максимальний рівень механізації робіт, впровадження інтенсивних технологій,
зростання обсягу виробництва продукції та продуктивності праці [7, c. 116].
У число основних чинників формування системи машин слід включити: науково обґрунтовану
технологію, комплексну механізацію та автоматизацію, організацію виробництва [8, c. 48].
Під технологією в сільському господарстві розуміють сукупність виробничих методів і процесів
сільськогосподарських робіт певній послідовності з фіксованим початком і закінченням виконання
операцій.
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Комплексна механізація включає послідовне застосування систем машин, механізмів і пристроїв
на всіх технологічних операціях і стадіях виробничого процесу, що дозволяє повністю замінити ручну
працю машинним як на основних, так і на допоміжних сільськогосподарських роботах.
Організація виробництва представляє собою комплекс соціально-економічних, агротехнічних і
організаційних заходів, спрямованих на всебічне використання природно-економічних умов кожного
господарства, що забезпечує максимальне збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з
одиниці земельної площі при найменших затратах праці і засобів.
Висновки
з
проведеного
дослідження.
Характерною
особливістю
сучасного
сільськогосподарського виробництва є вдосконалення засобів і предметів праці під впливом науковотехнічного прогресу. Цей об'єктивний закономірний процес розвитку продуктивних сил сільського
господарства ставати все більш визначальним в умовах скорочення трудових ресурсів села.
Науково-технічний прогрес (НТП) покликаний забезпечувати економію поточних виробничих
витрат і, перш за все, обмежених видів палива і сировини природного походження. Створення
економної технології вимагає відповідної орієнтації НТП, тому використання певних технічних засобів,
що забезпечує зростання масштабів виробництва і продуктивності праці, але призводить одночасного
зниження матеріаломісткості.
Слід зауважити, що НТП - це не тільки економія суспільної праці, але також і зростання його
витрат. Тому завдання полягає в тому, щоб додаткові витрати були нижче додаткового ефекту, що
означає забезпечення НТП на ефективній основі.
І матеріально-виробничі ресурси і технічні засоби є невід'ємними елементами всієї цілісної
системи матеріально-технічної бази сільського господарства, тому правильне їх поєднання
забезпечить оптимальне формування матеріально-технічної бази ефективного функціонування
аграрної сфери.
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Анотація
Розкрито економічну сутність матеріально-технічної бази сільського господарства і
розглянуті її основні елементи. Особлива увага приділена аналізу складових матеріально-технічної
бази.
Ключові слова: матеріально-технічна база, сільське господарство, запаси, основні фонди.
Аннотация
Раскрыта экономическая сущность материально-технической базы сельского хозяйства и
рассмотрены ее основные элементы. Особое внимание уделяется анализу составляющих
материально-технической базы.
Ключевые слова: материально-техническая база, сельское хозяйство, запасы, основные
фонды.
Annotation
The economic nature of the material and technical base of agriculture and considered its basic
elements. Particular attention is paid to the analysis of components of logistics.
Key words: material-technical base of agriculture, inventories, fixed assets.
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ПРОМИСЛОВЕ ОВОЧІВНИЦТВО: МОНІТОРИНГ
СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Створення умов соціально-економічної стабільності в суспільстві
передбачає необхідність формування достатніх обсягів і раціональної структури продовольчих
ресурсів. Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить цілорічному забезпеченню населення
високоякісною овочевою продукцією відповідно до фізіологічно обґрунтованих норм [2].
Постійне зростання дефіциту продуктів харчування в глобальному вимірі ставить перед кожною
країною виклик щодо забезпечення власної продовольчої безпеки. Водночас для країн, що володіють
необхідним потенціалом для виробництва сільськогосподарської продукції в значних масштабах, такі
світові тенденції є можливістю розвинути власне виробництво, забезпечити внутрішній ринок,
активізувати експортну діяльність, створити нові робочі місця, підвищити добробут населення. Тому
тема дослідження є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові основи організації інтенсивного
виробництва в овочевому підкомплексі, висвітлені в роботах відомих економістів: В. І. Благодатного,
П. П. Борщевського,
С. В. Васильчака,
З. І. Гризенкової,
Є. О. Дайленка,
В. І. Криворучка,
К. К. Плешкова, В. В. Писаренка, О. О. Поліщука, В. П. Рудь, М. О. Скляревського, В. С. Уланчука,
Д. Ф. Харківського, Л. В. Федорової, В. М. Яценка та ін.
Водночас, враховуючи значущість промислового овочівництва у формуванні продовольчої
безпеки країни, актуальним залишається дослідження проблем інноваційного розвитку галузі на
сучасному етапі суспільного виробництва.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз організаційно-економічних проблем
новітнього розвитку промислового овочівництва України в умовах глобалізації економіки та зміни
технологічних укладів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення продовольчої безпеки України є
проблемою, яка щороку набирає все більшої актуальності [4, с. 70]. Диспропорції у виробництві
сільськогосподарської продукції, низька її рентабельність, концентрація виробництва в господарствах
населення, відсутність повноцінної та доступної ринкової інфраструктури агропромисловості, вказують
на необхідність підтримки розвитку сільського господарства, зокрема овочівництва, здійснення його
структурної оптимізації, підвищення ефективності та збільшення обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції.
Забезпечення населення свіжою та переробленою плодоовочевою продукцією в умовах
несприятливого зовнішнього та внутрішнього середовища є однією з найважливіших проблем
сучасного продовольчого ринку.
Як відомо, овочі не відносяться до продуктів першої необхідності, не зважаючи на свою
безперечну цінність для людського організму. Аналізуючи населення, як сукупного споживача
овочевої продукції, поряд з переробними підприємствами та комерційними фірмами, що купують
овочеву сировину не для промислових потреб, слід зауважити, що внаслідок певних соціальноекономічних процесів у державі, та регіону зокрема, посилюється соціальна диференціація населення,
яка в період до 2011 р. підвищує рівень споживання овочів на одну особу (рис. 1). Але, не зважаючи
на стрімке зростання валового виробництва овочевої та баштанної продукції на душу населення
Причорноморського регіону з 2000 р. у 2,7 рази до рівня 432,0 кг/рік, рівень споживання збільшився
тільки на 61,3% (до 180,3 кг/рік). Це дозволило перевищити рекомендовані диференційовані норми
споживання в Україні у 161 кг на одну особу щорічно на 12,0%.
Дещо скромнішими, але все одно суттєвими є показники споживання продукції регіонального
картоплярства. Так, споживання картоплі на одну особу, незважаючи на зростання рівня
забезпеченості виробництвом у 60,1%, у 2011 р. становило 117,4 кг, що на 16,2% більше ніж у 2000 р.
і на 6,7% від норми у 110 кг/рік.
З огляду на вище зазначене, при порівнянні даних показників можна зробити висновок, що
незважаючи на рівень виробництва овочевої продукції та картоплі, рівень споживання їх на душу
населення значно нижчий, що обумовлено, в першу чергу, фізіологічною потребою людини в даних
продуктах харчування, включаючи продукцію їх переробки, та рекомендовані диференційовані норми
споживання. Збільшення регіонального фонду споживання овоче-баштанних культур та картоплі, який
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включає як свіжі, так і солені, мариновані та інші продукти переробки (у перерахунку на свіжі), в
останні роки було зумовлено підвищенням їх виробництва. Інтенсифікація овочевої галузі та
картоплярства в цілому дозволила сформувати фонди споживання культур у 2011 р. на рівні – для
овочів у 1225,5 тис. т, що 66,0% більше обсягів 2000 р., для картоплі – у 813,2 тис. т та збільшенням
на 15,7 % відповідно. Але така ситуація зумовлена збільшенням питомої ваги приватного сектору в
загальному виробництві, а не за рахунок державних ресурсів, як основного джерела надходження
плодоовочевої продукції до торговельної мережі.
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Рис. 1. Рівень виробництва й споживання на 1 особу та фонд споживання
сільськогосподарської продукції Причорноморського регіону
Джерело : розроблено автором за даними [1]
На даний час Україні вдається балансувати на межі забезпечення населення продуктами
харчування, незважаючи на неефективне аграрне виробництво та відсутність фактичної державної
його підтримки, але такий стан не буде тривати постійно, а тому потрібними є рішучі дії з боку
державних органів влади.
У розвитку регіонального овочевого підкомплексу Причорномор’я залишаються актуальними
питання збільшення виробництва екологічно безпечної овочевої продукції та картоплі, поліпшення їх
якості, розширення асортименту овочевих культур, зменшення сезонності споживання свіжих овочів за
рахунок вирощування їх у закритому ґрунті, запровадження дорощування та зберігання у свіжому
вигляді тощо [7]. Для забезпечення інноваційного розвитку регіонального овочевого підкомплексу та
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ефективного його функціонування на перспективу необхідно зосередити увагу на вирішенні таких
нагальних проблем, які нами віднесено до таких категорій:
1. Організаційні: 1) концентрація овочевого виробництва в господарствах населення гальмуючий фактор формування на селі системи господарських структур ринкового типу, оптимальних за
розмірами землекористування; 2) незадовільний стан організації промислового зберігання в місцях
вирощування, зокрема у свіжому та замороженому вигляді (лише до 20% овочесховищ відповідають
сучасним вимогам (регульоване газове середовище). На даний час потреба в будівництві нових сховищ
для зберігання овочів становить близько 2 млн. тонн; 3) критично низький рівень технічного забезпечення
галузі (через фізичне та моральне зношення). З 1990 р. кількість тракторів і комбайнів скоротилася у 2
рази, вантажного транспорту – у 1,7 рази, середній рівень зношення наявних тракторів 71%, комбайнів –
73-98% [5]. Фондооснащеність виробництва з розрахунку на 1 га угідь за 17 років зменшилася приблизно у
9 разів, а фондоозброєність праці - у 7 разів [6]; 4) повільна модернізація технологічного процесу
вирощування овочевих культур (обмежене використання сучасних сільськогосподарських машин) через
відсутність вітчизняного машинобудування для овочівництва та переробної галузі і внаслідок високих цін
на іноземні аналоги; 5) відсутність вітчизняного обладнання для впровадження енергозберігаючих
технологій у переробну галузь, зокрема ліній з миття, сортування, консервації, пакування та інше [3]; 6)
недостатня кількість «циклічних виробників», тобто таких компаній, які займаються повним процесом
виготовлення продуктів харчування на овочевій основі – від вирощування власної сировини - до
розфасовки переробленої продукції у відповідну тару; 7) відсутність повноцінної та доступної ринкової
інфраструктури агропромисловості (організація оптових продовольчих ринків, наявність сучасних плодота овочебаз, логістики); 8) дефіцит висококваліфікованих працівників, які здатні працювати на новітніх
засобах праці та виконувати високотехнологічні операції з вирощування картоплі та овочів; 9) дефіцит
інформації про сучасні технології зберігання, доробки, упакування, вирощування овочевої продукції та
кон’юнктуру вітчизняного продовольчого ринку.
2. Технологічні: 1) низький рівень агротехнологій вирощування овочевих культур внаслідок
недостатнього ресурсного та технологічного забезпечення, зокрема використання сортових
технологій, точного висіву, касетної розсади, внесення мікродоз регуляторів росту та пестицидів [3]; 2)
відсутність інноваційних підходів до культури землеробства при вирощуванні сільськогосподарських
культур (системи No-Till, органічного виробництва, інноваційних способів зрошення та фертигації); 3)
низька врожайність овочевих культур у порівнянні з іншими країнами світу, у яких високий рівень
останньої забезпечується використанням інноваційних і ресурсозберігаючих агротехнологій; 4)
розширення посівних площ під вирощування грунтовиснажливих сільськогосподарських культур у
структурі сівозмін (соняшник, ріпак); 5) висока енерго- та ресурсозатратність виробництва овочевої
продукції; 6) низька товарність овочевої продукції (на рівні 25-50 %) як у сільськогосподарських
підприємствах, так і в селянських господарствах; 7) багаторазовість проведення технологічних
операцій (при вирощуванні зернових культур здійснюють 18-20 операцій, тоді як овочів – 30-40);
8) низький рівень комплексної механізації виробничих процесів та значне застосування ручної праці
(прополювання, збирання врожаю тощо); 9) втрати врожаю на всіх стадіях ланки «збиранняспоживання» (понад 30% валового збору овочів) [8].
3. Економічні: 1) відсутність прямого державного фінансування розвитку галузі овочівництва; 2)
низька конкурентоспроможність та нерозвиненість переробної промисловості держави, спричиняє
сировинну орієнтацію експорту в овочевій галузі (з низьким рівнем обробки та низькою доданою вартістю)
та необхідність імпорту готової продукції [4, с. 76]; 3) проблеми з розподілом бюджетних коштів, які
направляються на підтримку овочівництва тощо; 4) незадовільне інвестування будівництва овочесховищ
та інших об'єктів галузевої інфраструктури; 5) значна трудомісткість (600-800 люд.-год. на 1 га ), висока
собівартість овочевої продукції та повільне зростання продуктивності праці; 6) деформування структури
вартості овочевої продукції, як чинника зростання собівартості та зростання додаткових витрат на 20%.
Так, у 1990 р. питома вага матеріальних витрат складала 42 %, оплати праці – 30 % та чистого доходу – 28
%. У 2010 р. питома вага матеріальних витрат зросла до 72 % за рахунок зниження питомої ваги оплати
праці до 14 % та чистого доходу до 14 % [5]; 7) диспаритет цін між промисловістю та
сільськогосподарським виробництвом, що унеможливлює розширене відтворення овочівництва (виручка
від реалізації продукції не відшкодовує виробничі витрати на вирощування культури); 8) високі ціни на
природний газ та електроенергію, які стримують зростання обсягу виробництва овочів у закритому ґрунті
та на зрошувальних землях; 9) високі відсоткові ставки за банківськими кредитами, що унеможливлюють
отримання довгострокових кредитів, так необхідних для реорганізації підприємств цієї галузі (будівництво
нових тепличних комплексів, сховищ та реконструкцію діючих); 10) неможливість формування ф’ючерсних
цін на плодоовочеву продукцію, тобто банки не в змозі спрогнозувати ціни на продукти галузі. Тому вони
не наважуються брати на себе ризик по кредитуванню закупок продуктів плодоовочевої галузі в періоди
сезонного перевищення пропозиції на попитом; 11) стимулювання експорту овочевої галузі та її глобальної
конкурентоспроможності; 12) зростання обсягів імпорту свіжої овочевої та овочеконсервної продукції
(країна зберігає свою незалежність, якщо частка імпорту до внутрішнього споживання в межах 20-25%).
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4. Нормативні (правові): 1) складна процедура реєстрації нових сортів, гібридів та інших
елементів технологій, що робить Україну менш конкурентоздатною на світовому ринку; 2) невідповідність
більшості існуючих стандартів якості плодоовочевої продукції міжнародним вимогам, зокрема вимогам
таких організацій, як – Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) та Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ) Організації Об’єднаних Націй (ООН), Світова організація торгівлі (СОТ),
Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) та Європейський Союз (ЄС).
5. Науково-дослідні: 1) незадовільний стан вітчизняної селекції та насінництва овочевих
культур та картоплі (як наслідок, висока вартість насіння й розсади тощо).
Висновки з проведеного дослідження. У зв’язку з цими обставинами, необхідною є
комплексна оцінка стану промислового овочівництва та картоплярства України, визначення
пріоритетних напрямів розвитку, визначення ключових секторів аграрного виробництва для
конкретних регіонів України, знаходження джерел інвестування, забезпечення інформаційної
підтримки та розвитку служб дорадництва у сфері АПК, стимулювання сільського населення до
розвитку ефективніших форм господарювання та виробництва продукції.
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Анотація
У статті досліджено рівень виробництва та споживання овоче-баштанних культур та
картоплі на 1 особу Причорноморського регіону та фонд споживання за 2000-2011 рр. Визначені
основні сучасні проблеми інноваційного розвитку промислового овочівництва та здійснена їх
класифікація.
Ключові слова: овочі, овочівництво, регіон, картоплярство, виробництво продукції,
проблеми розвитку, споживання продукції.
Аннотация
В статье исследованы уровни производства и потребления овощебахчевых культур и
картофеля на душу населения Причерноморского региона и фонд потребления за 2000-2011 гг.
Определены основные проблемы современного инновационного развития промышленного
овощеводства и осуществлена их классификация.
Ключевые слова: овощи, овощеводство, регион, картофелеводство, производство
продукции, проблемы развития, потребление продукции.
Annotation
Levels of production and consumption of vegetable cultures and a potato per capita in
Prichernomorsky region and also level of consumption fund in 2000-2011 are investigated. Basic problems
of modern innovative development of industrial vegetable are defined. Classification of these problems is
performed.
Key words: vegetables, vegetable growing, region, potato growing, production, problems of
development, goods consumption.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ПОПИТУ
Постановка проблеми. Санаторно-курортна сфера України характеризується певними
специфічними властивостями, які відрізняють її від інших галузей національного господарства:
соціальна спрямованість діяльності, високий ступінь державного регулювання, що обмежує
впливовість ринкових механізмів на розвиток та формування конкурентного середовища галузі;
спадкоємність технологій санаторно-курортного лікування, системи розподілу продукції (послуг) та
системи управління вцілому; низький рівень інноваційної та інвестиційної активності – як з боку
власників, так і з боку інвесторів. Більше того, в умовах, коли характеристики попиту на санаторнокурортні послуги зазнають постійного впливу соціально-економічних явищ та процесів, змінюються
сезонно, негнучкість існуючих систем управління перетворюється на чинник, що гальмує подальший
розвиток санаторно-курортної сфери України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади створення передумов для
ефективного управління та розвитку об’єктів курортно-рекреаційного господарства, в т.ч. санаторногокурортних закладів, заклали вчені П. В. Гудзь [2], В. В. Гуменюк [3], Г. В. Казачковська [5],
Б. Ф. Омецинський [7], С. Ю. Цьохла [9] та інші. В останні роки автори праць, присвячених проблемам
управління санаторно-курортними закладами, в своїх роботах більше уваги приділяють дослідженню
організаційно-економічних механізмів забезпечення сталого розвитку курортів, все частіше звертаються до
економіко-математичних методів прогнозування: М. Й. Ковач [6], А. М. Домище-Медяник, П. П. Гаврилко
[4], М. В. Римар, А. С. Краєвська, А. А. Демін; І.В. Артюхова розглядає прогнозування як інструмент
підвищення конкурентоспроможності санаторно-курортних закладів [1]; Ю. В. Павлішак, Г. Г. Цегелик
досліджують використання економетричних моделей для прогнозування ефективності експлуатації
суб’єктів санаторно-курортного господарства [8]. Потребує глибшого дослідження проблема методичного
забезпечення гнучкості санаторно-курортних підприємств в умовах сезонних коливань попиту, що
виступають стримуючим чинником розвитку вітчизняних курортів.
Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні застосування адаптивних моделей
прогнозування економічних показників діяльності санаторно-курортного підприємства в умовах
сезонних коливань попиту як чинника, що підвищує гнучкість системи управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. В короткостроковому прогнозуванні, коли
найбільш важливими залишаються останні реалізації досліджуваного процесу, найбільш ефективними
є адаптивні методи, що враховують нерівноцінність рівнів часового ряду та представляють собою
моделі дисконтування даних, здатні швидко пристосовувати свою структуру і параметри до зміни умов
[10]. Математичні моделі адаптивного прогнозу будуються на основі одного фактора – часу та можуть
базуватися на одній з двох схем – плинного середнього та авторегресії. В практиці статистичного
прогнозування поширеними є модель Хольта та модель Брауна, що є окремим випадком першої.
Загальна схема побудови адаптивних моделей передбачає такі процедури: за декількома першими
рівнями ряду оцінюються значення параметрів моделі. За моделлю будується прогноз на один крок
вперед, причому його відхилення від фактичних рівнів ряду розцінюється як помилка прогнозування,
що враховується відповідно до прийнятої схеми коригування моделі. Далі за моделлю із
скоригованими параметрами розраховується прогнозна оцінка на наступний момент часу і т.д. Таким
чином, модель постійно «поглинає» нову інформацію і до закінчення періоду прогнозування відбиває
тенденцію розвитку процесу, що існує в даний момент. Реакція на помилку пронозу та дисконтування
рівнів часового рядку визначається за допомогою параметрів згладжування (адаптації), значення яких
можуть змінюватися від нуля до одиниці; високе значення цих параметрів (вище 0,5) означає надання
більшої ваги останнім рівням ряду, а низьке (менше 0,5) – більш раннім спостереженням. Недоліком
моделей, побудованих за схемою плинного середнього, є те, що вони відбивають зміни, що
відбуваються в тенденції, але в чистому вигляді не дозволяють відбивати коливання.
За даними про обсяги наданих санаторно-курортних послуг курортних регіонів України
побудовано моделі у вигляді полінома першого порядку з адаптивним механізмом Хольта; здійснено
оптимальне налаштування параметрів адаптації α1, α2 за критерієм суми квадратів прогнозних
помилок з використанням для цього контрольної вибірки з трьох останніх спостережень; проведено
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прогнозні розрахунки для упередження τ=3. Рішення даних задач здійснено за допомогою табличного
процесора Excel за такими етапами:
1. На підставі введених вихідних даних – розрахунок коефіцієнтів моделі.
1.1. Визначення початкових значень коефіцієнтів моделі:

а€21 = х2 − а€11 ,

а€11 = х1 ,

(1)

Коефіцієнт а1 – значення, близьке до останнього рівня, представляє ніби закономірну складову
цього рівня; коефіцієнт а2 визначає приріст, що сформувався в основному до кінця періоду
спостережень, але відбиває також (в меншому ступені) швидкість росту на більш ранніх етапах.
1.2. Визначення початкових значень коефіцієнтів регресії:

α1 = 0,1,

α 2 = 0,1

(2)

1.3. Визначення поточних значень коефіцієнтів регресії:

а€1t = a1хt + (1 − α1)(a€1t −1 + a€2t −1);
аˆ 2t = a2 (aˆ1t − aˆ1t −1 ) + (1 − α 2 )aˆ 2t −1 , t = 2, n − p
,

(3)
(4)

де t – кількість часових періодів;
n – загальна кількість періодів контрольної вибірки;
р – кількість прогнозованих періодів в контрольній вибірці.
1.4. Налаштування параметрів адаптації шляхом мінімізації критерію:
1

1
S (α 1 , α 2 ) = ( ∑ y t − yˆ t ) 2 ) 2
3

,
де yt - фактичні значення, що належать контрольній вибірці (t=р1, р2, р3);

ŷt
â19

та

(5)

- прогнозні значення для моментів часу р1, р2, р3, розраховані за моделлю з коефіцієнтами

â 29 .

S (α , α )

1
2
Мінімізація
інтервалі (0; 1) з кроком 0,1.

здійснюється послідовною зміною параметрів адаптації α1 та α2 в

ŷ

t , (t = n+k), де k – кількість прогнозованих періодів з
2. Розрахунок прогнозних значень
моделлю з поточними коефіцієнтами для моменту t=n.
Результати розрахунків за кожним курортним регіоном узагальнено в табл. 1.
Виходячи з того, що реакція на помилку прогнозу та дисконтування рівнів часового ряду в таких
моделях, що базуються на схемі плинного середнього, визначається, як це видно, за допомогою
параметрів згладжування (адаптації) α1, α2 та враховуючи, що високе значення цих параметрів (вище
0,5) означає надання більшої ваги останнім рівням ряду та відповідає швидко змінюваним динамічним
процесам (наприклад, м. Одеса, Прикарпаття, м. Ялта, Київська обл.), а низьке (менше 0,5) –
попереднім спостереженням та відповідає більш стабільним процесам (Закарпаття, м. Хмільник,
Запорізька обл.), можна зробити справедливий висновок про те, що політика прогнозування при
визначенні контрольної вибірки та базових років не може бути однозначно догматичною (наприклад,
прогнозування обсягів обслуговування на підставі даних про реалізацію ліжко-днів за останні три
роки), а визначається для кожного курортного регіону окремо.
Експериментальні розрахунки адаптивних прогнозів обсягів доходів по санаторіях Запорізької
області показали, що застосування адаптивної моделі може реалізуватися шляхом попереднього
налаштування параметрів адаптації та дозволили визначити параметри адаптації прогнозів на період
з лютого по серпень для санаторно-курортних підприємств з різним ступенем сезонності.
Встановлено, що для санаторіїв, які працюють цілорічно, характерний більш тісний зв'язок між
коефіцієнтом сезонності S та параметрами адаптації α1, α2, порівняно з сезонними (значення
коефіцієнтів кореляції: -0,50; -0,45 та -0,07; 0,04). Знак «-» для цілорічних санаторіїв підтверджує, що
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підвищення ступеня стабільності показників протягом різних часових рівнів закономірно призводить до
зменшення коефіцієнта сезонності.
Таблиця 1
Результати розрахунків оптимальних параметрів адаптації курортних регіонів України
(за даними 1995-2011 рр.)
Оптимальне значення
α1
α2
S
1
Дніпропетровська обл.
0,5
0,5
34973
2
м. Євпаторія
0,6
0,6
43994
3
Закарпаття
0,4
0,4
10861
4
Миколаївська, Херсонська обл.
0,6
0,7
32748
5
м. Одеса
0,9
0,9
40670
6
Прикарпаття
0,8
0,9
24904
7
м. Саки
0,5
0,8
5167
8
Луганська, Донецька обл.
0,7
0,7
17947
9
м. Харків
0,5
0,8
12840
10
м. Хмільник
0,4
0,1
43993
11
м. Ялта
0,6
0,9
189340
12
Київська обл.
0,9
0,9
52798
13
Запорізька обл.
0,4
0,4
29425
Джерело : розроблено автором за даними про основні показники діяльності закладів ЗАТ
«Укрпрофоздоровниця» за 1995-2011 рр.
№ п/п

Курортний регіон

Основна частина доходів санаторно-курортного підприємства – це надходження від реалізації
санаторно-курортних послуг, які, в свою чергу, розподіляються на послуги, що надаються за
санаторно-курортними путівками, та додаткові послуги (лікувальні, харчування, проживання). Крім
цього, певні особливості за ознакою груп споживачів має структура реалізації санаторно-курортних
послуг, що значно впливає на формування доходів, обумовлює ступінь їх прогнозованості.
Найбільш стабільною, але не найбільшою, є група споживачів, представлена підприємствами,
що купують путівки за заздалегідь укладеними договорами, в яких чітко обумовлені ціна, обсяг,
терміни надання послуг. Група, яку умовно можна назвати «соціальні фонди», генерує найбільший
ринок споживачів, однак в сучасних умовах попит цього сегменту стає все менш стабільним та має
обмеження, що виявляються в обсягах наявних бюджетних ресурсах фондів, призначених для
придбання послуг санаторно-курортного лікування, законодавчі норми щодо здійснення процедури
закупівлі на тендерній основі. Найменш передбачуваною є сегменти, представлені підприємствами,
що купують путівки для своїх працівників за разовими заявками, туристичними фірмами
(туроператорами, турагентами), які також купують путівки за заявками, при наявності попиту, та
індивідуальні покупці, яких, в свою чергу, можна умовно розподілити на таких, що приїжджають
регулярно та, відповідно, свої попередні заявки виконують, та таких, що вперше відвідують санаторій
(це менш надійна частина сегменту).
За допомогою кореляційного аналізу визначено силу лінійного зв’язку між параметрами
адаптації α1, α2 та коефіцієнтом співвідношення кумулятивних значень прогнозних та фактичних
обсягів доходів (КДпр/ф) та встановлено наявність статично значимого зв’язку між показниками α1 та
КДпр/ф на підставі коефіцієнта кореляції r = -0,54 при p-value – 0,04<0,05. Отримані результати
дозволяють визначити обґрунтовану закономірність у взаємозв’язку зміни КДпр/ф та α1. Так, за
допомогою розрахунків еластичності зміни коефіцієнтів співвідношення кумулятивних значень
прогнозних та фактичних обсягів доходів (КДпр/ф) в залежності від зміни значення параметру α1
встановлено, що, при налаштуванні параметрів адаптації допустимою є їх зміна в межах 20%, а при
перевищенні цієї межі відхилення прогнозованих показників від тих, що будуть фактично отримані,
може скласти більше 10% (наприклад, при значенні α1=0,6 в прогнозі доходів на квітень місяць 2008
року відхилення прогнозного показника від фактичного можливе до 11%).
Результати застосування даної методики адаптивного прогнозування при розрахунку показників
доходів, витрат та прибутку санаторіїв Запорізької області засвідчили її перевагу над традиційними
підходами до планування та обґрунтованість її включення до складу організаційно-економічних механізмів
управління розвитком підприємств, адже точність виконання планів є одним з критеріїв оцінювання
адаптивності та стійкості підприємства як системи, що визначає його потенціал до подальшого розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. Наведене вище дозволяє зробити такі основні
висновки: застосування адаптивних моделей прогнозування дозволяє здійснювати обгрунтовання
диференційованої, з урахуванням регіональної специфіки, політики планування діяльності для різних
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курортних регіонів України; застосування методики адаптивного прогнозування на основі оптимальних
параметрів адаптації враховує різний ступінь сезонності курортів та є ефективним механізмом
підвищення гнучкості системи управління санаторно-курортним закладом.
Перспективи подальших досліджень по’язані з розробкою комплексного механізму управління
стійким розвитком санаторно-курортних закладів на основі адаптивного підходу.
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Анотація
У статті визначено особливості застосування адаптивних методів прогнозування
діяльності санаторно-курортних підприємств як чинника, що підвищує гнучкість системи
управління в умовах сезонних коливань попиту. Розраховано помісячні параметри адаптації
прогнозів доходів для санаторно-курортних підприємств з різним ступенем сезонності та
обгрунтовано переваги їх застосування, порівняно з екстраполяційними методами прогнозування.
Ключові слова: адаптивне прогнозування, гнучкість системи управління, стійкий розвиток,
сезонність.
Аннотация
В статье определены особенности применения адаптивных методов прогнозирования
деятельности санаторно-курортных предприятий как фактора, который повышает гибкость
системы управления в условиях сезонных колебаний спроса. Рассчитаны помесячные параметры
адаптации прогнозов доходов для санаторно-курортных предприятий с различной степенью
сезонности и обоснованы преимущества их применения в сравнении с экстраполяционными
методами прогнозирования.
Ключевые слова: адаптивное прогнозирование, гибкость системы управления, устойчивое
развитие, сезонность.
Annotation
In the article the features of the application of adaptive forecasting models of the spa business as a
factor that increases the flexibility of the management system in seasonal demand have been identified.
Adaptation options for monthly revenue forecasts of spa businesses with different degrees of seasonality
have been calculated as well as the benefits of their use in comparison with the extrapolation method of
forecasting have been proved.
Key words: adaptive forecasting, flexibility of management, sustainable development, seasonality.
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ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРНОЇ
ЛОГІСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ
Постановка проблеми. Логістична інфраструктура виступає важливим фактором ефективного
використання включених у логістичний процес ресурсів. Необхідність раціонального розвитку
логістичної інфраструктури зумовлена зростанням її значення для одержання високих кінцевих
результатів виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів інфраструктури в
сучасних умовах загалом та її окремих складових, зокрема як багатофункціональної і багатоаспектної
системи, що забезпечує стійкий розвиток виробничої системи, надається велика увага. Зауважимо, що
ці питання знайшли висвітлення в публікаціях багатьох вчених, зокрема таких, як Р. Іохімсен,
І. Бєляєвський, В. Стаханов, В. Федько, О. Соколова, М. Григорак, В. Маслак, О. Васильєв та ін.
Теоретичні положення та механізми функціонування логістичної інфраструктури є найменш
дослідженою проблемою в галузі логістики, оскільки питання логістичної інфраструктури мають
фрагментарний характер. Деякі аспекти логістичної інфраструктури висвітлюються в працях
Є. Крикавського, Д. Бауєрсокса і Д. Клосса, М. Довби та ін.
Теоретичні основи управління економічною безпекою систем різноманітного призначення і рівня
ієрархії та широке коло питань, пов’язаних з моделюванням процесів управління безпекою
економічних систем, відбиті в наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів, таких, як: Л. Абалкін,
І. Бінько, В. Забродський, В. Вітлінський, Т. Клебанова, М. Кизим, А. Куклін, Ю. Лисенко, В. Мунтіян,
Г. Пастернак-Таранушенко, В. Сенчагов, А. Татаркін, В. Шлемко та ін. Проте ряд питань, пов’язаних з
розробкою комплексу моделей оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, не знайшли достатнього
відображення в спеціальній літературі і потребують подальшої розробки.
Постановка завдання. Підвищена увага, що приділяється останнім часом динамічному
розвитку логістичних процесів, призводить до необхідності створення сучасної логістичної
інфраструктури. На сьогодні відсутні комплексні дослідження питань безпеки логістичної
інфраструктури на підприємствах.
Тому метою статті є дослідження логістичної інфраструктури та безпеки логістичної
інфраструктури. Теоретичну і методологічну основу нашого дослідження складатимуть
фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці і методичні розробки провідних
вчених у галузі логістики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для аналізу логістичної інфраструктури
необхідно розкрити понятійний апарат, який конкретизує значеннєву частину категорії.
Так, Р. Іохімсен під інфраструктурою розуміє «сукупність матеріальних, інституціональних і
індивідуальних умов, наявних у розпорядженні господарюючих суб’єктів і дозволяють при доцільному
розміщенні ресурсів забезпечити повну інтеграцію і високий рівень господарської діяльності» [1].
І. К. Бєляєвський дає таке визначення інфраструктури ринку: «сукупність допоміжних підгалузей
і способів, які організаційної та матеріально забезпечують основні ринкові процеси» [2].
В. Н. Стаханов визначає інфраструктуру як «комплекс специфічних трудових процесів при
виробництві послуг забезпечують обмін діяльністю в суспільному виробництві» [3, с. 6].
В. П. Федько [4, с. 6] під ринковою інфраструктурою розуміє сукупність видів діяльності, що
забезпечують ефективне функціонування суб’єктів ринкової економіки та їх взаємозв’язок в реальному
ринковому просторі.
У навчально-економічному словнику-довіднику «Ринкова економіка: основні терміни, поняття та
визначення» [5, с. 288] термін інфраструктура трактується у такий спосіб: «Інфраструктура – це
складові частини загальної будови економічного життя, мають допоміжний характер і забезпечують
нормальне життя економічної системи в цілому». Крім того, наводяться такі поняття як
«інфраструктура виробнича», «інфраструктура ринкова», «інфраструктура соціально-побутова»,
«інфраструктура фірми», «інфраструктура економіки» тощо.
Соколова О. Є. [6] під інфраструктурою розуміє «комплекс галузей господарства, що
обслуговують виробництво».
Розбіжність наведених визначень поняття «інфраструктура» очевидна, хоча кожне із них таким
або іншим чином вказує на роль та місце інфраструктури в сучасних економічних відносинах, але в
той же час свідчить про відсутність єдиного підходу в розумінні сутності інфраструктури. Таким чином,
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можна стверджувати, що термін «інфраструктура» не має достатньо чіткого та сталого визначення, а
багатоплановість терміна зводиться до того, що під інфраструктурою розуміється надання послуг
спеціальним виробничо-господарським багатогалузевим комплексом, що забезпечує нормальне
функціонування потокових процесів в економіці.
Логістичний підхід на відміну від традиційного дозволяє оптимізувати всі потоки протягом усього
логістичного ланцюга шляхом виконання певних логістичних процесів. Природно, реалізація
логістичного процесу не можлива без відповідної логістичної інфраструктури.
Є. В. Крикавський визначення логістичної інфраструктури наводить у такий спосіб: «Логістична
інфраструктура – це система заходів просторово-часового перетворення логістичних потоків
(матеріальних, інформаційних, фінансових, людських), а також сукупність підприємств різних
організаційно-правових форм, які створюють організаційно-економічні умови проходження цих потоків
шляхом створення потенціалу відповідних логістичних послуг» [7, с. 107].
Тобто логістична інфраструктура є тим механізмом, що забезпечує синтез, з’єднання,
поєднання, узагальнення, взаємозв’язок і взаємодію процесів організації логістичних процесів. В
цьому напрямку логістичну інфраструктуру слід розглядати як сукупність різних сфер середовища, які
повинні організаційно забезпечити хід логістичних процесів.
Американські вчені Д. Бауєрсокс і Д. Клосс [8] під логістичною інфраструктурою розуміють
«каркас, на якому базується робота логістичної системи». Крім того, до числа типових об’єктів
логістичної інфраструктури вчені відносять виробничі підприємства, склади, навантажувальнорозвантажувальні термінали, магазини роздрібної торгівлі, інфраструктурну мережу, інформаційні та
транспортні об’єкти. Тобто окремі функції, що здійснюються в рамках логістичної інфраструктури.
Виходячи з наведених визначень логістичної інфраструктури автори робіт [9; 10; 11] виділяють
такі основні складові логістичної інфраструктури, як: технологічну та організаційно-економічну.
Технологічна складова логістичної інфраструктури включає в себе систему засобів по
перетворенню потоків. Організаційно-економічна складова логістичної інфраструктури реалізується
сукупністю підприємств різних організаційно-правових форм, які створюють організаційно-економічні
умови проходження матеріальних потоків з метою їх просторово-часової оптимізації.
М. О. Довба [12, с. 6] визначив місце логістичної інфраструктури в системі ринкової
інфраструктури серед фінансової, економіко-правової, зовнішньоекономічної, торгівельнопосередницької та інформаційної інфраструктури.
У зарубіжній літературі, логістичну інфраструктуру трактують як «створені людиною лінійні та
точкові об’єкти громадського користування, необхідні для переміщення людей, вантажів, інформації,
енергії тощо» [13].
На думку Остапчук Н. Н., логістична інфраструктура представляє собою «інфраструктуру, до
якої відноситься логістична схема, як цілісна господарська система утворення, транспортування,
збору, складування, сортування, сертифікації та ідентифікації, реалізації, утилізації та рециклінгу з
елементами відповідного обслуговування, а саме інформаційного, маркетингового, транспортного,
комерційного тощо» [14].
Тобто за своєю суттю логістична інфраструктура представляє собою зовнішню та внутрішню
середу організації логістичної роботи фірми в інтегрованому комплексі. Виділення логістичної
інфраструктури набуває самостійного значення за умови створення логістичної системи.
Розвиток логістичної інфраструктури, адекватної рівню ринкових змін, має відбуватися на основі
визначення передумов та основних принципів реалізації даного процесу. Одною з найважливіших
характеристик якості функціонування логістичної системи є безпека.
Використовуючи системний підхід для аналізу логістичної інфраструктури, необхідно
проаналізувати константність взаємин між логістичною системою і середовищем, а також всередині
самої логістичної системи, тобто безпеку логістичної інфраструктури.
У словнику В. Даля під «безпекою» розуміється «наявність схоронності, надійності» [15].
Будь-яка логістична система піддана зовнішнім впливам з боку середовища і внутрішніх змін
самої системи (рис. 1). Збереження гомеостазу системи є головною умовою її безпеки, тому що саме
безпека визначає існування і життєздатність самої системи.
Стосовно логістичної інфраструктури, категорія «безпека» може мати трирівневий вплив:
1) безпека внутрішнього середовища логістичної системи – характеризує властивість опірності
об’єкта по відношенню до дій середовища. Крім того, є характеристикою цілісності логістичної системи
і має можливість підтримувати здатність системи зберігати своє нормальне функціонування в умовах
зовнішніх і внутрішніх коливань;
2) безпека зовнішнього середовища прямого впливу на логістичну систему – здатність
логістичної системи взаємодіяти з сукупністю змінних, що перебувають за межами підприємства
(отже, і його логістичної системи) і, по суті, не охоплюються сферою впливу логістичної системи
підприємства;
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3) безпеку зовнішнього середовища непрямого впливу на логістичну систему – здатність
логістичної системи взаємодіяти з середовищем без порушення гомеостазу зовнішнього середовища
непрямого впливу.
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОПОСЕРЕДКОВАНОГО
ВПЛИВУ НА ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ
ПОЛІТИЧНІ
УМОВИ

ЕКОНОМІЧНІ
УМОВИ

ІНСТИТУЦІЙНІ
УМОВИ

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРЯМОГО ВПЛИВУ
НА ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ

КОНКУРЕНТИ
СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНІ
УМОВИ

СПОЖИВАЧІ
ПРАВОВІ
УМОВИ

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЛОГІСТИЧНОЇ
СИСТЕМИ
ПОСТАЧАННЯ→ВИРОБНИЦТВО→ЗБУТ
↓
↓
↓
Р о з п о д і л

МІСЦЕВІ ОРГАНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ
УМОВИ

р е с у р с і в

АГЕНТИ

ГЕОГРАФІЧНІ
УМОВИ

ПАРТНЕРИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ
УМОВИ

Рис. 1. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища логістичної системи
Джерело : розроблено автором
З метою успішного протистояння логістичної системи зовнішньому середовищу (прямого і
непрямого впливу), безпека логістичної системи повинна відповідати складності і стрімкості
трансформацій, які відбуваються у зовнішніх середовищах. Тобто внутрішнє середовище логістичної
системи повинне стійко адаптуватися до виявлення нових завдань і проблем, а також вироблення
нових рішень і активно маневрувати розподілом ресурсів.
У процесі взаємодії зовнішнього середовища прямого впливу і зовнішнього середовища
непрямого впливу на логістичну систему вирішується три групи завдань:
1) на рівні внутрішнього середовища логістичної системи – логістичне управління запасами
матеріальних ресурсів, проміжного продукту і готової продукції в технологічному процесі виробництва;
2) на рівні зовнішнього середовища прямого впливу на логістичну систему – постачання
підприємства матеріальними ресурсами і збут готової продукції, логістичний сервіс, доставка,
передпродажне і післяпродажне обслуговування покупців;
3) на рівні зовнішнього середовища непрямого впливу на логістичну систему – ринкова
інфраструктура через свої інститути сприяє більш рівномірному розподілу інформації, ефективним
прямим і зворотним зв’язкам, знижує рівень трансакційних витрат.
Слід зазначити, що в розглянутих випадках безпека логістичної системи буде зумовлюватися
різним характером трансакцій в мікро- і макрологістичних системах.
Визначення методології інфраструктурної логістичної безпеки передбачає освідомлення того факту,
що «у бізнес-середовищі логістика представляє собою дворівневу ієрархічну систему, яка вміщує в себе
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макро- та мікрорівні» [16, с. 21]. Макрологістична система є великою логістичною системою управління
потоковими процесами при участі декількох і більше незалежних суб’єктів господарювання, необмежених у
територіальному розташуванні. Це високоінтегрована інфраструктура економіки [17, с. 36-37].
Мікрологістична система охоплює логістичну діяльність виробництва.
Можна стверджувати, що ефективне функціонування логістичної інфраструктури (що включає в
себе мікрологістичну та макрологістичну систему) безпосередньо залежить від безпеки логістичного
середовища, важливою складовою якого є логістична інфраструктура.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження концептуальних розробок в області
інфраструктурного забезпечення логістичних процесів, дозволяє зробити висновок відносно того, що
різноманіття, проблемний характер і неоднозначність підсумкового вектора розвитку логістичних
процесів до мінливих ринкових умов, обумовлюють необхідність активізації наукового пошуку,
теоретичного переосмислення і стабілізації перетворень, що відбуваються. Економічні відносини, що
формуються в умовах нестійкого зовнішнього середовища, вимагають високоефективних способів і
методів управління логістичними процесами. Одним з найбільш прогресивних науково-прикладних
напрямів є забезпечення логістичної інфраструктури безпекою. У зв’язку з цим існує нагальна потреба
у подальшому теоретичному осмисленні стратегічних аспектів безпеки логістичної інфраструктури на
мікро- та макрорівнях.
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інфраструктури.
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования
инфраструктуры. Представлено функционально-структурный подход к
безопасности логистической инфраструктуры.
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ВИДИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ
ОСОБЛИВОСТІ
Постановка проблеми. Сьогодні міжнародний туризм став однією з тих галузей, розвиток якої
відбувається стрімкими та інтенсивними темпами. У світі зростає число людей, які бажають відвідати
різні куточки планети. Для прикладу в 1950 році міжнародні подорожі здійснювали 25 млн. людей у
світі, а вже у 2000-му - майже 700 млн. За прогнозами Всесвітньої туристичної організації очікується,
що до 2020 року міжнародні подорожі здійснюватиме близько мільярда людей щорічно. Якщо ж
додати до міжнародних подорожей поїздки та екскурсії всередині країни, то виявиться, що більше
третини населення планети є туристами. В залежності від того, з якою метою туристи здійснюють
поїздки розрізняють різні його види. Саме тому актуальним є вивчення та аналіз різновидів
міжнародного туризму з метою їх поглиблення та розширення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характерні особливості міжнародного туризму є
предметом вивчення багатьох вчених економістів. Зокрема В.Ю. Воскресенський досліджував
географію міжнародного туристичного попиту, О.В. Вавилова – стан міжнародного туризму в Росії,
В.Б. Артеменко – можливість участі України в міжнародному туризмі. Проте поза увагою дослідників
залишається аналіз характерних особливостей основних видів міжнародного туризму.
Постановка завдання. Метою статті є розгляд та аналіз характерних особливостей основних
видів міжнародного туризму в світі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародний туризм - систематизована і
цілеспрямована діяльність підприємств галузі туризму, пов'язана з наданням туристських послуг і
туристського продукту іноземним туристам на території певної країни (в'їзний туризм) і
подорожуваннями осіб, що постійно проживають в певній країні, за кордон (виїзний туризм).
В'їзний туризм - це подорожі в межах країни тих осіб, що не проживають в країні постійно.
Виїзний туризм - це подорожі осіб, що постійно проживають в одній країні з певною метою в іншу
країну. Звичайно країни зацікавлені в розвитку в'їзного туризму, оскільки це привертає в країну
валютні ресурси, стимулює економічну активність. Фірми, які займаються розвитком в'їзного туризму,
мають назву рецептивних (приймаючих) фірм.
Залежно від змісту і цілей міжнародну туристичну діяльність можна класифікувати таким чином.
Подорожі з метою розваги і відпочинку складають основу міжнародного туристичного обміну. На їх
частку припадає більше половини всього попиту. Вони об'єднують оздоровчі, пізнавальні,
любительські, спортивні поїздки. Підвищеним попитом у населення користуються поїздки до моря.
Діловий туризм охоплює поїздки із службовою метою без отримання доходів за місцем
відрядження.
Діловий туризм включає участь в з'їздах, виставках і міжнародних салонах, конференціях, наукових
конгресах і т.д. Діловий туризм підрозділяється на бізнес-поїздки, конгресно-виставковий та інсентивтуризм (поїздки, якими фірми нагороджують своїх працівників за високі показники в роботі) [8].
Діловий туризм у тій або іншій формі існує вже давно (в США, наприклад, він розпочався більше
сто років тому, в Європі - в 1950-і рр.), але особливий розвиток його відбувся тільки в 1990-х рр.
Ще в 1970-х рр. фахівці Всесвітньої асоціації центрів міжнародної торгівлі дійшли висновку, що
темпи економічного зростання і бізнес-привабливість країни прямо залежать від рівня розвитку в ній
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ділового туризму. Статистика показує, що сьогодні кожна четверта туристична поїздка в світі відбувається
у зв'язку із службовою необхідністю. І хоча ділові мандрівники в загальному світовому турпотоці складають
всього 20- 25%, на них припадає до 60% загального обороту туристичної індустрії [1, с. 40].
У економіці розвинених країн діловий туризм за рівнем прибутковості порівнюється із нафтовим
бізнесом. Багато держав розвивають у себе конгресний туризм. Так, на Європу припадає 56% всіх
міжнародних форумів, в США конгресні бюро є в кожному невеликому місті. За статистикою, щоденні
витрати бізнесмена на ділову поїздку в середньому втричі перевищують витрати звичайного туриста. І
при цьому, на відміну від інших видів турпоїздок, в періоди економічних спадів і криз сфера ділового
туризму страждає менше всього, а деколи навіть нарощує свої обсяги. Причому збільшення обороту у
сфері ділового туризму на 1 млрд. доларів спричиняє створення більш ніж 100 тис. робочих місць. За
результатами різних досліджень, проведених в США, надходження від обслуговування ділових
туристів приносять авіакомпаніям майже половину їх доходів, приблизно стільки ж – готелям [1, с. 38].
У світі більшість ділових поїздок здійснюють американці, за ними слідують іспанці та італійці.
До 2020 р. прогнозується справжній бум у сфері бізнес-туризму - об'єм ділових поїздок в світі
зросте в 3 рази - з 564 млн. доларів в рік до 1,6 млрд. [6, с. 16 ]
Діловий туризм давно визнаний всім цивілізованим світом як перспективний і прибутковий
бізнес. У всіх розвинених країнах вже багато років існують асоціації ділового туризму, спеціалізовані
видання, учбові центри, проводяться виставки цієї сфери бізнесу.
Освітній туризм - поїздки з метою отримання освіти за кордоном. Звичайно здійснюються поїздки в
розвинені країни з метою вдосконалення мови, отримання бізнес-освіти, вивчення спеціальних дисциплін.
Найпоширеніший вид освітнього туризму - це мовні програми, мовні курси за кордоном. Курси основних
іноземних мов можна пройти в цілорічних спеціалізованих установах практично будь-якої країни світу.
Основну частину споживачів освітнього туризму складають школярі та студенти. Саме вони проявляють
підвищений інтерес до освітнього туризму, оскільки багато програм поєднують навчання з культурноекскурсійною програмою, з відвідуванням пляжів, аквапарків та іншими розважальними складовими. Як
правило, освітній туризм складається з коротко- (тривалістю від декількох тижнів до року), або
довгострокових програм з метою отримання диплома коледжу або університету [4].
В межах освітнього туризму окремі країни мають, як правило, свою спеціалізацію. США
приваблюють великим багатством вибору можливих напрямів освіти, якого не може запропонувати
жодна інша країна. Німеччина славиться мережею старовинних університетів. В університетах Іспанії
на високому рівні викладаються архітектура, дизайн, графіка, декор. Пальму першості в цій сфері
упевнено тримає Барселона. Збираючись вчитися в Італії, краще вибирати гуманітарні дисципліни.
Характерною рисою французької вищої освіти є відносно невисока платня за навчання, відсутність
яких би то не було обмежень і прості правила прийому, що створює ситуацію, надзвичайно
сприятливу для іноземців. В швейцарській освіті головне - якість і ґрунтовність. Дозволити собі
елітарну швейцарську освіту може далеко не кожний. Швейцарія - країна, де можна дістати справжню
європейську освіту на англійській, німецькій, французькій та італійській мовах.
Екологічний туризм забезпечує поїздки в природні території, заповідники, що особливо
охороняються, з дослідницькою і промисловою метою. Екологічний туризм допускає поєднання
активного відпочинку з дикою суворою природою.
Виділяють чотири види екотуризму: науковий туризм; тури історії природи; пригодницький
туризм; подорож в природні резервати [7, c. 86].
Релігійний туризм - це паломництво і релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості.
Паломництво розуміють як «мандри людей для поклоніння святим місцям» Це свого роду «релігійна
практика» в країнах з релігійними традиціями. В межах релігійного туризму екскурсійно-пізнавальної
спрямованості передбачаються відвідини релігійних центрів, в яких туристи-екскурсанти зможуть
побачити релігійні об'єкти.
За джерелами фінансування туризм підрозділяється на комерційний і соціальний. Спочатку вся
туристична діяльність здійснювалася з метою отримання прибутку (комерційний туризм). У разі надання
громадянам гарантій на мінімум відпочинку з боку держави і підприємств, це свідчить про соціальний
туризм. Виділяють також масовий та елітарний туризм, розрахований на спроможну клієнтуру.
За кількістю учасників туризм класифікують на індивідуальний (від одного до п'ять чоловік) і
груповий (шість і більше людей).
За віковим критерієм туризм підрозділяють на туризм літніх людей, туризм осіб середнього віку і
молодіжний туризм.
Залежно від способу організації поїздки туризм може бути організованим (придбання турів через
фірму з подальшим комплексом обслуговуючих послуг) і неорганізований, заснований на принципах
самодіяльності.
Виділяють також специфічні різновиди туризму, наприклад, екстремальний туризм, автостоп,
велотуризм і ін.[2, с.167 ]
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До екстремального туризму відносять різноманітні тури, - пригодницькі подорожі, відвідування
екзотичних місць, вулканів, островів, водоспадів і ін. Звичайно це нестандартний тур в екзотичні або
екологічно чисті природні резервації, пов'язаний з незвичайними пригодами, подорожами нетрадиційними
транспортними засобами. В окремих випадках такий тур пов'язаний з ризиком і серйозними фізичними
навантаженнями, він вимагає сміливості та умінь. Наприклад, сплав по ріці Колорадо на надувних човнах,
подорож на Кольський півострів узимку на собачих запряжках, тур на місця катастроф (Чорнобиль,
Фукусіма). Основними видами екстремального туризму є: водний екстремальний туризм, в тому числі
дайвінг та його різновиди (класичний, дайвінг у течіях, вертикальний обрив, нічний), серфінг, віндсерфінг,
каякінг, рафтинг; наземний екстремальний туризм, в тому числі – спелеологія, кінний туризм, сафарі (мотота дайв-сафарі); гірський екстремальний туризм, в тому числі - сноуборд, альпінізм, скелелазення,
льодолазення, гірські лижі; повітряний екстремальний туризм, в тому числі – парашутний спорт,
повітряний фрістайл, скайсерфінг, бейс-джампер, подорож на повітряних кулях, дельтапланеризм;
екзотичний екстремальний туризм, в тому числі – космічний, кайт-серфінг, Джайлоо-туризм (життя в диких
племенах). Екстремальний туризм загалом у світі є одним із найперспективніших з позиції популярності та
прибутковості видів міжнародного туризму
Висновки з проведеного дослідження. Отже, можна стверджувати, що існує багато різновидів
міжнародного туризму, кожен з яких має ряд характерних особливостей. Міжнародний туризм
розвивається надзвичайними темпами, створюються нові його види, нові тури для того, щоб вразити
туристів. Проте, серед усіх видів та підвидів міжнародного туризму - найактивніше сьогодні
розвивається екстремальний туризм.
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Анотація
У статті розглянуто основні види міжнародного туризму та окреслено їх характерні
особливості. Проаналізовано основні підвиди кожного виду міжнародного туризму та тенденції їх
розвитку в світі в найближчому майбутньому. З’ясовано. що одним із найперспективніших видів
міжнародного туризму у світі є екстремальний туризм.
Ключові слова: туризм, міжнародний туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, діловий
туризм, освітній туризм, екологічний туризм, релігійний туризм.
Аннотация
В статье рассмотрены основные виды международного туризма и очерчены их
характерные особенности. Проанализированы основные подвиды каждого вида международного
туризма и тенденции их развития в мире в ближайшем будущем. Вияснено, что одним из
перспективных видов международного туризма в мире является экстремальный туризм.
Ключевые слова: туризм, международный туризм, въездной туризм, выездной туризм,
деловой туризм, образовательный туризм, экологический туризм, религиозный туризм.
Annotation
The article reviews the main types of international tourism and outlines their characteristics. The main
subtypes of each type of international tourism and development trends in the world in the near future. Found
out. that one of the most promising types of international tourism in the world is extreme tourism.
Key words: tourism, international tourism, inbound tourism, outbound tourism, business tourism,
educational tourism, eco-tourism, religious tourism.
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МАРКЕТИНГОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Ефективне функціонування та забезпечення стійких конкурентних
позицій на ринку аграрних підприємств, що виробляють екологобезпечну продукцію, є важливою
передумовою стабільного розвитку економіки країни та забезпечення її населення цінними для
здоров’я
продуктами
харчування.
Функціонування
таких
підприємств,
здатних
бути
конкурентоспроможними у ринкових умовах, об’єктивно потребує механізмів стратегічної орієнтації та
перспектив адаптації до постійних змін як у внутрішньому, так й у зовнішньому конкурентному
середовищі, здобутті переваг у виробництві якісної, доступної за ціною товарної аграрної продукції, а
відтак вивчення, оперативного аналізу та застосування систем маркетингу. Ці явища вимагають
посилення ролі наукового обґрунтування процесу удосконалення маркетингової діяльності
підприємств-виробників екологічно безпечної продукції. Підвищити конкурентоспроможну діяльності
таких підприємств, забезпечити досягнення їх цілей у динамічних умовах ринкової кон’юнктури
дозволяє впровадження в управлінську практику принципів і методів сучасної концепції маркетингу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку теоретичних та
методичних засад маркетингу належить таким іноземним та вітчизняним вченим, як О. Азарян,
Р. Ансофф, Г. Багієв, Л. Балабанова, А. Войчак, С. Гаркавенко, В. Герасимчук, Є. Голубков, П. Друкер,
Дж.Р. Еванс, М. Єрмошенко, Ф. Котлер, А. Кредісов, А. Павленко, А. Романов, А. Старостіна,
В. Хруцький, Х. Швальбе та ін.
Методичні та прикладні питання агромаркетингу висвітлено у працях Г. Астратової, Р. Бренсона,
О.Бучко, О. Варченко, В. Власова, Т. Дудара, В. Зіновчука, О. Єранкіна. В. Клюкача, Р. Коулса,
О. Колесова, В. Неганової, М. Сахацького, І. Соловйова, Ю. Ципкіна, О. Шпичака та ін.
Водночас, недостатньо дослідженими залишаються окремі складові екологічної маркетингової
діяльності аграрних підприємств, потребують удосконалення елементи комплексу маркетингу та
система оцінки взаємодії підприємства із основними суб’єктами ринку.
Особливого значення набуває необхідність розробки теоретичних підходів до здійснення
маркетингової діяльності, які мають на меті врахувати складність, мінливість і динамізм ринкового
середовища та запропонувати нові практичні інструменти підвищення дієвості існуючих механізмів
забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Поряд з цим, спостерігається недостатній рівень
їх впровадження у діяльність аграрних підприємств, неналежна увага звертається до моніторингу
факторів маркетингового середовища функціонування, вивчення потреб споживачів та дослідження
взаємовідносин з іншими суб’єктами ринку. У цих умовах підвищується роль агромаркетингу та
потреба розробки рекомендацій з організації й повного освоєння інструментів маркетингу аграрними
підприємствами.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування маркетингових механізмів, функцій і
принципів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств, визначення умов забезпечення
життєздатності та сталого їх функціонування за будь-яких економічних, політичних, соціальних та
інших змін у зовнішньому середовищі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління конкурентоспроможністю
підприємства являє собою певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на формування,
розвиток та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності підприємства як
суб’єкта економічної конкуренції. Сучасна концепція управління конкурентоспроможністю
підприємства ґрунтується на використанні базових положень науки управління і маркетингу.
Суть сучасного маркетингу полягає в перетворенні потреб та вподобань покупця в доходи
підприємства. В теперішній час маркетинг – це управління процесом просування ідей, що ведуть до
задоволення на товари і послуги організацій, територій, окремих людей шляхом обміну, який
влаштовує обидві сторони і виробника і споживача. Використовуючи в управлінні теорію маркетингу
підприємства повинні будувати свою діяльність за основним принципом маркетингу – виробляти те,
що можна продати, а не продавати те, що виробляють.
Перед сучасним маркетингом стоять такі основні цілі: ринкові – досконало вивчати частку ринку,
методи завоювання ринку, визначати перспективні ринки; маркетингові – створення іміджу
підприємства, побудова рекламних заходів, збільшення обсягів збуту, обсягів прибутку, побудова
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конкурентної стратегії підприємства; структурно-управлінські – вдосконалення структури управління
на підприємстві; забезпечувальні – формування цінової політики, стимулювання збуту (асортиментна
та якісна політика, побудова системи товаропросувння).
В сучасних умовах функціонування підприємства у зв’язку із загостренням конкурентної
боротьби маркетинг став особливо необхідним. Завдання маркетингу залишаються незмінними. Як
зазначав Ф. Котлер "Маркетинг – це сфера швидкого визначення завдань, політичних установ,
стратегій та програм. Кожна фірма повинна періодично переоцінювати свій загальний підхід до ринку,
користуючись для цього прийомом, відомим під назвою ревізія маркетингу" [1, с.18].
Маркетингове управління конкурентоспроможністю аграрних підприємства має бути
спрямованим на: подолання негативних чинників впливу на рівень конкурентоспроможності
підприємства; використання позитивних зовнішніх чинників впливу для нарощування та реалізації
конкурентних переваг підприємства; забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх
синхронізації з динамікою дії негативних і позитивних чинників конкуренції на певному ринку.
Методологічною основою маркетингових механізмів управління конкурентоспроможністю
аграрного підприємства є концептуальні положення сучасної економічної та управлінської теорії,
зокрема - ключові положення теорії ринку, теорії конкуренції та конкурентних переваг, концепції
стратегічного управління, сучасної управлінської парадигми, а також базові принципи та прикладні
інструменти, напрацьовані в рамках сучасних управлінських підходів, зокрема – процесного,
системного, ситуаційного.
З позиції процесного підходу управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства являє
собою процес реалізації певної сукупності управлінсько - маркетингових функцій - цілевстановлення,
планування, організації, мотивації та контролю діяльності по формуванню конкурентних переваг та
забезпеченню життєдіяльності підприємства як суб’єкта економічної діяльності (табл.1).
Таблиця 1
Функції управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
Вид функції
Функція
“цілевстановлення”
Функція
“планування”

Функція
“організація”
Функція
“мотивація”
Функція
“контроль”

Характеристика функції
- обумовлює орієнтацію управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства
на досягнення певних цілей, під якими розуміється майбутній рівень
конкурентоспроможності об’єкта управління;
- передбачає формування стратегії і тактики реалізації цілей і завдань, розробку
програм, складання планів і графіків реалізації окремих заходів нарощування
конкурентоспроможності як в цілому по підприємству, так і по його окремих
структурних підрозділах;
- забезпечує практичну реалізацію прийнятих планів і програм; з нею пов’язані
питання розподілу матеріальних, фінансових та трудових ресурсів між окремими
напрямами операційної діяльності; також в процесі організаційної діяльності
забезпечується необхідна узгодженість дій операційних підрозділів та окремих
фахівців в реалізації прийнятих планів;
- забезпечує використання мотиваційних регуляторів активності суб’єктів управління
конкурентоспроможністю підприємства;
забезпечує
нагляд
і
перевірку
відповідності
досягнутого
рівня
конкурентоспроможності підприємства поставленим вимогам; передбачає розробку
стандартів для контролю у вигляді системи кількісних показників, що дають змогу
перевірити результативність процесу реалізації вироблених планів та програм, або їх
окремих заходів, своєчасно вносити зміни, які сприяють досягненню поставленої
мети підприємства.

Процес управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств формується на наступних
базових принципах: єдності теорії та практики управління конкурентоспроможністю підприємства;
системності управління; наукової обґрунтованості управління; ранжування об’єктів управління;
багатоваріантності; співставності управлінських рішень; збереження та розвитку конкурентних переваг
підприємства; ринкової орієнтації; принцип цільової спрямованості; комплексності; гнучкості;
етапності. Характеристика базових принципів представлена в таблиці 2.
Процес управління конкурентоспроможністю підприємства включає в себе наступні дії:
моніторинг конкурентного середовища та оцінку конкурентної ситуації в галузі та на ринку;
діагностування конкурентоспроможності підприємства та його основних суперників; конкурентне
позиціонування підприємства – вибір стратегічних господарських підрозділів із перевагами у
конкурентній боротьбі; розробка концепції та стратегії управління конкурентоспроможністю
підприємства; реалізація конкурентної стратегії підприємства.
Досягнення аграрним підприємством успіху на ринку залежить від раціонального використання
маркетингових механізмів. Важливе значення має пізнання ринкового середовища, правильна його
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оцінка. В першу чергу необхідно з’ясувати які саме товари виробляти чи продавати, за якими цінами,
які засоби комунікацій використовувати в умовах жорсткої конкуренції.
Таблиця 2
Базові принципи управління
конкурентоспроможністю аграрних підприємств
Назва
принципів
Принцип єдності теорії та
практики управління
Принцип системності
управління
Принцип наукової
обґрунтованості управління
Принцип ранжування
об’єктів управління
Принцип багатоваріантності
Принцип співставності
управлінських рішень
Принцип
ринкової орієнтації
Принцип
цільової спрямованості
Принцип
комплексності
Принцип
гнучкості
Принцип
етапності

Характеристика
базових принципів
- передбачає, що будь-яке релевантне управлінське рішення має відповідати
логіці, принципам та методам управління
- дає змогу врахувати всі необхідні взаємозв’язки та взаємодії в системі
управління
передбачає
врахування
при
формуванні
системи
управління
конкурентоспроможністю економічних законів та закономірностей розвитку
- вимагає визначення важливості, вагомості, рангу об’єктів за їх ефективністю,
актуальністю, масштабністю, ступенем ризику
- передбачає генерацію альтернативних варіантів розвитку поді
- передбачає альтернативні варіанти управлінських рішень щодо тих чи інших
варіантів розвитку подій
- передбачає, що визначальним моментом розвитку підприємства мають
виступати можливості, що ініціюються змінами зовнішнього середовища його
функціонування, зокрема – розвитком попиту та потребами ринку;
- диктує необхідність відповідності програм підвищення конкурентоспроможності
підприємства цілям його конкурентної стратегії;
- передбачає охоплення та інтеграцію у єдиний потік потенціалу зростання
конкурентоспроможності, який міститься в усіх функціональних аспектах
діяльності підприємства;
- передбачає можливість стратегічного маневрування на ринку в разі
принципових змін його параметрів і появи принципово нових загроз та
можливостей розвитку підприємства;
- передбачає, що процес розробки та реалізації конкурентних стратегій
підприємства має бути регламентований процедурно та в часі.

Доцільно проаналізувати зовнішнє маркетингове середовище, зокрема його структурні елементи
– товарну, цінову, розподільчу і збутову політики
Важливе місце в стратегічній діяльності підприємства посідає його маркетингова стратегія –
генеральна програма маркетингової діяльності на цільових ринках, яка включає головні напрямки
маркетингової діяльності.
В економічній літературі використовується термін «продуктово-маркетингова стратегія», яка є
ключовою стратегією (підсистемою корпоративної стратегії), спрямованою на аналіз, розробку і
прийняття стратегічних рішень відносно номенклатури, асортименту, якості й обсягу виробництва
продуктів, а також реалізації продуктів на відповідних ринках [2, с.218.].
Особливо важливу роль в управління конкурентоспроможністю підприємства відіграють конкурентні
переваги, які є концентрованим проявом переваги над конкурентами в економічній, технічній,
організаційній сферах діяльності підприємства, які можна виміряти економічними показниками
(додатковим прибутком, більш високою рентабельністю, ринковою часткю, обсягом продаж).
На думку М. Портера, конкурентні переваги проявляються або в більш низьких, ніж у конкурента
витратах, або у спроможності вимірювати і контролювати додаткову вартість, яка перевищує додаткові
витрати від диференціації. Вітчизняні фахівці розглядають конкурентні переваги, як сукупність відносин,
що є предметом регулювання за допомогою комплексу правових норм [3, c. 30-31.]. Російський економіст
Р. Фатхутдинов трактує конкурентні переваги, яка ексклюзивну цінність, якою володіє система і яка дає їй
перевагу над конкурентами [4, c. 66]. За визначенням І.З. Должанського та Т.О. Загорної конкурентна
перевага — рівень ефективного використання наявних у розпорядженні фірми (а здобувають також для
майбутнього споживання) всіх видів ресурсів [5, c. 59]. Розглядаючи проблематику формування
конкурентних переваг можна знайти ще багато розумінь та трактувань цього поняття.
В економічній практиці, не слід ігнорувати той факт, що модель інноваційного розвитку
вітчизняної аграрної економіки потребує застосування нових підходів з метою забезпечення її
ефективної реалізації на різних етапах створення та використання інновацій в практиці
господарювання. До останнього часу основною метою реалізації політики інноваційного розвитку
визначалося переважно забезпечення конкурентних переваг на базі впровадження нових
прогресивних ресурсозберігаючих технологій, створення нових продуктів і послуг та опанування на цій
основі нових ринків збуту. На сучасному етапі вітчизняна економічна наука формує нову парадигму
розвитку, яка передбачає створення нових організаційних структур як сукупності взаємопов’язаних
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складових: виробників, постачальників, споживачів, наукових знань і технологій, малих, середніх і
великих підприємств, освітніх установ, технопарків, технополісів.на сьогодні не існує єдиного
визначення сутності конкурентних переваг [6, c. 66].
Конкурентну перевагу ні в якому разі не можна ототожнювати з потенційними можливостями
економічного суб'єкту. На відміну від можливостей - це факт, що фіксується в результаті реальних й
очевидних переваг зацікавлених партнерів або споживачів. Можна мати новітні технології, кращі ніж у
конкурентів, більш кваліфікований персонал і при цьому мати гірші економічні показники діяльності. В
цьому випадку перші переваги не можна розглядати як конкурентні переваги. Вони є лише
передумовою для формування в майбутньому переваг над конкурентами. Саме тому в практиці
бізнесу конкурентні переваги є головною метою й результатом господарської діяльності [7].
В економічній літературі запропоновано наступний алгоритм визначення конкурентних переваг:
1) необхідно визначитися з поняттям цієї категорії та можливими видами переваг; 2) уявити структуру
галузі, в якій підприємство працює; 3) вивчити джерела конкурентних переваг та формувати їх стійке
досягнення; 4) аналізувати та передбачувати дії головних конкурентів [8].
Досягнення конкурентних переваг забезпечується в результаті систематичного моніторингу
спрямованості впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на конкурентоспроможність підприємства.
Вирішенню проблем науково-технічної складової конкурентоспроможності українських аграрних
підприємств на сучасному етапі могло б сприяти створення стратегічних альянсів - своєрідної форми
конкурентної боротьби, яка полягає в об’єднанні зусиль окремих підприємств з метою спільної
виробничо-комерційної діяльності і розподілу ринків. [9].
Цей вид узгодженої конкурентної протидії поки що нерозвинений в Україні, становлення і
формування удосконалених механізмів ринкової економіки тільки відбувається, однак на досвіді
розвинених країн можна побачити, що саме такі об’єднання, представляє новий спосіб бачення
національної та регіональної аграрної економіки.
Висновки з проведеного дослідження. Управління конкурентоспроможністю підприємства
ґрунтується на використанні базових положень науки управління і маркетингу. Маркетингові механізми
управління передбачають перетвореняі потреб та вподобань покупця в доходи підприємства. Вони
ведуть до задоволення на товари і послуги організацій, територій, окремих людей шляхом обміну,
який влаштовує обидві сторони і виробника і споживача.
Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства є собою процесом реалізації
певної сукупності управлінсько - маркетингових функцій - цілевстановлення, планування, організації,
мотивації та контролю діяльності по формуванню конкурентних переваг та забезпеченню
життєдіяльності підприємства як суб’єкта економічної діяльності.
Раціональне використання маркетингових механізмів управління конкурентоспроможністю
підприємства передбачає глибоке пізнання ринкового середовища, всесторонню і правильну його
оцінку для з’ясування і прийняття об’єктивних рішень: які саме товари виробляти чи продавати, за
якими цінами, які засоби комунікацій використовувати в умовах жорсткої конкуренції.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ
ПІЛЬГ НА ПРОЇЗД У ТРАНСПОРТІ
Постановка проблеми. Пільги на проїзд у громадському транспорті – один з найпоширеніших
видів соціальних пільг в Україні, який має не просто декларативний характер, а реально
використовується відповідними категоріями населення. Неефективність діючого механізму реалізації
транспортних пільг, як з позиції надавачів транспортних послуг, так і з точки зору їх споживачів, є
однією з основних проблем в процесі реформування системи соціальних пільг, як форми соціальної
підтримки населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такими вченими, як А. М. Новікова, Т. М. Ященко,
О. В. Новікова [3] запропоновано методичні підходи щодо реформування системи пільг на транспортні
послуги. Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, Л. М. Черенько [8] внесли значний вклад в розробку
соціальної політики, зокрема напрямів модернізації діючої системи соціальних пільг. На
неефективність діючої системи соціальних пільг в своїх дослідженнях вказують Жаліло Я. А.,
Кірейцев Г. Г. [2]. Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних вчених, вважаємо, що питання
проблем у сфері транспортних пільг на шляхів їх оптимізації потребує глибшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є окреслення основних проблем у системі транспортних
пільг з позиції інтересів суб’єктів їх реалізації, а також надання рекомендацій щодо шляхів їх
реформування.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні право на транспортні пільги мають
близько 40% населення країни за соціальною та професійною ознакою, що декларується більш, ніж 30
законодавчими актами.
Категорії транспорту, на які поширюються транспортні пільги, можна класифікувати наступним
чином:

– міський транспорт (трамвай, автобус, тролейбус, метро);
– автобуси місцевого сполучення у сільській місцевості;
– автобуси, залізничний та водний транспорт в межах області;
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– автобуси, залізничний, водний та повітряний транспорт міжміського сполучення [4, с. 4].

Пільги на проїзд у міському транспорті складають 100% знижку для всіх категорій їх отримувачів
(безоплатний проїзд), окрім студентів – вони мають можливість купувати проїзні квитки з 50%
знижкою. Що стосується міжміського транспорту, то існують певні обмеження. Наприклад, для
більшості категорій право на 50% чи 100% знижку на придбання квитка надається тільки 1 раз на рік.
Аналітики називають систему транспортних пільг в Україні «нееластичною», оскільки вона передбачає
тільки два види знижок – 50% і 100%.
Проблеми в системі транспортних пільг слід розглядати через призму інтересів суб’єктів цих
відносин. В даному випадку, суб’єктами виступають:
– пільговики, як безпосередні споживачі транспортних послуг;
– перевізники приватної та комунальної форми власності, як надавачі транспортних послуг;
– держава, як гарант реалізації права на пільгу пільговиками та компенсації відповідних витрат
перевізникам.
З позиції інтересів пільговиків гостро стоїть питання можливості реалізації ними свого права на
транспортні пільги, оскільки доступ до них є нерівномірним (рис. 1).
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Рис. 1. Користування транспортними пільгами домогосподарствами України
Джерело : складено автором за даними [1]

Як бачимо з рис. 1, суми транспортних пільг, які використовують сільські та міські
домогосподарства, значно різняться. В середньому за місяць одне домогосподарство у великому місті
використовує транспорту пільгу на 12,03 грн., а в селі – на 1,62 грн. Така ситуація провокується
нерівномірним доступом до даних послуг, оскільки транспортне сполучення в сільській місцевості
розвинене значно гірше, ніж в містах. Таким чином, одна і та ж категорія пільговиків, яким державою
декларується право на транспортну пільгу, не може в повній мірі її використати через своє місце
проживання. Частина пільговиків взагалі не користується транспортом, і таким чином не отримує
жодної вигоди від свого права на такого роду пільги.
Конфлікти між пасажирами-пільговиками та перевізниками - ще одна з гострих проблем в
системі транспортних пільг. Часто перевізники на міських та приміських маршрутах пасажирського
транспорту загального користування не дають можливості пільговикам реалізувати їх право на
безкоштовний проїзд, посилаючись на неповне відшкодування державою їм цих послуг.
Зі сторони інтересів надавачів транспортних послуг, саме тотальне недофінансування
державою витрат за перевезення пільговиків є наріжним каменем їх співпраці. За даними корпорації
«Укрелектротранс», в 2011р. 67% пасажирів користувалися правом безоплатного проїзду в міському
електротранспорті, при цьому вже в І кв. 2012 р. фактично отримані субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію пільгового проїзду в міському електротранспорті склали всього
77% від затверджених розписом [7]. Що стосується метро, то 30,5% пасажирів Київського
метрополітену в 2011р. - пільговики (40 категорій громадян за пільгами на безкоштовний проїзд згідно
Законів України та рішень Київради). При цьому, за оцінками метрополітену, компенсація за пільговий
проїзд в 2011р. склала всього 67% від загального обсягу виконаних перевезень [6]. За 2011 рік
Укрзалізницею перевезено пільгових категорій громадян на суму 579,8 млн. грн. За усі пільгові
перевезення компенсацію отримано в розмірі 191,8 млн. грн. (33,1%) [5].
Для
підприємств
комунальної форми власності, які змушені в повній мірі реалізовувати право на пільговий проїзд
окремих категорій населення, неповна компенсація з бюджету за ці послуги призводить до збитків, що,
в свою чергу, провокує низьку їх якість та погіршення фінансового стану. Для підприємств приватної
форми власності ця проблема є причиною лімітування кількості пільгових місць за один рейс, що
призводить до конфліктів з пільговиками.
З точки зору держави, забезпечити повне фінансування витрат на пільгове перевезення
практично неможливо. Через відсутність методики обрахунку фактичного обсягу наданих
транспортних послуг, комунальні та приватні підприємства не мають змоги складати статистичну
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звітність щодо реально понесених витрат. Відшкодування відбувається на підставі розрахункових
нормативів, які часто не відповідають дійсності.
Невиправдана система транспортних пільг і з позиції забезпечення адресності при користуванні
ними, оскільки не враховує рівень добробуту їх отримувачів. В контексті даного дослідження рівень
добробуту домогосподарств визначаємо за децильним розподілом. Таким чином, до першого децилю
належить 10% найбідніших домогосподарств, а до десятого – 10% найзаможніших. Забезпечення
принципу адресності при користуванні транспортними пільгами розглянемо на рис. 2.
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Рис. 2. Користування пільгами на проїзд у транспорті домогосподарствами
в їх розподілі за рівнем добробуту
Джерело : складено автором за даними [1]

З рис. 2 бачимо, що в користуванні транспортними пільгами чітко прослідковується низький
рівень адресності. Якщо 10% найбідніших домогосподарств використовують транспортні пільги в
середньому на 1,83 грн. на місяць, то 10% найзаможніших – на 11,45 грн. При такій ситуації
втрачається основна функція пільги – підтримка незахищених верств населення, оскільки найбільшу
вигоду мають ті, хто її якраз не потребує.
Таким чином, в механізмі реалізації транспортних пільг існує велика кількість взаємопов’язаних
проблем, які одночасно зачіпають інтереси всіх суб’єктів цих відносин.
Висновки з проведеного дослідження. Невпорядкована та неузгоджена між собою значна
кількість нормативно-правових актів, які декларують право на пільги, значно ускладнює практичну
можливість внесення змін до законодавства. Тому реформуванню системи пільг логічно повинна
передувати гармонізація законодавства в соціальній сфері.
Процес оптимізації транспортних пільг, на нашу думку, повинен відбуватися послідовно і
базуватися в першу чергу на принципі соціальної справедливості. Досягти цього можливо через
посилення адресності в наданні соціальної підтримки.
Не тільки в ракурсі транспортних пільг, але й всієї системи соціальної підтримки першочерговим
завданням є звуження кола пільговиків через запровадження верхньої межі доходів, які дають право
на користування пільгами. Вважаємо, що цю межу потрібно диференціювати залежно від категорії
пільговика (наприклад, для інвалідів і ветеранів праці вона повинна відрізнятися). Верхня межа доходу
пільговика повинна бути розрахована в середньому на одного члена його сім’ї, що проживає разом з
ним, та бути кратною до прожиткового мінімуму. Такий підхід автоматично викреслить з кола
пільговиків осіб, які не потребують державної підтримки. Натомість, дійсно нужденні громадяни
залишаться охоплені нею.
Оптимізувати кількість категорій пільговиків потрібно також через відміну пільг за професійною
ознакою, при умові адекватного підвищення заробітної плати. Показовим є досвід Росії, де з
прийняттям Закону «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат» від 7.11.2011р., поступово в декілька етапів передбачено підвищення заробітної плати
військовослужбовців, при цьому ряд пільг для даної категорії скасовується.
Вважаємо, що транспортні пільги у вигляді знижки за проїзд повинні бути більш еластичними і
залежати не тільки від категорії пільговика, але й виду транспорту. Для залізничного, водного та
повітряного транспорту, де фактичну вартість наданих пільгових послуг можна обрахувати, доцільно
буде ввести диференційовану систему знижок. Такий досвід вдало використовується у Польщі –
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гнучка система знижок (95%, 78%, 49%, 37% - залежно від категорії пільговика) дозволяє більш
справедливо розподіляти державні кошти на транспортні пільги.
В основі описаних вище конфліктів перевізників з пільговиками та владою на міському та
приміському пасажирському транспорті загального користування лежить неможливість точного обрахунку
фактично спожитих транспортних послуг. Тому вирішення даної проблеми повинне базуватися на
впровадженні пластикових соціальних старт-карт замість посвідчень пільговиків. Розуміючи затратність
такого кроку, вважаємо, що альтернатив йому на даному етапі реформи соціальної підтримки немає. При
цьому виходимо з того, що метою оптимізації системи транспортних пільг є не тільки адресний підхід до їх
надання та вирішення конфліктів між суб’єктами цих відносин, але й раціоналізація використання
бюджетних видатків на ці цілі. Монетизація транспортних пільг, яку часто пропонують як альтернативу, на
даному етапі не призведе до позитивного соціального та економічного ефекту. Вважаємо, що транспортні
пільги монетизувати недоцільно, оскільки грошову компенсацію доведеться виплачувати і тим особам, які
раніше не користувалися ними. Результатом таких дій буде розпорошення бюджетних коштів, оскільки
розмір такої компенсації не принесе реальної вигоди тим, хто не користується транспортом, а для тих, хто
користується, – буде недостатнім.
Впровадження електронної соціальної старт-картки має позитивний досвід у країнах Західної
Європи, Китаю, Малайзії, Кореї. При наявності відповідної інфраструктури (в даному випадку
пристроїв зчитування інформації у транспорті) вдасться обрахувати точну кількість використаних
транспортних пільг. Наприклад, за результатами соціальної програми «Картка киянина» КМДА
інформує, що пільговим проїздом в метро серед держателів карт користуються всього 30% осіб, які
таке право мають, що означає економію третини бюджетних коштів, які виділяються на ці цілі. За
таких умов держава матиме змогу в повній мірі компенсувати витрати на перевезення пільгових
категорій населення, а пільговики не відчуватимуть морального дискомфорту при реалізації свого
законного права на транспортну пільгу.
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Анотація
Розглянуто поточний стан та основні проблеми чинної системи транспортних пільг.
Запропоновано алгоритм конкретних кроків щодо покращення наявної ситуації в процесі
реформування системи соціальних пільг в Україні.
Ключові слова: соціальна пільга, реформа соціальної підтримки, транспортні пільги,
пільговики, адресність.
Аннотация
Рассмотрены текущее состояние и основные проблемы действующей системы
транспортных льгот. Предложен алгоритм конкретных шагов по улучшению сложившейся
ситуации в процессе реформирования системы социальных льгот в Украине.
Ключевые слова: социальная льгота, реформа социальной поддержки, транспортные
льготы, льготники, адресность.
Annotation
The basic problems of the system of social transport benefits and its current state are considered. The
algorithm of specific steps aimed at the improvement of the existing situation in the framework of the process
of social benefits reform in Ukraine is suggested.
Key words: social benefits, reform of social support, transport benefits, benefit recipients, targets.

350

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

УДК 65.01

Безродна С.М.,
асистент кафедри економіки підприємства,
Буковинський державний фінансово-економічний університет

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ
РАДЯНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ
Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах вкрай актуальним для підприємств
України є впровадження та вдосконалення систем управління якістю продукції. Впровадження систем
управління якістю продукції на підприємствах повинне бути стратегічним рішенням найвищого
керівництва. Але недостатність знань про досвід застосування радянських та зарубіжних систем
управління якістю сприяє погіршенню очікуваного результату.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ще радянського та зарубіжного
досвіду систем управління якістю продукції знаходимо в працях таких провідних науковців, як:
Ю. М. Уткіна [2], В. О. Кислицин [3], Г. О. Колесніков [4], К. Ісікава [5], Л. Анісімова [6], Ю. М. Кахович [8]
та інших. Досягнення цих науковців розв’язали багато проблем у галузі управління якістю, але
відсутність узагальнення радянського і зарубіжного досвіду вимагають подальших теоретичних
досліджень.
Постановка завдання. Мета статті полягає в оцінці та узагальненні радянських та зарубіжних
систем управління якістю.
Основними завданнями статті є: розглянути поняття системи управління якістю; проаналізувати
та узагальнити радянські і зарубіжні системи управління якістю; розробити моделі підходів до
управління якістю продукції; визначити основні переваги та недоліки японського, європейського,
американського, російського і українського підходів; запропонувати узагальнену концепцію управління
якістю продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система управління якістю – сукупність органів і
об’єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів під
час управління якістю продукції [1, с. 2].
З урахуванням історії управління якістю на підприємствах різних країн привело до розвитку ряду
радянських та зарубіжних систем, які детально розглянемо у табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика радянських та зарубіжних систем управління якістю продукції
Радянські системи управління якістю продукції
Найменування системи, рік та
літературне джерело
1
Саратовська система бездефектного
виготовлення продукції, 1955 р.,
[2, с. 330]

Характеристика системи управління якістю

2
комплекс взаємопов’язаних технічних, організаційних, економічних,
виховних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для
виготовлення продукції без дефектів з врахуванням вимог нормативної
документації
Горьківська система
у
процесі
технічної
підготовки
виробництва
здійснюється
«Якість, надійність, ресурс з перших
відпрацьовування виробів, яке дозволяє виключити виправлення
виробів», 1958 р.,
дефектів у серійному виробництві та вже з перших зразків випускати
[2, с. 330]
надійні, високоякісні вироби
Львівська система бездефектної праці, бездефектна робота приймається за одиницю, і всі можливі дефекти в
1961 р., [2, с. 330]
роботі оцінюються зниженим або підвищеним коефіцієнтом якості праці
за невиконання або перевиконання певного показника якості праці
Ярославська система наукової
забезпечення комплексного підходу до управління якістю продукції на
організації праці з підвищення
основі планування основних показників якості продукції та управління
моторесурсу, 1964 р., [2, с. 330]
цими показниками
Комплексна система управління якістю сукупність заходів, методів і засобів, за допомогою яких цілеспрямовано
продукції, 1975 р.,
встановлюється, забезпечується, підтримується на основних стадіях
[2, с. 330]
життєвого циклу продукції рівень якості продукції, що відповідає
потребам народного господарства та населення
Зарубіжні системи управління якістю продукції
Система наукового виробничого
менеджменту Тейлора, 1905 р.,
[3, с. 47]

встановлює вимоги до якості виробів у вигляді допусків визначених
шаблонів, набудованих на верхню і нижню границі допусків, прохідні і
непрохідні калібри та шаблони
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продовження табл. 1
1

2

Система впровадження безупинного
поліпшення Е. Демінга, 1950 р.,
[4, с. 62]
Система «Контроль якості в
масштабах всієї компанії» К. Ісікави,
1955-1960 рр., [5]
Система тотального управління
якістю А. Фейгенбаума, 1960 р.,
[3, с. 50]

встановлює наступні підходи до управління якістю: як «проектування
якості» та «часові характеристики якості»; як логічне продовження і
розвиток практики управління персоналом і якістю продукції
системний підхід щодо вивчення, розвитку і реалізації методів
управління якістю на основі статистичних методів для того, щоб в
управлінні якістю брали участь всі підрозділи і всі працівники компанії
системний підхід комплексного управління якістю продукції до всіх її
етапів життєвого циклу: вивчення вимог ринку, доставка готової
продукції споживачу і її технічне обслуговування в процесі
експлуатації

Система «Нуль дефектів» Ф. Кросбі,
1964 р.,
[6, с. 32]
Система аналізу небезпечних чинників
та критичних точок контролю, 1960 р.,
[7, с. 9]
Загальний менеджмент якості,
1980 р.,
[8, с.126]

комплекс організаційних заходів зі створення умов для того, щоб
весь персонал виконував свою роботу якісно, без дефектів і
переробок
є науково обґрунтованою системою, що дозволяє забезпечувати
виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю
небезпечних чинників
передбачає управління вимогами якості продукції, що має
відповідати розробленим за цією системою стандартам ISO серії
9000

Джерело : розроблено автором за даними [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
Порівняльна характеристика радянських та зарубіжних систем управління якістю на основі
даних табл. 1 дає можливість узагальнити радянський та зарубіжний досвід шляхом розроблення
узагальнюючих моделей підходів до управління якістю продукції (табл. 2).
Таблиця 2
Моделі підходів до управління якістю продукції
Назва моделі

Японська

Європейська та
американська

Українська та
російська

Принципи та завдання моделі підходів до
управління якістю
Комплекс рішень з підвищення якості та
продуктивності
праці,
що
спрямоване
на
збільшення частки ринку за умови покращення
якості продукції та зростання випуску нової
продукції у сукупному обсязі продукції.
Протидія якості продукції та продуктивності праці;
пошук консенсусу за різними шляхами та методами
покращення якості продукції.
Прискорення
обігу
інвестиційних
коштів
і
збільшення вартості основних фондів.
Протидія якості продукції та продуктивності праці
на основі створення сприятливих умов для
виготовлення продукції без дефектів з врахуванням
вимог нормативної документації.
Збільшення частки ринку за рахунок підвищення
якості продукції і збільшення частки нової продукції
у сукупному обсязі; прискорення обігу інвестованих
коштів і збільшення доходу.

Особливості застосування моделі
підходів до управління якістю
Спрямована на підвищення якості
продукції та діяльності підприємства
за рахунок підвищення продуктивності
праці
робітників,
скорочення
собівартості продукції.
Спрямована
на
одержання
максимального
прибутку
та
підвищення
якості
продукції
підприємства за рахунок економії на
витратах.
Спрямована
на
одержання
максимального
прибутку
та
підвищення
якості
продукції
підприємства за рахунок економії на
витратах, збереження на порівняно
низькому рівні заробітної плати та
постійного набору нових працівників.

Джерело : розроблено автором
Згідно проведеного аналізу на основі даних табл. 1 та табл. 2, віднесемо до кожної з
розглянутих моделей підходів наступні радянські та зарубіжні системи управління якістю продукції, а
саме:
1. Японська модель: система статистичного контролю якості (Statіstіcal Qualіty Control - SQC)
представниками якої є В. Шухарт, Х. Доджем, Х. Ромінг, В. Е. Демінг і Дж. М. Джуран [3, с. 47-48];
система впровадження безупинного поліпшення (Contіnues Іmprovement Іmplementatіon System - CІІS)
В. Е. Демінга [4, с. 62]; система «Контроль якості в масштабах всієї компанії» (CWQC) К. Ісікава [5];
система тотального управління якістю (Total Qualіty Control – TQC) А. Фейгенбаума [3, с. 50] та
система загального менеджменту якості (Total Qualіty Management - TQM) [8, с. 126].
2. Європейська та американська модель: система наукового виробничого менеджменту Тейлора
[3, с. 47]; система «Нуль дефектів» (Zero Defekt - ZD) Ф. Кросбі [6, с. 32]; система аналізу небезпечних
чинників та критичних точок контролю (Hazard Analysisand Critical Control Point - НАССР) [7, с. 9].
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3. Українська та російська модель: Саратовська система бездефектного виготовлення продукції
(СБВП) [2, с. 330]; Горьковська система «Якість, надійність, ресурс з перших виробів» (ЯКНАРЗПВ) [2,
с. 330]; Львівська система бездефектної праці (СБП) [2, с. 330]; Ярославська система наукової
організації праці з підвищення моторесурсу (НОРМ) [2, с. 330]; комплексна система управління якістю
продукції (КСУЯП) [2, с. 330].
Для того, щоб розробити узагальнену концепцію управління якістю продукції, необхідно
визначити основні переваги та недоліки кожного з вищерозглянутих підходів згідно представлених
моделей.
Основними перевагами японського підходу до управління якістю продукції є:

–випуск конкурентоздатної високоякісної продукції, що відрізняється від аналогічної продукції
інших країн-виробників;
–японські системи управління якістю продукції охоплюють всю діяльність фірми;
–вирішення проблеми якості на основі всього передового та сучасного досвіду;
–послідовне і наполегливе проведення робіт по вивченню запитів споживача;
–прагнення до загального розуміння і загальної участі управляючих на основі

переходу до

комплексного управління якістю продукції;

–проведення регулярних перевірок функціонування систем вищим керівництвом;
–особлива увага звертається на мобілізацію фізичного і інтелектуального потенціалу;
–державний вплив на основних напрямках поліпшення якості продукції.

Основними недоліками японського підходу до управління якістю продукції є:

–статистичні методи контролю, хоч і були ефективні, але значення їх в той час було
переоцінено. В результаті працівники відносилися до управління якістю як до чогось непомірно
важкого;
–стандартизація розвивалася у напрямі розробки стандартів на продукцію і сировину, технічних
і виробничих норм, але залишалася формальним процесом;
–управління якістю залишалося рухом серед інженерів і робітників на підприємствах. Керівники
вищої і середньої ланок не виявляли до нього достатньої цікавості;
–існувало неправильне уявлення про те, що заходи щодо управління вимагають значних
капіталовкладень [5, с. 40-55].
Перевагами європейського та американського підходу до управління якістю продукції є:
–жорсткий контроль за якістю виготовлення продукції з використанням методів математичної
статистики;
–адміністративний контроль за виконанням планів управління якістю;
–удосконалення управління фірмою в цілому;
–розв’язання проблеми якості частіше шукали в різноманітних протекціоністських

заходах, які

захищали американську та європейську продукцію від конкурентів;

–надається велике
підприємствам за якість;

значення

юридичній

відповідальності

виробників

та

торговельним

–глибокий аналіз кожного дефекту не для його виправлення, а для пошуку і усунення причини
його виникнення.
Основними недоліками європейського та американського підходу є:
–питання підвищення якості знаходилося на другому плані;
–недостатньо уваги приділялося внутрішнім виробничим потребам підприємств;
–спеціалістам з якості необхідно було мати більш високий рівень професійної підготовки, для

того щоб приймати участь в усьому комплексі робіт;

–зростання вимог до кваліфікації робітників.
Перевагами російського та українського підходу до управління якістю продукції є:
–повна відповідальність безпосереднього виконавця за якість виготовленої продукції;
–суворе дотримання технологічної дисципліни;
–повний контроль якості виробів і відповідності їх чинній документації;
–зосередження технічного контролю не тільки на реєстрації браку, а головним

заходах, які виключають появу різних дефектів;
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–кількісна оцінка якості праці кожного виконавця, колективів, підрозділів, що на цій основі
дозволяє проводити моральне і матеріальне стимулювання;
–документальне оформлення систем якості.
Недоліками російського та українського підходу є:
–на той час потрібна була відповідна матеріальна база, а головне - персонал, зацікавлений у
гарній роботі. А цього на більшості підприємств не було;
–вимагає особливої уваги та витрат часу до складання конструкторської і технологічної
документації;
–підготовка та перепідготовка кадрів вимагали витрат часу на підвищення кваліфікації та
навчання персоналу.
Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду систем дозволяє узагальнити розглянуті моделі
систем та підходів до управління якістю продукції в одну загальну концепцію, яка буде поєднувати в
собі сукупність усіх переваг підходів до управління якістю продукції, що в подальшому
застосовуватиметься підприємствами України як важливий напрям удосконалення процесу управління
якістю продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Передовий досвід України щодо управління якістю
продукції накопичувався від досвіду діяльності різних підприємств промислово розвинутих країн. Так
продовжувалося до тих пір, поки Україна не перейшла на принципи ринкової економіки. В результаті
на переважній більшості підприємств від руху по підвищенню якості продукції збереглися тільки
стандарти підприємства та залишки комплексної системи управління якістю продукції. Це говорить про
те, що сьогодні в Україні формується власний системний підхід до управління якістю продукції, який
накопичувався та створювався на основі досвіду радянських та зарубіжних систем управління якістю
продукції.
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Анотація
У статті досліджується роль вітчизняних та зарубіжних систем в управлінні якістю
продукції на підприємствах. Представлено розроблену моделі систем управління якістю продукції
для того, щоб в загальному оцінити досвід США, Японії, Росії та України. Розглянуто переваги та
недоліки оцінених моделей. Обґрунтовано необхідність створення узагальненої концепцію
управління якістю продукції.
Ключові слова: якість, система управління якістю, вітчизняний досвід, зарубіжний досвід,
підприємство.
Аннотация
В статье исследуется роль отечественных и зарубежных систем управления качеством
продукции на предприятиях. Представлено разработанную модель систем управления качеством
для того, чтобы, в общем, оценить опыт США, Японии, России и Украины. Рассмотрены
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преимущества и недостатки оцененных моделей. Обоснована необходимость создания
обобщенной концепции управления качеством продукции.
Ключевые слова: качество, система управления качеством, отечественный опыт,
зарубежный опыт, предприятие.
Annotation
The article studies the role of national and foreign systems in the quality management in enterprises.
The models of quality management were developed in order to estimate the experience of the USA, Japan,
Russia and Ukraine. On the basis of advantages and disadvantages of the estimated models the author
suggests the need to create generalized concept of quality management.
Key words: quality, quality management system, national experience, international experience,
enterprise.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТАПІВ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Постановка проблеми. Однією з головних проблем фінансової глобалізації є поширення
процесів відмивання грошей та фінансування тероризму. Недосконалість національних механізмів
регулювання фінансової системи сприяє швидкому переміщенню «брудних» грошей через національні
кордони. Організована злочинність проникає у фінансові установи, шляхом інвестування встановлює
контроль над найбільшими секторами економіки, сприяє розвитку корупції та лобізму.
З точки зору універсальності найбільш привабливою для відмивання грошей є банківська
система, оскільки має стійкі зв’язки з іноземними установами, дозволяє швидко виконувати широкий
спектр послуг та оперувати значними сумами грошей. В таких умовах, суттєву загрозу для фінансовоекономічної безпеки банку становлять дії його клієнтів з активами, отриманими злочинним шляхом,
оскільки вони є джерелом репутаційного та юридичного ризиків. Довіра суспільства до банків та
відповідно їх стабільність можуть бути підірвані, якщо у суспільній думці ці фінансові установи
асоціюватимуться із злочинцями.
Тому в розрізі банківського регулювання та нагляду високої актуальності набувають питання
методичного і практичного забезпечення процесу протидії легалізації злочинних доходів та
фінансуванню тероризму в банківських установах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових колах питання визначення сутності
поняття «фінансовий моніторинг» розглядались в працях Л. К. Воронової та М. П. Кучерявенка,
Л. А. Савченка, О. П. Орлюка, О. М. Горбунової та М. І. Хімічевої, А. О. Клименка, В. М. Берізко,
А. П. Гаврилишина, Г. М. Бірюкова, Ю. А. Литвина та інших. Проте серед учених все ще не існує
єдиної думки щодо визначення поняття «фінансовий моніторинг» та проведення основних його етапів.
Постановка завдання. Мета статті - встановити взаємозв’язок між суб’єктами фінансового
моніторингу та його основними функціями; визначити та обґрунтувати доцільність використання
підходів до організації фінансового моніторингу
Виклад основного матеріалу дослідження. Феномен відмивання грошей базується на
специфічних аспектах розвитку організованої злочинності. Їх можна позначити як інтенсивний і
екстенсивний [4, с. 129].
Інтенсивний аспект феномену пояснюється якісними змінами процесу відмивання грошей. Це,
передусім, пов'язане з бурхливим розвитком економіки взагалі та сектора фінансових послуг зокрема, що
мав місце в другій половині XX ст. Це зумовлено появою та розвитком нових технологій, лібералізацією
ринку і загальною тенденцією глобалізації економічного процесу. Але одні і ті інструменти та ринки з
одного боку сприяють міжнародним фінансам та роблять країни взаємозалежними, з іншого представляють собою потенційну загрозу міжнародній фінансовій системі.
До того ж, світова фінансова інтеграція вплинула на перерозподіл фінансових агрегатів, тобто в світі
обіг готівкових грошових коштів стає дедалі меншим, а обіг безготівкових грошових коштів набуває
бурхливого розвитку. Таким чином, злочинці, які отримують свої прибутки готівкою, з метою приховування
злочинного джерела їх походження змушені інтегрувати свої фонди в фінансову систему. Момент
позбавлення від готівкової маси є невід'ємною частиною процесу відмивання грошей.
Міжнародні стандарти протидії відмивання грошей і фінансуванню тероризму, розроблені
Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF), передбачають
сукупність заходів і процедур щодо виявлення фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням
«брудних» грошей, і які покладені на фінансовий сектор кожної країни [5]. У законодавчих актах
певних країн, наприклад, Україні, Росії та Казахстану, зазначений процес має назву фінансового
моніторингу [7; 8; 9].
Наглядові органи (згідно з українським законодавством, – суб’єкти державного фінансового
моніторингу), здійснюють контроль за дотриманням підзвітними особами законодавства у сфері
протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму. Контроль з
боку наглядових органів забезпечується здійсненням безвиїзного нагляду та виїзних планових та
позапланових перевірок. Наглядовими органами в Україні є: Національний банк України, Національна
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комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та
зв'язку України, Міністерством економіки України, Держфінмоніторинг.
Взаємозв’язок між суб’єктами фінансового моніторингу та його основними функціями можна
представити у вигляді схеми, наведеної на рис. 1.
Суб’єкти фінансового моніторингу

Функції фінансового моніторингу

Підзвітні особи

Інформаційно-аналітична

Наглядові органи
Підрозділ фінансової розвідки

Превентивна

Правоохоронні органи
Правоохоронна
Непрямі суб’єкти наднаціонального
та національного рівнів
Стабілізаційна (мобілізуюча)

Рис. 1. Взаємозв’язок між суб’єктами та функціями фінансового моніторингу
Джерело : розроблено автором
На рис. 1 показаний взаємозв’язок між правоохоронною функцією та підрозділом фінансової
розвідки. Існування такого зв’язку обумовлюється типом його організації. Крім того, згідно українського
законодавства, Держфінмоніторинг здійснює нагляд за певними категоріями суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, що і передбачає застосування ним заходів впливу у разі виявлення
порушень у сфері протидії легалізації доходів та фінансуванню тероризму.
Відповідно до рекомендацій FATF усі процедури та методи фінансового моніторингу зводяться
до вирішення трьох функціональних завдань: ідентифікація учасників фінансової операції; фіксування
відомостей про підозрювані операції та їх учасниках; інформування спеціально уповноваженого
органу про підозрілі операції (в Україні – Державна служба фінансового моніторингу) [5].
З цього приводу, слід відмітити, що способи які виконують ці процедури, міжнародними
стандартами не регламентовані (табл. 1).
Виходячи із даних, наведених у табл. 1, слід відмітити, що комплекс процедур, направлених на
встановлення учасників фінансових операцій, має назву ідентифікації. Ідентифікація: (лат. identifico –
ототожнювати) – ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання [1].
За принципом організації ідентифікації національні системи у сфері контролю за відмиванням
«брудних» грошей доцільно поділити на дві групи.
До першої групи відносять учасників фінансового моніторингу, які, відповідно до законодавства,
проводять загальну ідентифікацію усіх своїх клієнтів, що здійснюють широкий спектр фінансових
операцій. Зазначений підхід діє на Україні, в Казахстані. Перевагою зазначеного підходу є
формування серед населення та суб’єктів економічної діяльності навиків фінансової дисципліни, а
також локальне охоплення усіх можливих контактів злочинників, що відмивають тіньові капітали,
легальною фінансовою системою.
До другої відносять держави, що встановлюють для учасників фінансового моніторингу вимоги
про проведення вибіркової ідентифікації [8]. Згідно законодавства Російської Федерації, вибірковий
підхід розповсюджується тільки на фінансові операції, які здійснюються без відкриття рахунку.
За методами, що використовуються, вибірковий підхід може бути поділений на суб’єктивний та
формалізований.
Суб’єктивний метод передбачає, що учасники фінансового моніторингу ідентифікують клієнтів,
операції яких викликають підозру. Позитивом даного методу є процедура ідентифікації,яка
зосереджена на зібранні більш повних та достовірних відомостей про клієнта, його діяльності, та осіб,
що беруть участь в управлінні грошовими коштами клієнта. Позитивні результати перевірки окупають
витрати, так як в цьому випадку підвищується імідж банку та зростає його рейтинг [4].
Суб’єктивний метод характеризується невизначеністю підходу до реалізації та великими
труднощами при організації контролю за його використанням, тому у чистому вигляді він практично не
застосовується.
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Таблиця 1
Характеристика підходів до організації фінансового моніторингу
№
п/
п
1.

2.

3.

Функції фінансового
моніторингу

Підхід

Процес ідентифікації

Загальний

Встановлення
особистості клієнта

Ідентифікація усіх
учасників будь-яких
фінансових операцій.
Недоліки: збільшується
тривалість фінансових
операцій та їх собівартість;
створення перешкод у
розвитку нових технологій
фінансових операцій з
використанням технічних
засобів.

Збереження
ідентифікаційних
відомостей
Оновлення
ідентифікаційних
даних
Фіксування
відомостей про
фінансові операції

Інформування
спеціально
уповноваженого
органу

Вибірковий
Підхід «знай свого
клієнта»
Ідентифікація осіб і
організацій,
поведінка і/та
операції, які
викликають підозру
учасників
фінансового
моніторингу.
Недоліки:
невизначеність
критеріїв підозри,
труднощі контролю
за виконанням.

Формалізований підхід
Встановлений перелік
відомостей, які учасники
фінансового моніторингу
повинні зібрати про свого
клієнта.
Недоліки: збільшення
тривалості фінансових
операцій та їх собівартість,
зниження продуктивності
фінансових установ та
дохідності фінансової
системи в цілому.

Відсутність як загальнонаціональних, так і єдиної міжнародної бази ідентифікації
даних
Альтернативний підхід

Нормативний підхід

По мірі надходження інформації
Недолік: відсутність основних для
оновлення відомостей.

Законодавчо встановлені критерії
фіксування відомостей – порогова сума і
характер операції.
Недоліки: учасники фінансового моніторингу
зосереджують власні основні умови на
виконання формальних вимог, а не на
аналізі характеру фінансових операцій
власних клієнтів.
Електронний спосіб і достатньо короткий
термін (1-3 робочих днів) для передавання
банківськими установами повідомлень до
спеціально уповноваженого органу.
Недоліки: короткі терміни вимагають
учасників фінансового моніторингу
зосередити умови на виявленні операцій, що
законодавчо відповідають встановленим
критеріям, але не всебічному аналізі
діяльності клієнтів, їх фінансового стану та
позиціюванні на ринку.

Спосіб передавання відомостей
учасниками фінансового
моніторингу до спеціально
уповноваженого органу не
встановлений.
Недолік: оперативне реагування
на подану інформацію не
визначено.

Джерело : складено автором за матеріалами [5; 7; 8; 9]
Формалізований підхід передбачає встановлення закритого переліку відомостей, які учасники
фінансового моніторингу повинні встановити по відношенню до своїх клієнтів. Підґрунтям
формалізованого підходу ідентифікації виступає розробка критеріїв для проведення ідентифікації, яка
вказує на те, що клієнт проводить операції, пов’язані з відмиванням тіньових капіталів.
При цьому, критерієм виявлення підозрілих операцій є поріг за сумою фінансової операції,
нижче якого вимоги до ідентифікації не розповсюджуються. Так, законодавством Франції такій поріг
встановлений у сумі 8 тис. євро, у Німеччині – 15 тис. євро, у Росії – 15 тис. руб., у США – 3 тис. дол.
США, в Україні – 150 тис. грн. [6; 7; 8; 9; 10].
З метою формалізації критеріїв, орієнтованих на виявлення підозрілих клієнтів, вводиться
поняття рівня ризику здійснення клієнтом операції з метою відмивання незаконних доходів, потенційна
спроможність клієнтів брати участь у відмиванні тіньових капіталів. Розрізняють підвищений та
низький рівень ризику. У відповідності з рекомендаціями FATF, національна система у сфері контролю
за відмиванням «брудних» грошей у в обов’язковому порядку повинна містити критерії віднесення
певного клієнта до групи підвищеного ризику. У деяких країнах критерії ризику встановлюються
публічно. Так, в Україні та Росії основні критерії ризику викладені у нормативних актах,
регламентовані Центральними банками та обов’язкові для виконання усіма фінансово-кредитними
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установами. Критерії містять у собі як загальні ознаки, що свідчать про можливість відмивання доходів
отриманих злочинним шляхом, так і специфічні, які притаманні для певних видів фінансових операцій
або певних видів діяльності клієнтів.
До клієнтів, яким учасниками фінансового моніторингу присвоєний підвищений рівень ризику,
застосовуються процедури належної обачності (введений у практику контролю за відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму Вольфсберськими принципами [2]
та передбачає процедури, які проводяться фінансовими установами з метою всебічного дослідження
діяльності клієнта, його фінансового стану та положення на ринку).
Слід відмити, не дивлячись на багатогранність підходів до прийняття рішень про ідентифікацію,
усі учасники фінансового моніторингу у різних країнах здійснюють наступний комплекс процедур:
встановлення особистості клієнта; збереження відомостей про клієнта та фінансові операції;
оновлення відомостей про клієнта та фінансові операції; фіксування відомостей про підозрілі операції;
інформування спеціально уповноваженого органу.
Про ефективність роботи учасників фінансового моніторингу в деяких державах дозволяє
зробити аналіз санкцій за порушення в сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
Оскільки основою фінансово-кредитної системи цих країн є банківські установи, ми обмежилися
дослідженням санкцій, застосованих тільки в банківському секторі (табл. 2). Крім того, даний аналіз
охопив всього 6 держав пострадянського простору через відсутність статистики зі здійснення
наглядових заходів та застосування санкцій за порушення в сфері протидії відмиванню грошей і
фінансуванню тероризму в інших країнах.
Таблиця 2
Санкції за порушення у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму,
застосовані наглядовими органами в банківському секторі у країнах пострадянського простору
у 2011 р.
Штрафи
КільКількість
Попередкість
фіз.
перевірок
ження
юр. ос.
банків
ос.
Росія
966
587
104
110
Україна
175
355
18
13
35
Казахстан
39
322
15
56
0
Білорусь
31
10
13
37
0
Туркменістан
11
11
0
0
0
Киргизстан
22
7
18
0
0
Джерело : складено автором за матеріалами [3, с. 48]
Країна

Призупинення
ліцензії на
окремі операції
70
1
3
0
0
0

Відкликання
ліцензії
2
0
1
0
0
0

Невелика кількість санкцій, застосованих за порушення у сфері протидії відмиванню грошей та
фінансуванню тероризму в Киргизстані та Туркменістані, більшою мірою свідчить про низьку якість
перевірок, які проводяться наглядовими органами, ніж про відсутність порушень у цій сфері.
Враховуючи масштаби банківського сектора, слід звернути увагу й на невелику кількість перевірок,
здійснюваних наглядовими органами в Росії та Білорусі, де частки банків, охоплених контролем,
складають 60 % та 32 % відповідно. Все це свідчить про низьку ефективність наглядових органів у
більшості пострадянських республік.
При цьому, слід зазначити, що в таких країнах як Україна та Казахстан, ситуація із
функціонуванням наглядових органів виглядає набагато краще. Так, згідно українського
законодавства, НБУ проводить планові перевірки банків один раз на два роки, а позапланові (у т. ч.
відокремлених підрозділів) – за результатами безвиїзного нагляду. Крім того, активна робота НБУ у
сфері фінансового моніторингу дозволила Україні «вибути» восени 2011 р. з, так званого, «чорного
списку» Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). При цьому
зазначимо, що в переліку країн, які мають суттєві недоліки в національних режимах протидії
відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, знаходяться такі пострадянські держави, як
Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан [11].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити висновок, що перевага
одному із визначених підходів при формуванні практичних механізмів реалізації окремих етапів
фінансового моніторингу віддається не стільки за характером сильних та слабких сторін підходу,
скільки за загальним характером усіє системи виконавчої влади. По мірі змін у загальносуспільних
відношеннях державам доцільно час від часу переглядати підходи до практики фінансового
моніторингу.
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Анотація
Стаття присвячена аналізу фінансового моніторингу – складової частини міжнародної
системи заходів щодо протидії відмиванню незаконних доходів та фінансуванню тероризму.
Розглядаються підходи до організації фінансового моніторингу, їх переваги та недоліки.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, система протидії відмиванню незаконних доходів та
фінансуванню тероризму, підходи фінансового моніторингу, спеціально уповноважений орган.
Аннотация
Статья посвящена анализу финансового мониторинга - составной части международной
системы мероприятий относительно противодействия отмыванию незаконных доходов и
финансированию терроризма. Рассматриваются подходы к организации финансового
мониторинга, их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, система противодействия отмыванию
незаконных доходов и финансированию терроризма, подходы финансового мониторингу,
специально уполномоченный орган.
Annotation
The article is devoted to the analysis of the financial monitoring, a part of the international system of
measures in relation to counteraction to washing of illegal profits and terrorism funding. Approaches to
organization of the financial monitoring, their advantages and disadvantages are considered.
Key words: financial monitoring, system of counteraction to washing of illegal profits and terrorism
funding, approaches of financial to monitoring, specially authorized body.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОДУКТОВОЇ
ПОЛІТИКИ БАНКУ
Постановка проблеми. Європейська інтеграція України зумовила необхідність нівелювання
макроекономічних диспропорцій і суперечностей у розвитку національної економіки в цілому та
фінансового ринку зокрема. Прискорення процесів трансформації світових фінансових ринків та
стирання транснаціональних кордонів руху капіталу стали причиною зростання конкуренції на
сегментах залучення та розміщення банківських ресурсів, де ведеться гостра боротьба за клієнтів.
Для максимального задоволення особистих, суспільних та виробничих потреб сучасної економіки
банки мають постійно розробляти новітні та адаптувати існуючі банківські продукти і послуги до
постійно зростаючих вимог клієнтів. Наявність унікальних споживчих якостей банківських продуктів і
послуг визначають їх конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішніх фінансових ринках
банківських послуг, дозволяють забезпечити конкурентоспроможність вітчизняних банків на світовій
арені та створити підстави для соціально-економічного розвитку держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні й теоретико-методологічні аспекти
розвитку банківських продуктів і послуг як напряму підвищення конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання, в тому числі і банків, досліджувалися у роботах таких зарубіжних та вітчизняних
вчених, як: С. Арбузова та О. Папаіки [8], Д. Гладких, О. Дзюблюка, С. Козьменка та Ф. Шпига, [2],
А. Лещенко [3], А. Мещерякова [6], О. Мельникової [5], В. Міщенка, Р. Павленка [7], І. Спіцина,
Я. Спіцина [12], А. Єпіфанова та ін. Водночас невирішеними залишаються проблеми підвищення
конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг в умовах високого динамізму зовнішніх та
внутрішнього ринку банківських послуг.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розмежуванні сутності банківських продуктів і
послуг та розробці методологічних положень продуктової політики, реалізація яких дозволить
підвищити конкурентоспроможність банку на вітчизняному та світовому фінансових ринках.
Виклад основного матеріалу дослідження. В силу специфіки своєї діяльності банк виступає
на ринку як продавець банківських продуктів і послуг, задовольняючи при цьому потреби економіки та
домашніх господарств у додатковому фінансуванні і прискорюючи процеси економічного відтворення.
Глобалізація фінансових ринків зумовила трансформацію вітчизняного ринку банківських послуг з
ринку виробника (банку) у ринок споживача (клієнта) [7] і спричинила переорієнтацію філософії роботи
банків виключно на клієнтів. Наслідком цього стало зростання диверсифікації продуктових лінійок
банків, орієнтованої на максимальне задоволення потреб клієнтів, запровадження інноваційних
технологій, спрямованих на підвищення якості обслуговування, використання новітніх зовнішніх і
внутрішніх комунікацій в процесі просування банківських продуктів і послуг на ринок.
Сьогодні в законодавчих актах [9; 10] спостерігається відсутність чіткого розмежування сутності
понять «банківська операція», «банківська послуга», «банківський продукт». Так, у ст. 1 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» наведено наступне
визначення фінансової послуги: «операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах
третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і
за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження
реальної вартості фінансових активів» [10]. Перелік банківських та інших фінансових послуг, які має
право надавити банк (крім послуг у сфері страхування), визначено у ст. 47 Закону України «Про банки
і банківську діяльність» [9]. При цьому в окремих випадках поняття «банківська послуга», «банківський
продукт», «банківська операція», «фінансова послуга» вживаються як синоніми (ст. 2, 47). Наприклад,
в одних випадках діяльність щодо розміщення залучених у вклади (депозити) коштів та банківських
металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик визначається як вид банківських
послуг (ст. 47), в інших – як операцій (ст. 49).
В економічній літературі також відсутня єдина точка зору щодо визначення сутності зазначених
понять. Так, у «Енциклопедії банківської справи України» банківську операцію визначено як сукупність
різних видів і напрямів діяльності банку у сфері фінансово-кредитних відносин з метою одержання
прибутку: залучення грошових коштів і їх розміщення; здійснення кредитування і розрахунків; емісійна
діяльність; купівля і продаж цінних паперів та валютних цінностей; касове обслуговування юридичних і
фізичних осіб; зберігання, купівля та продаж банківських металів, дорогоцінних каменів та ін.
коштовностей; формування та розміщення золотовалютних резервів; касове виконання державного
бюджету та обслуговування державного боргу і видача гарантій, поручительств та надання інших
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фінансових послуг [1]. У «Словнику бізнес-термінів» наведено подібне визначення поняття
«банківська операція». Як види банківських операцій запропоновано вважати такі: 1) активні операції,
завдяки яким банки розміщають наявні в них кошти: надання кредиту, покупка цінних паперів, участь
на паях; 2) пасивні операції, завдяки яким банки формують кошти (залучення коштів, внесків, продаж
цінних паперів), формують фонди за рахунок прибутку, формують кредиторську заборгованість за
рахунок зменшення власних коштів; 3) комісійні операції – надання послуг, виконання доручень,
виконання посередницьких операцій. До активно-пасивних операцій відносяться операції, що
зменшують активи й пасиви: розрахунки за дорученням клієнтів, погашення кредиторської
заборгованості, списання активів на реалізацію, списання видатків на джерела фінансування,
вилучення капіталу (платежі за рахунок власних коштів) [11].
На думку І. Спіцина та Я. Спіцина, банківською послугою є різноманітні банківські операції щодо
обслуговування клієнта [12]. Але дане визначення носить загальний характер і не дозволяє
розмежувати банківську послугу та операцію. Найбільш конкретне визначення поняття «банківська
послуга» запропоноване у «Енциклопедії банківської справи України»: це певний набір дій банківської
установи, які здійснюються на замовлення та в інтересах клієнта у сфері грошово-кредитних відносин
без залучення додаткових резервів [1].
Банківський продукт визначають як набір модифікованих банківських і фінансових операцій для
вирішення якої-небудь потреби клієнта, який можна позиціонувати як нову банківську послугу або
сполучення традиційних послуг банку, вибудувані в технологічний ланцюжок, що дозволяє вирішувати
конкретну проблему клієнта й задовольняти його попит у комплексному обслуговуванні [13].
Банківський продукт складається з набору базових технологій (поточні, карткові як різновид поточних
та депозитні рахунки, кредити, Інтернет-банкінг) зі своїм специфічним переліком параметрів (валюта,
термін, мінімальна и максимальна сума, тип карти та ін.). При цьому банківські продукти одного типу
відрізняються один від одного кількістю й значенням базових параметрів (наприклад, для депозитного
рахунку: можливість поповнення та пролонгації, тип виплати відсотків, капіталізація відсотків) [3].
На думку Мельникової О. В., у російській науці домінує думка, що банківська послуга – це
різновид банківських операцій (тобто, не всі банківські операції є послугами), а в зарубіжній літературі,
навпаки, банківські операції визначають як різновид банківських послуг [5]. У вітчизняній науці поки що
не сформувалася єдина точка зору щодо встановлення ієрархії категорії, що розглядаються.
Так, вітчизняний вчений А. Мещеряков [6] запропонував підхід, який знайшов своє підтвердження у
роботах О. Папаіки та С. Арбузова [8], відповідно до якого банківський продукт – це спосіб надання послуг
клієнтові банку; регламент взаємодії службовців банку з клієнтом за умови надання послуги, тобто
комплекс взаємопов’язаних організаційних, інформаційних, фінансових і юридичних заходів, об’єднаних
єдиною технологією обслуговування клієнта. Банківська операція – це система узгоджених за цілями,
місцем і часом дій, спрямованих на вирішення завдань, пов’язаних з обслуговуванням клієнта. Банківська
послуга – це форма задоволення потреби (у кредиті, розрахунково-касовому обслуговуванні, гарантіях,
продажу і зберіганні цінних паперів, іноземної валюти та ін.) клієнта банку. Аналогічної точки зору
притримуються і російські вчені Ю. Масленченков та А. Тавасієв [4].
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що поняття «банківський продукт» та
«банківська послуга» за суттю визначають відповідно спосіб та форму задоволення потреб клієнта, а
поняття «банківська операція» –форму втілення в дійсність банківського продукту. Сукупність
банківських операцій конкретизує банківську послугу, а сукупність банківських послуг, згрупованих за
певною ознакою, становить банківський продукт. Повний і ретельно структурований набір банківських
послуг, що надається певним банком, становить продуктову лінійку, набір банківських продуктів –
продуктовий ряд.
В економічній літературі для визначення сукупності банківських продуктів або послуг
використовують такі поняття як «портфель банківських послуг», «портфель банківських продуктів»,
«продуктовий портфель банку», «портфель банківських продуктів та послуг». Проведене дослідження
дозволяє зробити висновок, що більш коректним, на нашу думку, є поняття «портфель банківських
продуктів», під яким будемо розуміти сукупність банківських продуктів, які відрізняються специфічним
переліком параметрів, спрямованих на максимальне задоволення потреб цільових груп клієнтів. До
таких параметрів можна віднести: види банківської діяльності (портфель депозитних, кредитних
продуктів та ін.), бізнес-напрями банку (портфель продуктів для VIP-клієнтів, корпоративного бізнесу,
малого та середнього бізнесу, приватних осіб та ін.), стадія життєвого циклу (новий (виведення на
ринок), зростання обсягів продаж за рахунок стимулювання попиту на них; період зрілості, коли
досягається максимальні обсяги продаж; насичення ринку, результатом якого є зниження попиту та
зменшення обсягів продаж; різкий спад обсягів продаж, зниження прибутку [2; 14]), рівень ризику
(високий, помірний, низький рівень ризику) та дохідність (висока (надприбутки), середня, низька). В
сучасних умовах пріоритетним завданням для банку є формування раціонального портфеля
банківських продуктів – збалансованого за структурою (рівнем диверсифікації продуктів за видами
діяльності банку, бізнес-напрямами, стадією життєвого циклу, рівнем ризику та дохідності) для
максимально задоволення потреб цільових груп клієнтів та забезпечення максимальної відповідності
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можливостям банку стратегічним цілям і завданням.
На думку І. Спіцина та Я. Спіцина, орієнтація на концепцію удосконалення продуктів веде до
зосередження основних послуг банка на постійному поліпшенні якості своїх послуг [12]. За цих обставин,
окрім послуг, що входять до складу банківського продукту, сьогодні у номенклатурі послуг більшості банків
присутні окремі клієнтоорієнтовані послуги, що надаються банком в рамках спеціалізованого портфеля і
дозволяють збалансувати витрати клієнта на весь комплекс послуг. При цьому клієнтоорієнтовані послуги
часто не консолідовані в портфелі, до них не застосовується комплексна тарифна політика, а також
практично відсутній портфельний та кластерний підходи до їх формування [5].
Структура та диверсифікації портфеля банківських продуктів визначається продуктовою
політикою банку, що визначає якісні характеристики банківських продуктів, здатних виокремити їх
серед аналогів конкурентів у конкретному сегменті ринку у заданий проміжок часу. До основних цілей
продуктової політики можна віднести: збільшення обсягу дохідних активів та залучених ресурсів,
збільшення попиту на банківські продукти шляхом їх постійної адаптації до вимог клієнтів, що постійно
змінюються, забезпечення стійких конкурентних переваг у порівнянні з конкурентами за рахунок більш
привабливих банківських продуктів, зниження витрат, пов'язаних з їх розробкою та реалізацією,
збільшення доходів банківської діяльності, формування позитивного іміджу на підставі ефективного
позиціонування портфеля банківських продуктів та ін. Для забезпечення конкурентоспроможності
банківських продуктів продуктова політика банку має розроблятися з урахуванням таких положень:

–портфель банківських продуктів має враховувати сегментацію ринку банківських послуг,
пріоритетні бізнес-напрями, закріплені у конкурентній стратегії, обмеження, визначені спеціалізацією
діяльності та ринковими умовами функціонування банку;
–наявність тісного взаємозв’язку продуктової політики з ціновою (диференціація тарифів,
відсоткових ставок та комісій відповідно до видів банківських продуктів та послуг, структури
платоспроможного попиту цільових груп клієнтів (VIP-клієнти, корпоративний бізнес, приватні особи та
ін.), визначених за результатами аналізу конкурентного ринку та портфелів банківських продуктів
конкурентів);
–забезпечення постійної адаптації портфеля банківських продуктів до вимог споживачів або
груп споживачів, що постійно змінюються та визначають структуру попиту, шляхом використання
інновацій в процесі розробки банківських продуктів і послуг, коригування та оновлення структури
їхнього портфеля;
–при створенні й реалізації інноваційних банківських продуктів і послуг на окремих сегментах
ринку необхідно враховувати їх життєвий цикл, що у загальному підсумку визначає обсяги продажу в
кожному періоді часу існування попиту на них (попит у споживачів на інноваційні продукти і послуги й
продукти і послуги, що вже реалізуються на ринку, різний);
–постійний моніторинг ринкових тенденцій, зміни кон’юнктури цільових сегментів ринку,
споживчих оцінок якості банківських продуктів і послуг (визначення ступеня їхньої відповідності
вимогам споживачів з погляду здатності задовольнити конкретну потребу у функціональному
відношенні);
–визначення видів банківських продуктів, якими доцільно доповнити поточний продуктовий ряд,
а які слід виключити через зниження їхньої конкурентоспроможності, виходу на нові цільові сегменти
ринку, освоєння нових бізнес-напрямів та ін. (споживачі можуть віддати у майбутньому перевагу тим
банкам, які мають ширший і різноманітніший портфель). Рішення приймаються на підставі аналізу
споживчої цінності, відповідності банківських продуктів структурі платоспроможного попиту,
прогнозування реакції споживачів та оцінювання рівня ризику впровадження інноваційних продуктів.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити такі висновки.
Наявність раціонального портфеля банківських продуктів, збалансованого за структурою, адекватного
вимогам ринку та здатного максимально задовольнити вимоги клієнтів, що постійно змінюються, є
одним з напрямів підвищення конкурентоспроможності та максимізації вартості банку, що створюється
цим портфелем. Структура портфеля та рівень диверсифікації банківських продуктів (продуктового
ряду) визначається продуктовою політикою банку і має відповідати структурі платоспроможного
попиту, враховувати сегментацію ринку банківських послуг та обмеження, які визначаються
спеціалізацією діяльності і ринковими умовами функціонування банку на ринку. В умовах коли цінові
методи конкурентної боротьби поступаються неціновим банки основну увагу мають зосередити на
підвищенні якості та прозорості обслуговування клієнтів.
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Анотація
У роботі досліджено та розмежовано сутність понять «банківські операції», «банківські
послуги» та «банківські продукти». Обґрунтовано концептуальні положення розробки продуктової
політики банку, реалізація яких дозволить забезпечити конкурентоспроможність банківських
продуктів в умовах постійного зростання потреб національної економіки.
Ключові слова: банківські операції, банківські продукти і послуги, портфель банківських
продуктів, продуктова політика.
Аннотация
В работе исследована и разграничена сущность понятий «банковские операции»,
«банковские услуги» и «банковские продукты». Обоснованы концептуальные положения
разработки продуктовой политики банка, реализация которых позволяет обеспечить
конкурентоспособность банковских продуктов в условиях постоянного роста потребностей
национальной экономики.
Ключевые слова: банковские операции, банковские продукты и услуги, портфель банковских
продуктов, продуктовая политика.
Annotation
The essence of concepts «banking operations», «banking services» and «banking products» has
been investigated and differentiated in the work. The article grounds conceptual points of banking product
policy development, which implementation allows providing competitiveness of banking products in the
conditions of continuous growth of national economy requirements.
Key words: banking operations, banking products and services, banking products portfolio, product
policy.
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Одним з основних завдань державної фіскальної політики є
мобілізація та використання бюджетних ресурсів з метою фінансування суспільно необхідних видатків,
для чого можливості податкового забезпечення функціонування держави зіставляються із
потенційним фіскальним ефектом економічно виправданого державного запозичення та загальним
обсягом видатків бюджету. Останні роки державний борг України невпинно зростає, станом на
01.10.2012 р. він склав вже 394,4 млрд. грн., у IV кварталі уряд планує позичити ще 6,9 млрд. грн. за
рахунок випуску довгострокових та середньострокових державних облігацій. Тобто, до кінця поточного
року розмір державного боргу збільшиться до 404,1 млрд. грн. Однак ця сума могла бути набагато
більшою – за умови надання МВФ 15 млрд. дол., запланованих у 2010 р. в рамках програми stand-by.
Нагадаємо, що Україна отримала лише два транші на загальну суму 3,4 млрд. дол., а з весни 2011 р.
нова програма була заморожена на етапі другого перегляду - Україна вже більше року намагається
переконати МВФ виключити питання субсидування цін на природний газ для населення до
завершення газових переговорів з Росією. В умовах надмірного зростання державного боргу
особливої актуальності набуває підвищення фіскальної ефективності існуючих в Україні податків,
серед яких, безперечно, перше місце за обсягами надходжень до державної казни належить податку
на додану вартість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, пов’язаним з дослідженням
особливостей механізму справляння ПДВ в країнах з розвинутою ринковою та транзитивною
економікою та роллю цього податку у забезпеченні фінансування суспільних видатків, присвячені
праці вітчизняних науковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буряковського, В. Бесєдіна,
В. Вишневського, В. Волканова, В. Геєця, О. Данілова, Т. Єфименко, Ю. Іванова, С. Каламбета,
А. Крисоватого, І. Луніної, В. Мельника, П. Мельника, Т. Паянок, А. Скрипника, А. Соколовської,
В. Суторміної, В. Федосова, С. Юрія та інших.
Однак, недостатньо дослідженою залишається проблематика підвищення фіскальної
ефективності ПДВ в Україні в контексті вибору пріоритетів податково-боргових стратегій забезпечення
суспільних видатків в умовах нестабільності державних фінансів.
Постановка завдання. Метою цієї статті є виявлення тенденцій щодо функціонування податку
на додану вартість в системі державних доходів та визначення його фіскальної ефективності з метою
вдосконалення податкового (як альтернативи борговому) інструментарію формування бюджетних
ресурсів для фінансування суспільно необхідних видатків.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасній економічній літературі фіскальна
ефективність ПДВ переважно асоціюється з питомою вагою цього податку у макропоказниках
(доходах бюджету, ВВП, податкових надходженнях від непрямих податків та ін.). Так, А. Соколовська,
М. Азаров, Ф. Ярошенко, Т. Єфименко, говорячи про фіскальну ефективність податку на додану
вартість, мають на увазі його частку у ВВП [1, с. 317; 2, с. 26]. О. Воронкова називає ПДВ
найефективнішим фіскальним податком, обумовлюючи це твердження його великою часткою у
доходах бюджету [3, с. 44]. Разом з тим, ми підтримуємо думку А. Пислиці, яка зазначає, що такий
підхід є не зовсім точним, «…оскільки це лише один із показників, що характеризує фіскальну
ефективність податку» [4, с. 101].
Визначення фіскальної ефективності ПДВ не обмежується лише цією групою показників. Вона
враховує також ряд факторів, найважливішими серед яких є валові надходження ПДВ, обсяги
бюджетного відшкодування та податкових пільг, ухилення від сплати податку, структура та сезонні
коливання надходжень ПДВ, ефективна ставка та продуктивність податку.
Питома вага ПДВ у макропоказниках за останні чотири роки (рис. 1) засвідчує, що попри певні
негативні чинники, які знижують його фіскальну ефективність, ПДВ формує половину всіх податкових
надходжень та значну частку доходів Державного бюджету України – в середньому 53,28% і 39,32%
відповідно. Середнє значення питомої ваги ПДВ у ВВП України - 9,19%.
Зростання ролі ПДВ у наповненні державного бюджету свідчить про значну фіскальну
ефективність цього податку. Достатньо велика частка податку на додану вартість у ВВП України
відображає його суттєвий вплив на систему перерозподілу національного доходу.
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Рис. 1. Питома вага ПДВ у ВВП та у доходах і податкових надходженнях Державного
бюджету України, %
Джерело : розроблено автором за даними [5; 6]
Така ситуація зумовлена перевагами ПДВ, зокрема, ритмічністю надходжень сплачених сум до
бюджету, відносною адміністративною простотою справляння податку, а також досить широкою базою
оподаткування (податком на додану вартість оподатковуються майже всі товари та послуги, які
споживаються населенням країни). До того ж, ставка ПДВ в Україні є порівняно високою, що також
підвищує фіскальну роль податку.
Показник брутто-надходження (валові надходження) характеризує загальну суму ПДВ, сплачену
всіма платниками у звітному періоді. Сума, яка залишається після відшкодування, формує неттонадходження (чисті надходження). Саме чисті надходження маються на увазі, коли йдеться про
планування доходів бюджету від ПДВ і про фактичні надходження цього податку. Цей показник (сума
фактичних надходжень до державного бюджету) є найважливішим для оцінки фіскальної ефективності
ПДВ.
Проаналізуємо структуру надходжень податку на додану вартість до Державного бюджету
України (табл. 1).
Таблиця 1
Структура надходжень податку на додану вартість до Державного бюджету України
Темп приросту, %
Надходження

2008

Податок на додану вартість, всього,
млрд. грн.
92,08
ПДВ із вироблених в Україні товарів,
млрд. грн.
45,02
Бюджетне відшкодування, млрд. грн.
34,41
ПДВ із вироблених в Україні товарів
(за вирахуванням бюджетного
відшкодування), млрд. грн.
10,61
Частка ПДВ із вироблених в Україні
товарів, яка була відшкодована, %
76,43
ПДВ з імпортованих товарів, робіт,
послуг, млрд. грн.
81,47
Частка ПДВ із вироблених в Україні
товарів (за вирахуванням бюджетного
відшкодування) в загальних
надходженнях від ПДВ, %
11,52
Частка ПДВ із імпортованих товарів в
загальних надходженнях від ПДВ, %
88,48
Джерело : розроблено автором за даними [6]

2009

2010

2011

2009 до
2008

2010 до
2009

2011
до 2010

84,60

86,32

130,09

- 8,12

+ 2,03

+ 50,71

45,93
34,54

53,64
40,67

76,18
42,78

+ 2,02
+ 0,38

+ 16,79
+ 17,75

+ 42,02
+ 5,19

11,39

12,97

33,40

+ 7,35

+ 13,87

+ 157,52

75,20

75,82

56,16

- 1,61

+ 0,82

- 25,93

73,21

73,35

96,69

- 10,14

+ 0,19

+ 31,82

13,46

15,03

25,67

+ 16,84

+ 11,66

+ 70,79

86,54

84,97

74,33

- 2,19

- 1,81

- 12,52

Передусім, звернемо увагу, що переважну частку податку на додану вартість забезпечує
Державна митна служба України - в середньому 83,58% суми всіх надходжень ПДВ впродовж 20082011 рр. Така тенденція спричинена значним зростанням імпортних цін, а також забороною
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розрахунків із використанням податкових векселів та посиленням діяльності по боротьбі з
контрабандою у 2008 р. Починаючи з 2009 р., частка ПДВ із імпорту почала зменшуватися: у 2009 р. на 2,19%, у 2010 р. - на 1,81%, у 2011 р. - на 12,52%, що склало 74,33% надходжень ПДВ.
Надходження ПДВ із вироблених в Україні товарів зросли з 45,0 млрд. грн. у 2008 р. до 76,2 млрд.
грн. у 2011 р., або майже у 1,7 разу. Проте більша частина «вітчизняного» ПДВ була відшкодована
платникам: у 2008-2010 рр. – в середньому 75,82%, у 2011 р. – 56,16%. Така низька фіскальна віддача від
внутрішнього ПДВ обумовлена високою експортною орієнтованістю вітчизняної економіки. В результаті
фактичні надходження ПДВ із вироблених в Україні товарів до державного бюджету склали незначну
частку у загальних надходженнях податку – від 11,52% у 2008 р. до 25,67% у 2011 р.
Структура ПДВ в Україні наведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура ПДВ в Україні, млрд. грн.
Джерело : розроблено автором за даними [6]
Як видно з рис. 3, у 2006-2009 рр. відбувалося зростання обсягів невідшкодованого ПДВ - з 6,8
млрд. грн. до 23,1 млрд. грн. Незадовільне відшкодування податку значно погіршило фінансовий стан
суб’єктів господарювання, насамперед експортерів, та створило додаткове навантаження на
державний бюджет у наступних роках. Причинами зростання заборгованості з відшкодування ПДВ
стали: недостатність бюджетних ресурсів; наявність значної кількості заявок на незаконне
відшкодування; тривалі терміни перевірок схем по ланцюгу постачання товарів до товаровиробників;
скасування податкових векселів.

Рис. 3. Динаміка зростання обсягів відшкодованого та невідшкодованого ПДВ, млрд. грн.
Джерело : розроблено автором за даними [6]
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На кінець 2010 р. обсяги невідшкодованого ПДВ становили 12,4 млрд. грн. Оформлення значної
частини (16,4 млрд. грн.) невідшкодованого платникам ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики
дозволило скоротити його у 1,9 разу порівняно з 2009 р.
Заборгованість державного бюджету з відшкодування платникам податку на додану вартість
станом на кінець 2011 р. відсутня. В умовах зростання експорту товарів на 33,0%, з одного боку, та
дефіцитності бюджетних ресурсів внаслідок ненадання МВФ у минулому році жодного долару
кредитної програми stand-by, з іншого, така ситуація виглядає досить штучною. Неврегульованість
процедури визначення суб’єкта господарювання «фіктивним підприємством» або «податковою ямою»,
дає можливість уряду керувати обсягами бюджетного відшкодування у ручному режимі.
У рамках вирішення проблеми з відшкодування ПДВ держава має проводити політику
симетрично жорстких заходів. З одного боку, суб’єкти господарювання мають забезпечувати
виконання встановлених Податковим кодексом жорстких обмежень щодо права на податковий кредит;
з іншого – уряд має безумовно і оперативно відшкодовувати підтверджені обсяги дебетового сальдо.
Важливими показниками фіскальної ефективності ПДВ є його ефективна ставка (співвідношення
доходів бюджету від ПДВ та кінцевого споживання домашніх господарств) та продуктивність податку
(співвідношення ефективної й стандартної ставок). Одним із показників результативності ПДВ з точки
зору забезпечення доходів держави є коефіцієнт ефективності (продуктивності), який визначається як
співвідношення надходжень від ПДВ та ВВП, поділене на стандартну ставку податку (табл. 2).
Таблиця 2
Показники ефективної ставки, продуктивності та коефіцієнта ефективності ПДВ
Рік

Показники
Надходження ПДВ, млрд. грн.
Кінцеве споживання домашніх господарств, млрд. грн.
Ефективна ставка ПДВ, %
Продуктивність ПДВ, %
Коефіцієнт ефективності ПДВ, %

2008
92,08
582,48
15,81
79,04
48,56

2009
84,60
581,73
14,54
72,71
46,31

2010
86,32
686,08
12,58
62,91
39,43

2011
130,09
816,29
15,94
79,68
49,40

Джерело : розроблено автором за даними [5; 6]
Як бачимо з даних табл. 2, після різкого зниження всіх показників ефективності податку на
додану вартість у 2010 р., вже у 2011-му спостерігаються їхні найвищі значення: ефективна ставка
ПДВ - 15,94%; продуктивність ПДВ – 79,68%; коефіцієнт ефективності ПДВ – 49,40%. Це було
обумовлено як об’єктивними макроекономічними чинниками (зростання ВВП, імпорту, обороту
роздрібної торгівлі), так і штучним управлінням фінансовими потоками (переплата податку,
затримання відшкодування ПДВ, звільнення від оподаткування ПДВ операцій по поставці зернових,
що призвело до втрати сільськогосподарськими підприємствами права на відшкодування ПДВ).
ПДВ? хоч і забезпечує сьогодні левову частку доходів бюджету, проте вона є значно меншою від
потенційно можливої. Розрахункова база для оподаткування ПДВ формується на основі офіційних
показників Державного комітету статистики і не враховує обсяг тіньової економіки, який, відповідно до
розрахунків Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, за останні 5 років знаходиться у
діапазоні від 28 до 39 % ВВП [7, с. 13]. Відповідно до розрахунків австрійського економіста
Ф. Шнайдера, рівень тіньової економіки в Україні складає 52,8% від офіційного ВВП [8]. Очевидно, що
потужний сектор тіньової економіки додатково коригує показники ефективності ПДВ в бік їх
погіршення. Фіскальний потенціал відносно високої номінальної ставки ПДВ в Україні знижується
неадекватно низькою реальною (імпліцитною) ставкою даного податку [9].
Зростання ефективної податкової ставки при постійній номінальній є тим інструментом, за
допомогою якого можна суттєво збільшити бюджетні ресурси держави, враховуючи інтереси
споживачів і послабити регресивний вплив ПДВ. Однак у нашій країні? впродовж усього періоду
існування ПДВ? вирішальним фактором при визначенні ставки було лише забезпечення надходження
достатніх коштів до бюджету. При цьому не враховувалося, чи відповідає рівень ставки можливостям
споживача та інтересам виробника, при цьому висока ставка ПДВ є найбільш відчутною для
населення з низькою платоспроможністю [10, с. 7].
Варто взяти до уваги і те, що протягом року відбуваються сезонні піднесення і спади
надходжень ПДВ, зумовлені сезонністю виробництва. Аналіз сезонних коливань надходжень податку
необхідний для розробки заходів з метою пом’якшення їхнього впливу. Для їх оцінки можна
застосувати індекси сезонності, які утворюють «сезонну хвилю». Амплітуда сезонних коливань
розраховується як різниця між максимальним і мінімальним значенням індексів. Наприклад, у 2011 р.
вона становила 33,85%. Цей показник у рази менший, ніж у 2009 р. (132,48%) і у 2010 р. (69,73%).
Таким чином, бачимо, що впродовж досліджуваного періоду сезонні коливання надходжень ПДВ
значно зменшилися.
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Оскільки сезонні коливання з року в рік не залишаються незмінними, виявити сталу «сезонну
хвилю» можна за допомогою середніх індексів сезонності за декілька років. Так, з рис. 5 ми бачимо,
що майже кожного року відбувалося поступове збільшення надходжень ПДВ в кінці квітня, серпня та
грудня. Вжиття заходів щодо зменшення амплітуди сезонних коливань обсягу надходжень ПДВ
призведе до підвищення ефективності бюджетного планування та рівномірності надходження коштів
до бюджету.

Рис. 5. Сезонна хвиля щомісячних надходжень ПДВ, %
Джерело : розроблено автором за даними [6]
Такий елемент оподаткування, як податкові пільги, має двоступеневу сукупність наслідків:
спочатку надання пільги зменшує величину надходжень до бюджету, тобто знижує фіскальну
ефективність податку, однак потім, за умови виваженого підходу при наданні податкових пільг,
надходження від податку можуть якщо не зрости, то, принаймні, повернутися до попереднього рівня
за рахунок сприятливого впливу цих преференцій на фінансово-господарський стан платника.
За даними ДПС України, у 2011 р. загальна сума податкових пільг становила 59,2 млрд. грн., у
т.ч. з ПДВ – 39,9 млрд. грн. (67,50%) (табл. 3).
Таблиця 3
Бюджетні втрати внаслідок пільгового оподаткування

Рік

Загальна сума
податкових
пільг, млрд. грн.

Пільги з
ПДВ, млрд.
грн.

2007
2008
2009
2010
2011

17,50
22,81
28,21
37,13
59,17

8,51
14,97
16,79
34,04
39,94

Питома вага
пільг з ПДВ у
загальних
обсягах пільг, %
46,57
65,63
59,52
91,68
67,50

Надходження ПДВ
у бюджет, млрд.
грн.

Співвідношення суми
пільг та надходжень
ПДВ, %

59,38
92,08
84,60
86,32
130,09

13,73
16,26
19,85
39,43
30,70

Джерело : розроблено автором за даними [6; 11, с. 56; 12]
За досліджуваний період питома вага пільг з ПДВ у загальному обсязі податкових преференцій
збільшилася з 46,57% до 67,50%. Причому у 2010 р. цей показник склав 91,68% (внаслідок зменшення
суми податкових пільг з податку на прибуток). В цілому, обсяги наданих пільг з ПДВ впродовж 20072010 рр. збільшилися у 4,7 рази, співвідношення суми пільг та надходжень ПДВ - у 2,3 рази, що
свідчить про певне зменшення фіскальної віддачі від ПДВ.
Державний бюджет України втрачає значну частину податкових коштів в результаті
застосування пільг по ПДВ (рис. 6).
Більшість втрат зумовлені використанням нульової ставки ПДВ та операцій, що не є об‘єктом
оподаткування, а не стандартних пільг соціального спрямування. Зокрема, у 2011 р. найбільші обсяги
пільг були пов’язані з наданням послуг із підтримки сільськогосподарських товаровиробників,
перевезення пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України, постачанням
лікарських засобів, підтримкою національної освіти та ін.
Операції, звільнені від оподаткування, створюють збиткову рентабельність та спотворюють
умови конкуренції, тому вбачається доцільним проведення диференціації ставки податку на додану
вартість у залежності від поділу на товари першої та не першої необхідності, як це практикується в
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більшості країн світу, де застосовують такий вид податку. Маніпулювання таким елементом
оподаткування як податкова ставка, а саме її диференціація, позитивно вплине на фіскальну
ефективність не лише ПДВ, але й інших податків.

Рис. 6. Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ,
млрд. грн.
Джерело : розроблено автором за даними [11, с. 56; 12]
Таким чином можливо буде досягти відновлення принципу нейтральності ПДВ. Крім того, для
відновлення галузевого та територіального принципу нейтральності доцільним вбачається
максимальне розширення бази оподаткування ПДВ за рахунок ліквідації більшості галузевих та
територіальних пільг при одночасному зниженні ставки ПДВ як компенсаційного заходу підвищенню
фіскального тиску.
Податковим кодексом України передбачено зниження загальної ставки ПДВ до 17% з 01.01.2014
р. Такий крок стимулюватиме економічну активність: збільшиться як виробництво, так і сукупний
суспільний попит. При зменшеній ставці податку у суб’єктів господарювання з’являться додаткові
стимули для збільшення обсягів виробництва продукції та надання послуг, в результаті чого буде мати
місце розширення бази оподаткування та, у кінцевому рахунку, зростання загальної суми податкових
надходжень до державного бюджету.
Висновки з проведеного дослідження. Підводячи підсумки, слід зазначити, що податок на
додану вартість є важливим фіскальним інструментом податкової політики. ПДВ складає найбільшу
частку серед податкових надходжень до Державного бюджету України, його фіскальна ефективність
поступово збільшується. Водночас серйозною перешкодою для ефективного виконання фіскальної
функції цього податку є проблеми у бюджетному відшкодуванні, низький рівень фіскальної віддачі від
внутрішнього ПДВ, нестабільність податкового законодавства, значна кількість податкових пільг.
Проведена оцінка фіскальної ефективності податку на додану вартість допоможе при розробці заходів
з удосконалення фіскальної та регулюючої дії ПДВ, усунення недоліків його механізму, формування
раціональної структури податкових надходжень бюджету, тобто сприятиме розробці ефективної
фіскальної політики, спрямованої на вдосконалення податкового інструментарію формування
бюджетних ресурсів держави для фінансування суспільно необхідних видатків у період нестабільності
державних фінансів.
Актуальним напрямом подальших досліджень є розробка наукового підґрунтя змін та доповнень
до Податкового кодексу України в частині оптимізації податкових пільг з податку на додану вартість та
впорядкування механізму бюджетного відшкодування з метою підвищення фіскальної ефективності
ПДВ як вагомого податкового (альтернативного борговому) інструментарію формування бюджетних
ресурсів.
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Анотація
Виявлено тенденції функціонування податку на додану вартість в системі державних
доходів. Розглянуто проблематику втрат бюджету від недосконалих механізмів бюджетного
відшкодування ПДВ та надання податкових пільг. Розраховано фіскальну ефективність ПДВ в
Україні в контексті вдосконалення податкового (як альтернативи борговому) інструментарію
формування бюджетних ресурсів для фінансування суспільно необхідних видатків.
Ключові слова: податок на додану вартість, фіскальна ефективність, державний бюджет,
бюджетні ресурси, податково-боргові стратегії, фінансування видатків бюджету.
Аннотация
Выявлены тенденции функционирования налога на добавленную стоимость в системе
государственных доходов. Рассмотрена проблематика потерь бюджета от несовершенных
механизмов бюджетного возмещения НДС и предоставления налоговых льгот. Рассчитана
фискальная эффективность НДС в Украине в контексте совершенствования налогового (как
альтернативы долговому) инструментария формирования бюджетных ресурсов для
финансирования общественно необходимых расходов.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, фискальная эффективность,
государственный бюджет, бюджетные ресурсы, налогово-долговые стратегии, финансирование
расходов бюджета.
Annotation
The tendencies of functioning of value-added tax in the system of state profits are exposed. The
problems of budget’s losses due to the imperfect mechanisms of budgetary compensation of VAT and tax
exemption are considered. The fiscal efficiency of VAT in Ukraine in the context of improvement of tax (as
alternatives to the debt) instruments of forming of budgetary resources for financing of socially necessary
expenditure is calculated.
Key words: value-added tax, fiscal efficiency, the state budget, budgetary resources, tax-debt
strategies, financing of expenditures of budget.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Постановка проблеми. Серед усіх проблем, пов’язаних із здійсненням державного
фінансового контролю, центральне місце посідає проблема ефективності, а саме ефективності
використання бюджетних коштів і державної власності та ефективності самого державного
фінансового контролю [1].
Враховуючи сутність фінансів і зміст державного фінансового контролю, можна вважати, що
ефективність державного фінансового контролю необхідно розглядати як ефективність формування та
використання державних фінансових ресурсів і ефективність державного фінансового контролю з погляду
системи, якою керують (результативність діяльності органів фінансового контролю, методів їх здійснення).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою оцінки ефективності державного
фінансового контролю займались такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як О. Барановський, І. Басанцов,
В. Бурцев, Ю. Воронін, В. Жуков, К. Захаров, Є. Мних, С. Опьонишев, В. Родіонова, В. Симоненко,
С. Степашин, І. Стефанюк, М. Столяров, Н. Шевченко, В. Шевчук, В. Шлейніков, С. Шохін та ін.
Водночас, дослідження ефективності державного фінансового контролю та визначення її
критеріїв, попри публікації з даної проблематики, все ще залишається логічно незавершеним. Так, в
економічній і юридичній літературі ефективність державного фінансового контролю обмежується, в
переважній більшості, лише оцінюванням ефективності роботи органів фінансового контролю. Доволі
важливим аспектом при цьому має стати те, що ефективними мають бути і формування бюджетів всіх
рівнів, а також витрачання бюджетних і позабюджетних коштів, що характеризують якість управління
державними ресурсами (фінансовими, матеріальними, трудовими, природними тощо) і свідчать,
наскільки доцільно та результативно використовуються кошти платників податків для виконання
державою конституційних функцій. А виконання бюджетів різних рівнів завжди має на меті отримання
певних результатів при здійсненні витрат державних ресурсів. А відтак, значущість ефективності
державного фінансового контролю і логічна незавершеність наукових напрацювань щодо визначення
критеріїв ефективності, зумовлюють необхідність продовження досліджень в даній сфері.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення існуючих підходів щодо критеріїв оцінки
ефективності державного фінансового контролю в теоретичному та практичному аспектах та
обґрунтування необхідності поряд з оцінкою ефективності роботи органів фінансового контролю
оцінювати ефективність формування бюджетів усіх рівнів, а також витрачання бюджетних і
позабюджетних коштів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження ефективності як економічної
категорії, аналіз ефективності трудових, матеріальних і фінансових ресурсів відтворення суспільного
продукту вимагає виокремлення кожного ресурсу для аналізу його руху по фазах (стадіях)
відтворення. Стосовно фінансових ресурсів аналіз охоплює лише ті фази, де проявляються фінансові
відносини. Це фази розподілу і обміну, в рамках яких проявляються розподільна і контрольна функції
фінансів [2, c. 16].
Вихідним пунктом розробки методології ефективності державного фінансового контролю є
виявлення критеріїв виміру ефективності управління фінансами. При цьому слід розмежувати
теоретичний і прикладний аспекти дослідження. В теоретичному аналізі важливо розкрити
відтворювальні основи розвитку економіки і фінансів, а в прикладному – виявити і сформулювати
конкретні параметри для розрахунку ефективності контролю в системі управління фінансами на стадії
формування, розподілу і користування. Ефективність фінансового контролю має забезпечуватися по
всіх його видах: загальнодержавному, муніципальному, відомчому, внутрішньогосподарському
(внутрішньофірмовому), незалежному, громадському [3].
Причому критерій (від грецького слова «kriterion», що означає засіб для судження, мірило
порівняння, оцінки) у даному випадку є засобом оцінки і порівняння різних варіантів функціонування
контрольної системи, виступає як узагальнюючий результат взаємодії її елементів.
Н. Шевченко визначає критерій оцінки ефективності державного фінансового контролю як
забезпечення максимізації відношення отриманого результату від здійснення контрольних заходів до
понесених витрат (часу, матеріальних і трудових ресурсів, грошових коштів) при одночасній
максимізації кількості виявлених правопорушень та мінімізації різниці між виявленим та фактично
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відшкодованим державі обсягом збитків за результатами перевірок. Такий підхід дозволяє надати
комплексну трьохкомпонентну оцінку ефективності державного фінансового контролю шляхом
узгодження оцінок: економічної доцільності заходів державного фінансового контролю, їх
результативності (за обсягом виявлених правопорушень), а також дієвості (за відповідністю
досягнутого результату потенційно можливому) [4]. При цьому дослідниця наголошує на необхідності
багаторівневої оцінки ефективності державного фінансового контролю на рівні окремої бюджетної
установи (відділу, працівника), регіону та країни в цілому, що передбачає формування переліків
показників за групами оцінки результативності, дієвості та економічної доцільності заходів державного
фінансового контролю, визначення стандартних значень кожного з них та їх вагомості шляхом
інтервальної оцінки, узагальнення отриманих результатів в межах інтегрального індикатора.
На наш погляд, з вищезазначеним підходом в основному можна погодитись. Водночас, для
забезпечення комплексності оцінки ефективності державного фінансового контролю необхідно
передбачити й оцінку такої ефективності на рівні галузі господарського комплексу, а також стосовно
державних (національних) і міждержавних цільових програм, що фінансуються за рахунок бюджетних
коштів.
Ефективність державного фінансового контролю можна визначити за допомогою методів оцінки
ефективності фінансового контролю, відображених у таких концепціях [5]:
концепція визначення і оцінки неефективності фінансового контролю і аудиту
Дж. Робертсона (ризик неефективності внутрішнього контролю визначається оцінкою програми
внутрішнього контролю установи, вивченням її недоліків і аналізом самої системи внутрішнього
контролю. Оцінку ризику неефективності фінансового контролю Дж. Робертсон бачить як імовірність
того, що система контролю установи не дозволить виявити суттєві помилки і недоліки у звітності. Для
цього аналізується контрольне середовище установи – «набір характеристик, які визначають службові
взаємовідносини» [6, c. 137], система бухгалтерського обліку установи і процедури контролю);
концепція визначення і оцінки ефективності фінансового контролю і аудиту Ф. Дефліза,
Г. Дженіка, В. О’Рейлі, М. Хірша (ефективність фінансового контролю пропонується оцінювати
статистичними і нестатистичними методами. Статистичний метод, що зветься «вибірковою
перевіркою за якісною ознакою» [7, c. 252], полягає в тому, що при перевірці ефективності контролю
застосовується «оцінка дійсної пропорції якоїсь ознаки в генеральній сукупності» [7, c. 252]. При цьому
ознака має бути точно визначена і мати можливість бути підтвердженою. Потім «результати
вибіркової сукупності проектуються на генеральну сукупність і статистичні розрахунки, виконані для
виміру точності і надійності результатів зробленої вибірки» [7, c. 252]);
концепція критеріальної оцінки ефективності фінансового контролю Е. Аренса і Дж. Лобека
(методом вибірки і встановлення таких критеріїв ефективності, як: «характеристика, що склалася» [8, c.
546], що полягає в тому, наскільки види діяльності, її організація стали краще чи гірше; «порівняна
продуктивність» [8, c. 546] – господарюючі суб’єкти, в яких виконується фінансовий контроль, більшою
мірою не є єдиними в своїй сфері діяльності, тому показники їх продуктивності можна порівняти з
аналогічними показниками подібних господарюючих суб’єктів і в результаті оцінити продуктивність об’єкта,
що перевіряється; «обговорення і узгодження» – застосовується тоді, коли «розробляти об’єктивні критерії
складно і дорого» [8, c. 547]. Тоді їх отримують просто шляхом обговорення і узгодження);
концепція визначення і оцінки ефективності державного фінансового контролю В. Жукова,
С. Опьонишева, М. Мельник і Ю. Вороніна (М. Мельник – за критеріями результативності,
економічності і продуктивності. Оцінка ефективності «має на увазі насамперед оцінку
результативності діяльності чи програми, тобто оцінку того, якою мірою отримані результати
відповідають очікуваним» [9, c. 65]. Результативність відображає ступінь досягнення цілей установи
(як загальних, так і гранично деталізованих; Ю. Воронін – за критеріями результативності,
економічності і дієвості. Результативність – «своєчасне і якісне досягнення встановлених соціальноекономічних цілей і поставлених завдань» [10, c. 253]; «економічною вважається така діяльність, за
якої для досягнення послуг установленої якості використовується менше державних коштів» [10, c.
222]; «дієвість» визначається як «реалізація результатів контрольно-ревізійної і експертно-аналітичної
діяльності» [10, c. 223] – кількість виконаних представлень і приписів; обсяг коштів, повернених до
бюджету; обсяг коштів, повернених на лицьові рахунки; В. Жуков і С. Опьонишев – виокремлення
структури ефективності державного фінансового контролю, що включає в себе «народногосподарську
ефективність і ефективність робіт органів державного фінансового контролю» [11, c. 468]. При
проведенні державного фінансового контролю можна отримати суму ефектів, які класифікуються як:
соціальний (зміна (поліпшення) соціального середовища внаслідок проведення перевірок),
організаційний (пропозиція і вжиття заходів, що поліпшують структуру виконавчої влади, внаслідок
чого скорочуються надлишкові ланки управління чи створюються нові, що діють ефективніше) і
економічний (економія бюджетних і позабюджетних коштів органами виконавчої влади і бюджетними
установами, що є результатом поліпшення їх діяльності) ефект).
К. Захаров пропонує наведені М. Мельник і Ю. Вороніним критерії доповнити критерієм
«відповідності», за допомогою якого має визначатися відносна відповідність результативності,
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економічності, продуктивності і дієвості подібних видів діяльності чи програм, а також проводитися аналіз
отриманих результатів [5]. Він також вводить поняття «проміжна ефективність діяльності органу
державного фінансового контролю», що виражається як відношення суми повернених до федерального
бюджету і бюджетів суб’єктів федерації коштів, а також штрафних санкцій за результатами перевірок до
витрат на забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю [5].
Серед критеріїв ефективності зовнішнього фінансового контролю виокремлюють такі [12]:
результативності (виявлення обсягу коштів, використаних з порушеннями законодавства, не
за цільовим призначенням);
дієвості (конкретні підсумкові заходи, проведені Рахунковою палатою);
економічності (співвідношення витрат на функціонування суб’єкта контролю і витрат на його
проведення), інтенсивності і динамічності діяльності контрольних органів.
При цьому зазначається, що в рамках реалізації превентивної функції аудиту ефективності на
рівні бюджету регіону в процесі експертно-аналітичного дослідження проекту бюджету необхідно
здійснювати прогнозування очікуваної ефективності різних бюджетних видатків і пошук статей витрат,
для яких потенційно характерна підвищена ймовірність нецільового/неефективного витрачання
коштів. А відтак, для оцінки потенційної можливості нецільового використання коштів має
використовуватися теоретико-ймовірнісний критерій, що дорівнює потенційній імовірності цільового
використання коштів, для оцінки ймовірності нецільового використання коштів позабюджетних фондів
при фінансовому контролі. В процесі використання бюджету за видатками реалізується деяка
множина фінансових чи господарських операцій, внаслідок яких можуть змінюватись індикатори
ефективності. На основі експертних оцінок розраховується зв’язок параметрів фінансових чи
господарських операцій з індикаторами ефективності. За допомогою моніторингу виявляються тренди
індикаторів ефективності, і в разі їх істотного і постійного зниження вживаються відповідні заходи.
Для оцінки діяльності контрольного апарата пропонується така система критеріїв [13]:
1. Суми незаконних витрат, нестач, зловживань, розтрат, відшкодованого матеріального
збитку, виявлені ревізіями і перевірками (як правило, порівняно з аналогічним періодом за минулі роки).
2. Порушення, що повторюються з року в рік по регіону, по об’єктах контролю.
3. Відсутність таких фактів порушень і зловживань, як:
а) нестачі інвентарю, сировини і матеріалів й інших цінностей;
б) суми отримання готівки з бюджетних коштів;
в) факти відмивання грошей через підприємства і організації;
г) використання бюджетних коштів через явне відкрите завищення цін при закупівлі
матеріальних цінностей через посередників у 1,5-1,8 рази більше, ніж роздрібні тощо.
4. Якісні показники роботи окремого ревізора на конкретному економічному об’єкті – це
дотримання прийнятих стандартів ревізій і перевірок.
З огляду на вищезазначене пропонується, насамперед, прийняти такі стандарти, як:
обов’язковість застосування окремих прийомів документального і фактичного контролю;
про приймання матеріалів контрольного заходу.
При цьому відсутність фактів нестач пропонується оцінювати як позитивний результат
попередньої профілактичної роботи з забезпечення заходів, що мінімізують можливість присвоєння
матеріальних цінностей, або як безвідповідальне ставлення до своїх професійних службових
обов’язків. І те, й інше має бути чітко обґрунтовано і підтверджено аналізом обстеження матеріалів
контрольних заходів. В необхідних випадках це може бути з’ясовано при особистій бесіді з
контролером.
Серед критеріїв ефективності державного фінансового контролю виокремлюється і зниження
трансакційних витрат, оскільки абсолютна ефективність цього контролю виміряється співвідношенням
трансакційних витрат на його здійснення і сумою виявлених і доведених фінансових втрат держави у
вигляді надмірних трансакційних витрат при здійсненні перерозподільних відносин [14].
І. Басанцов наголошує, що ступінь ефективності контролю тим вищий, чим менше зусиль і коштів
витрачається на досягнення позитивного результату [15]. Проте, на наш погляд, з такою позицією навряд
чи можна цілковито погодитись, оскільки, по-перше, в такому разі повною мірою не зрозуміло, що
вкладається в поняття «позитивний результат». По-друге, зовсім не завжди мінімізація зусиль і коштів
сприяє отриманню найкращого за інших рівних умов результату контрольної діяльності.
Незалежність інституту фінансового контролю і гласність його діяльності є першою умовою його
ефективності. Лише такий контроль реально сприяє розвиткові і стабілізації ринкової системи [16].
Висновки з проведеного дослідження. Вихідним пунктом розробки методології ефективності
державного фінансового контролю є виявлення критеріїв виміру ефективності управління фінансами.
При цьому слід розмежувати теоретичний і прикладний аспекти дослідження. В теоретичному аналізі
важливо розкрити відтворювальні основи розвитку економіки і фінансів, а в прикладному – виявити і
сформулювати конкретні параметри для розрахунку ефективності контролю в системі управління
фінансами на стадії формування, розподілу і користування. Ефективність фінансового контролю має
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забезпечуватися по всіх його видах: загальнодержавному, муніципальному, відомчому,
внутрішньогосподарському (внутрішньофірмовому), незалежному, громадському.
Визначення ефективності державного фінансового контролю не повинно обмежуватися лише
оцінюванням ефективності роботи органів фінансового контролю, а повинно включати оцінку
ефективності формування бюджетів всіх рівнів, а також витрачання бюджетних і позабюджетних
коштів, що характеризують якість управління державними ресурсами (фінансовими, матеріальними,
трудовими, природними тощо) і свідчити, наскільки доцільно та результативно використовуються
кошти платників податків для виконання державою конституційних функцій.
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Анотація
У статті досліджуються критерії оцінки ефективності державного фінансового контролю в
теоретичному та прикладному аспекті. Доведено, що ефективність державного фінансового
контролю варто розглядати не лише з точки зору оцінювання ефективності роботи органів
фінансового контролю, а й з точки зору ефективності формування бюджетів, а також витрачання
бюджетних та позабюджетних коштів.
Ключові слова: критерії, ефективність, державний фінансовий контроль, органи
фінансового контролю.
Аннотация
В статье исследуются критерии оценки эффективности государственного финансового
контроля в теоретическом и прикладном аспекте. Доказано, что эффективность
государственного финансового контроля следует рассматривать не только с точки зрения
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оценки эффективности работы органов финансового контроля, но и с точки зрения
эффективности формирования бюджетов, а также расходования бюджетных и внебюджетных
средств.
Ключевые слова: критерии, эффективность, государственный финансовый контроль,
органы финансового контроля.
Annotation
The paper examines criteria for evaluating the effectiveness of state financial control in the theoretical
and applied aspects. It is proved that the efficiency of state financial control should be considered not only in
terms of evaluating the effectiveness of work bodies state control, but also in terms of performance
budgeting and spending of budget and extrabudgetary funds.
Key words: criteria, effectiveness, state financial control, bodies state control.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Сучасний розвиток будь-якої країни великою мірою визначається
ступенем розвитку банківської системи. Надійна банківська система є однією з важливих умов
розвитку ринкової економіки, оскільки мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх у
працюючий капітал. Останнім часом банки різних країн усе гостріше відчувають проблему
банківського кредитування. Вона ще більш актуальна для вітчизняної банківської системи, рівень
простроченої позичкової заборгованості в якій протягом останніх років мав стійку тенденцію до
зростання. Велика кількість банків зазнає втрат від недосконалої оцінки ризику і вимушені завищувати
відсоткові ставки за кредитами, від чого, в свою чергу, потерпають позичальники. Економіка країни й
досі перебуває в тому стані, коли її розвиток гальмується відсутністю чітко визначених, пріоритетних
програм розвитку підприємництва, у тому числі програм розвитку за допомогою кредиту, який є
обов’язковою умовою розширеного відтворення, важливою складовою діяльності державних,
акціонерних та приватних підприємств, надійним інструментом, який опосередковує процес
виробництва і реалізації продукції. Кредит сприяє науково-технічному прогресу, є джерелом
капітальних вкладень, виступає інструментом стимулювання процессу виробництва. Тому, на наш
погляд, тема банківського кредитування є актуальною, особливо в умовах, коли в економіці країни
продовжується спад виробництва, зменшення прибутків та банкрутство підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий внесок у дослідження проблематики
кредитування суб’єктів господарювання належить Лаврушиній О. І., Жукову Є. Ф., Платоновій В.,
Ковальову В. В. Над проблемами кредитування працюють також і західні вчені. В роботах Деріга Х. У.,
Коха Т., Роуза П., Каннінгхема С., Бауера Р. розроблено напрями вдосконалення методів
кредитування.
Банківське кредитування є об’єктом значної уваги вітчизняних вчених: Базилевича В.,
Бутинця Ф., Васильченко З., Вітлінського В., Галасюка В., Заруби О., Івасіва Б., Ковальчука Т.,
Лагутіна В., Луціва Б., Пересади А., Лютого І., Міщенка В., Мороза А., Старостіної А., Сугоняки О.,
Шарова О., Шелудько В. та ін.
Незважаючи на значну увагу вчених до проблеми кредитних відносин в країні, більш глибшого
дослідження потребує, на наш погляд, питання щодо функціонування сучасного кредитного ринку та
вдосконалення механізму банківського кредитування в Україні.
Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні місця банківського кредитування в
системі кредитних відносин; аналізі проблем системи банківського кредитування в Україні та
визначенні напрямів вдосконалення механізму банківського кредитування суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняні банки є основними фінансовими
посередниками в умовах ринкової трансформації економіки, оскільки, по-перше, питома вага активів
комерційних банків у сукупних активах фінансових посередників перевищує 80%, по-друге, ринок
банківських кредитів переважає ринок боргових цінних паперів, що пояснюється наступним: ринок
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банківських кредитів більш розвинений, ніж ринок цінних паперів в Україні; ринок банківських кредитів
представляє найбільш просту й швидку форму запозичення капіталу порівняно з ринком боргових
цінних паперів; ринок банківських кредитів має більш гнучкий підхід до суб’єкта кредитування; цей
ринок має більш доступний і масовий характер [5].
Процес економічних перетворень в Україні після проголошення незалежності розпочався з
реформи банківської системи, яка продовжує розвиватися й модернізуватися і на сьогодні. Комерційні
банки стали центральною ланкою ринкової системи функціонування економіки, в умовах якої
банківська справа набуває надзвичайної ваги у суспільному житті [1]. Розвивається й
удосконалюється і система банківського кредиту. Кредитна діяльність НБУ засвідчує, що існує тісний
зв’язок кредитної діяльності з такими функціями, як здійснення емісії національної валюти, розробка
та впровадження грошово-кредитної політики, здійснення регулювання банківської діяльності та
нагляду, що обумовлюється:

–по-перше, необхідністю керованості кредитної діяльності, для чого й розробляється грошовокредитна політика;
–по-друге, більшість інструментів грошово-кредитної політики пов’язані один з одним і існує
можливість їх взаємовпливу, хоча в умовах трансформаційної економіки України цей взаємовплив не
завжди є очевидним;
–по-третє, грошово-кредитна політика може набувати рестрикційного чи експансійного
характеру, збільшуючи чи зменшуючи обсяги кредитування.
Практика надання кредитів Уряду мала згубні наслідки для економіки України, а відтак
надзвичайно важливо підтримувати економічну незалежність Національного банку. В той же час
політика рефінансування НБУ відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності банківської системи,
хоча підтримка ліквідності комерційних банків має бути мінімальною в стабільні періоди, оскільки
банки мають планувати свою діяльність таким чином, щоб не мати постійно проблем з
незбалансуванням вимог та зобов’язань.
Останні роки характеризуються споживчим кредитним бумом, що має як позитивні, так і
негативні наслідки. Споживче кредитування тяжіє до довгострокового характеру, причому
довгострокові кредити, як правило, надаються в іноземній валюті, що пояснюється бажанням банків
захиститися від ризику інфляції в довгостроковому періоді. Темпи зростання кредитів в інвестиційну
діяльність значно переважають темпи зростання кредитів в поточну діяльність на противагу ситуації,
яка склалася в системі банківського кредитування суб’єктів господарювання. Пояснення цьому
полягає в стрімкому розвитку житлового кредитування. Основною проблемою споживчих кредитів
залишається їх висока вартість, яку можна вважати лихварською. Вирішення цієї проблеми бачимо
лише в посиленні конкуренції між комерційними банками, поштовх якій може дати відкриття кордонів
для філій іноземних банків [7].
Сучасна система кредитування – це модель, за якої функціонують нові методи та форми
кредитування. Нині принципово змінився підхід банків до організації кредитних відносин; відбувся
перехід від об'єктного кредитування до кредитування суб'єкта, тобто кредитування юридичної або
фізичної особи; до уніфікації методів кредитування клієнтів незалежно від їхнього галузевого
підпорядкування та форм власності. Зараз кредити беруть участь у процесі приватизації державних
організацій та управлінні державним боргом. Склалась система багатоваріантного кредитування, коли
позичальники і банки, користуючись своїм правом, обирають найбільш прийнятну для них форму: як
кредити, що постійно перебувають в обороті позичальника, так і разові, що покривають тимчасовий
розрив у платіжному обороті.
Очевидно, що банківська система України розвивалася прискореними темпами. Переломним у її
розвитку став 2008 р., коли вітчизняний банківський сектор і, в першу чергу, кредитна діяльність
комерційних банків, у зв'язку із світовою фінансовою кризою зазнали тяжких ударів. Ослаблення
банківської системи України певною мірою сприяло переоцінці кредитних ризиків, пов’язаних із
кредитною діяльністю. Оскільки до кризи більшість кредитів видавались у іноземній валюті, то через
девальвацію гривні знизилась платоспроможність позичальників повертати кошти. У такій ситуації
посилились тенденції до зміни структури власності й активного втручання НБУ у фінансову політику.
Після повільного зростання кредитування та відчутного відновлення депозитної бази у 2010 році
банківська система була готова до динамічного розвитку в 2011 році. Ці очікування в основному
справдилися в перших трьох кварталах з огляду на збільшення притоку депозитів і відновлення
кредитування. Однак різке погіршення індексу економічних настроїв населення та, як результат, більш
жорстка валютно-кредитна політика сповільнили зростання кредитування та депозитів банківської
системи наприкінці 2011 року [3].
Впродовж 2011 року загальний обсяг кредитування збільшився тільки на 10%, що було
повільніше, ніж зростання ВВП. З прогнозами аналітиків банків – членів Форуму провідних
міжнародних фінансових установ, гривневі кредити фізичним особам, скоріш за все, залишаться
єдиним сегментом кредитування у 2012 році, який покаже відчутне зростання [4]. Жорстка валютно377
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кредитна політика НБУ та проблеми з ліквідністю банків в Європі вплинули на вартість фінансування
українських банків у 2011 році. Це підштовхнуло банки до відповідного підвищення ставок за
кредитами. Хоча ситуація з ліквідністю трохи покращилася у грудні 2011 року і січні 2012 року, ця
ліквідність головним чином короткострокова [6].
Ми згодні, що зростанню обсягів банківського кредитування в Україні, як вважають Я. А. Жаліло,
Д. С. Покришка та Я. В. Белінська, перешкоджають ряд чинників, а саме [2]:

–відносно високий рівень ризиків банків: валютного і кредитного – через значну доларизацію
активів банківської системи; операційних і регуляторних – через політичну нестабільність та мінливе
нормативно-правове середовище; ліквідності – через переважання короткострокових пасивів у
структурі ресурсної бази і збереження ризиків її відтоку, обмежених можливостей рефінансування
зовнішніх запозичень;
–збереження великої частки неробочих активів через відкладені кредитні ризики за
реструктуризації банками проблемної заборгованості;
–збереження низького рівня довіри внутрішніх і зовнішніх інвесторів та кредиторів до банківської
системи, що обмежить можливості залучати додаткові фінансові ресурси на внутрішньому та
зовнішньому ринках капіталу;
–низький рівень фінансування іноземними групами своїх дочірніх українських банків через
високі кредитні і девальваційні ризики, а також через проблеми з ліквідністю самих материнських груп.
Специфіка сучасної практики кредитування полягає в тому, що українські банки не мають
довершеного механізму оцінки кредитоспроможності позичальника, що є заставою їхньої фінансової
безпеки. Ідентичне впровадження у вітчизняну банківську практику міжнародного досвіду обмежується
особливостями функціонування банківської системи України, що з’ясовується, перш за все, відсутністю
досконалого відповідного законодавства та належного рівня фінансового контролю в галузі звітності
суб’єктів господарювання економіки. Це зумовлює необхідність пошуку та розробки методик оцінки
кредитоспроможності позичальника банку, яка б враховувала специфіку кредитного ринку України.
Можливості кредитної діяльності банківських установ великою мірою визначаються їх кредитним
потенціалом. Втім, банківська система країни досі не акумулювала необхідний рівень кредитних
ресурсів, обсяг і якість яких дозволяв забезпечити їх кредитну активність. Про це свідчить той факт,
що потреба в інвестиційних ресурсах України до 2015 року становитиме 150 млрд. дол. США, а
кредитно-інвестиційний портфель банківського сектору країни на 01.01.2011 року становив 759686
млн. грн. або 98,6 млрд. дол. США [4].
У банківській практиці, крім банківського кредитування, існують деякі його форми, що віднесені до
непрямого, нетрадиційного банківського кредитування - вексельна, факторингова, лізингова, угоди репо та
ін., які мають істотні особливості і можуть розглядатися як альтернатива традиційному банківському
кредитуванню. На сьогодні склалися всі передумови для широкого застосування лізингового кредитування
завдяки меншій ризиковості порівняно із звичайним банківським кредитуванням. Саме тому дослідження
питання вітчизняної банківської системи, і, в першу чергу, процесу та джерел формування її кредитних
ресурсів, залишається надзвичайно актуальним. В умовах світової фінансової кризи, коли провідні
фінансові установи зазнали кризи ліквідності й відпливу кредитних ресурсів, коли відбувається скорочення
а іноді й припинення кредитування, доцільно оцінити можливості банківської системи в галузі
кредитування. Багато в чому, ситуація може бути змінена на краще, якщо банківські установи сформують
змістовну ресурсну політику та задіють дієвий механізм її реалізації.
Незважаючи на те, що на сьогоднішній день існує низка проблем (страх «життя в борг»; високі
відсоткові ставки; недостатня державна підтримка ринку кредитування; відсутність чіткої законодавчої
регламентації кредитних відносин; недосконалість системи оцінки кредитоспроможності позичальників
тощо), які стримують розвиток кредитних відносин в Україні, процес банківського кредитування
поступово набирає обертів і виходить на рівень показників докризового періоду.
Висновки з проведеного дослідження. Існуючий стан справ кредитування суб’єктів
господарювання України потребує комплексного вирішення проблеми на макрорівні, де потрібно
здійснити перегляд кредитної, відсоткової, бюджетної політики та розробити відповідні законодавчі
зміни. На мікрорівні (внутрішньобанківському) необхідно розробляти заходи щодо спрощення та
зростання доступності кредитних операцій.
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Анотація
У статті визначено місце банківського кредитування в системі кредитних відносин.
Досліджено проблеми банківського кредитування в Україні та обґрунтовано напрями вдосконалення
механізму банківського кредитування суб’єктів господарювання.
Ключові слова: кредит, банківське кредитування, фінансові посередники, кредитний
портфель, кредитний ризик.
Аннотация
В статье определено место банковского кредитования в системе кредитных отношений.
Исследованы проблемы банковского кредитования в Украине и обоснованы основные направления
совершенствования механизма кредитования субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: кредит, банковское кредитование, финансовые посредники, кредитный
портфель, кредитный риск.
Annotation
The article outlines the place of bank lending in the credit relationship. Explored issues of bank loans
in Ukraine and the directions of improving the mechanism of bank loans to businesses.
Key words: credit, bank loans, financial intermediaries, credit portfolio and credit risk.
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ПРИСУТНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ
БАНКІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В умовах глобалізації фінансових ринків зростає значення надійності
банків міжнародного масштабу. Український банківський сектор все в більшій мірі втягується в
процеси інтеграції, зростає присутність великих банківських корпорацій в різних сегментах
національного ринку. Це призводить до зростаючого впливу іноземних банків на реальний сектор
економіки України. Світова спільнота розробляє механізми регулювання діяльності системно
важливих фінансових установ заради забезпечення кращої стійкості фінансового сектору до
можливих потрясінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою школою київських фахівців Івасіва І. [1],
Міщенко В. [2Ошибка! Источник ссылки не найден.] вивчається діяльність великих іноземних банків
в Україні з точки зору переваг та загроз для національної безпеки. Окремі вчені проводять незалежні
дослідження рівня концентрації в банківському секторі: Науменкова С. [3], Остролуцький М. [4]. Разом
з тим, виявлення і регулювання системно важливих банків, включаючи іноземні банки, з врахуванням
уроків нещодавньої фінансової кризи поки що залишено без належної уваги. Подальшого дослідження
заслуговує оцінка впливу системно важливих банків на фінансовий сектор України.
Постановка завдання. Мета статті полягає в ідентифікації системно важливих банків
іноземного походження та оцінки їх впливу на реальний сектор національної економіки з метою
застосування особливого режиму регулювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Рада з фінансової стабільності та Базельський
комітет з банківського нагляду визначили фінансові установи (в першу чергу банки), які є важливими

379

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 7’2012[17]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

для світової фінансової системи (англ. Global Systemically Important Financial Institution), а також
стратегічно важливі фінансові установи регіонального рівня (Strategically Important Financial Institution)
[10; 11]. Щодо таких установ будуть висуватися підвищені вимоги до капіталізації і ліквідності.
Визнано, що у разі необхідності (в інтересах фінансової стабільності) їм буде надана першочергова
допомога центральних банків [12]. В 2011 році був оприлюднений перелік 29 G-SIFI, з цього переліку
деякі глобальні системно важливі банки (ГСВБ) представлені в Україні дочірніми установами: ФРН
(Deutsche Bank AG, Commerzbank AG та KfW Bankengruppe), Франції (BNP Paribas, Credit Agricole
Group та Societe Generale), Італії (Unicredit Group SA), Нідерландів (ING Groep NV) та США (Citigroup).
В Україні не мають дочірніх установ більшість ГСВБ банків США і жодний ГСВБ з Швейцарії, Японії та
КНР, але Національним банком України зареєстровані представництва кількох відомих банків:
британського HSBC Bank Plc, французьких BNP Paribas і Societe Generale, швейцарських UBS AG і
Credit Swiss, німецького Commerzbank AG.
Детальний аналіз діяльності іноземних банків проведений в 2011 році [1], тому основна увага
буде приділена новим принциповим моментам в діяльності СВБ. Найбільший вплив серед зазначених
банків на фінансовий сектор України має італійська група Юні Кредит, яка до недавнього часу була
представлена двома банками – Укрсоцбанк та Юнікредит (Україна), а з 2012 року розпочато злиття
цих банків в рамках італійської групи. Ця група може бути ідентифікована також як системно важлива
для українського банківського сектору за критеріям частки в активах системи. Для порівняння
наводимо дані про активи найбільших ГСВБ в доларах США (перераховано на обмінний курс долара
до євро та до гривні на дату звіту). Для повноти вибірки ми включили в список найбільші банки
Європи, що не увійшли у перелік ГСВБ, але представлені в Україні (табл. 1). Німецька кредитна
установа з розвитку KfW представлена в Україні двома асоційованими банками: частка в капіталі
ПроКредит холдингу (ФРН) - 13,7%, а в ПроКредитбанку (Україна) - 39%; частка в капіталі Мегабанку 15%, і для розрахунку активів в Україні нами були врахована лише відповідна частина активів
зазначених банків.
Таблиця 1
Активи 29 глобальних системно важливих банків, представлених в Україні, 31.03.2012 (ранг
кожного банку у Європі вказаний в дужках)
Ранг

Назва банку, країна

Загальні
активи, млрд.
дол.
2 805,50

Загальні активи дочірніх
банків (ДБУ) в Україні, млрд.
дол.**
0,20

Частка ДБУ в
активах банків
України, %
0,20%

1 (1)

Deutsche Bank, ФРН

5 (3)
6 (4)

BNP Paribas, Франція
Credit Agricole Group, Франція

2 545,34*
2 514,81

2,82
1,07

2,76%
1,05%

16
19 (8)

Citigroup Inc, США
ING Group, Нідерланди

1 944,52
1 656,88

0,59
0,97

0,59%
0,95%

20 (9)
25 (13)

Societe Generale, Франція
UniCredit S.p.A., Італія

1 592,72
1 244,75

0,04
4,39

0,04%
4,03%

31 (17)
… (18)

Commerzbank, ФРН
Intesa Sanpaolo, Італія

921,83
870,638

0,96
0,55

0,94%
0,53%

… (21)

KfWBankengruppe, ФРН

658,218

0,34

0,33%

Примітки:
* Дані на 31.12.2011.
** Розраховано за офіційним курсом НБУ на 31.03.2012
Джерело : розраховано автором за даними [13; 6]
Дані табл. 1 показують, що український ринок для жодного глобального СВБ не відіграє помітної
ролі, тому у випадку закриття або продажу місцевої установи втрата бізнесу незначна. Тому,
наприклад, навіть продаж збиткового дочірнього банку «Форум» групою Commerzbank за ціною нижче
номіналу капіталу не буде впливати на фінансовий стан цього глобального СВБ.
Окрім глобальних лідерів (ГСВБ), в Україні також представлені інші банки, які нами віднесені до
(1) найбільших панєвропейських банків: міжнародні Райффайзен банк Аваль, Банк Інтеза, Ерсте банк,
та (2) найбільших національних банків країн походження (з першої 10 банків): грецькі банки, кіпрські
банки, один австрійський банк, польський банк, два турецькі банки, один угорський банк та один
казахський банк, а також російські банки, що присутні перш за все в країнах СНД (ВТБ, Сбербанк Росії,
Внешекономбанк).
Наприклад, найбільший в Італії UniCredit Bank є шостим банком в Україні, п’ятим банком в Чехії,
другим в Австрії і восьмим в Росії, а австрійський Raiffeisen Zentralbank є третім в Австрії, четвертим в
Україні, п’ятим в Чехії та 11-м в Росії [13]. Угорський банк ОТП є одним з найбільших банків в
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Угорщині, але не є системно важливим в інших країнах присутності (Східна Європа). Банк БТА
(Казахстан) до кризи 2008 року вважався найбільшим транснаціональним банком на території країн
СНД, зберігав лідерство лише в країні походження, а з 2011 року його нові акціонери вирішили
зосередитися на внутрішньому ринку.
Присутність німецьких установ в банківському секторі є незначною, а найближчим часом
скоротиться, оскільки у липні 2012 року група Commerzbank AG вирішила продати КБ «Форум»
українському інвестору [5], а Дойче банк тривалий час не веде активну діяльність на місцевому ринку.
В Україні представлені французькі банки: BNP Paribas дочірнім банком Укрсибанк (83% акцій),
група Societe Generale – Профінбанком (98,84% акцій). Слід враховувати, що у серпні 2012 року
акціонери Профінбанку вирішили продати кредитний портфель банку «Альфа-банк» та ТОВ «Кредитні
ініціативи» і призупинити діяльність в сфері споживчого кредитування, а в вересні 2012 року
оголосили про унікальне рішення - зменшити статутний капітал шляхом зниження номіналу акцій з 1
гривні до 77 копійок, в результаті статутний капітал цієї установи становитиме 121,44 млн. грн. [8].
Фінансова група ING згорнула свій роздрібний бізнес в 2008 році, і зосередилася на
корпоративному бізнесі, без філіальної мережі. Такої стратегії дотримується й український Сітібанк.
Розвиваються в Україні як універсальні банківські установи Укрсиббанк, ЮніКредит (Укрсоцбанк),
Райффайзен банк Аваль, Правекс банк (Банк Інтеза), Ерсте-банк.
Особливе значення для фінансової системи в Україні набувають великі російські банки. Їх
діяльність в Україні характеризується наступними ознаками:
1) переплетіння інтересів банків, російських фінансово-промислових груп та правлячих
політичних кіл;
2) добре знання специфіки роботи на місцевому ринку, базування на давньому партнерстві
великих українських та російських компаній;
3) використання знайомих широкому загалу брендів банків радянської епохи: Сбербанк,
Внешекономбанк, Внешторгбанк;
4) готовність акціонерів реально капіталізувати дочірні банки і надавати технічну допомогу в
плані управління ризиками та загального менеджменту.
За розміром активів материнські російські банки значно домінують над найбільшими
українськими банками (див. табл. 2).
Таблиця 2
Найбільші 10 банків за розміром активів в Росії, вересень 2012 року
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва банку

Розмір активів, млрд дол.
США

Питома вага в активах системи,
%

411,4
134,1
86,9
51,6
45,9
43,4
35,6
27,9
21,5
20,0
878,4
547,6
1 426,0

28,85
9,40
6,10
3,62
3,22
3,04
2,50
1,96
1,51
1,40
61,60
38,40
100,00

Сбербанк Росії
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Банк Москви
ВТБ 24
Альфа-Банк
ЮніКредит Банк
Росбанк
Промсвязьбанк
Разом перші 10 банків
Інші банки
Разом 946 банків

Джерело : розраховано автором за даними [9]
Виходячи з частки в активах, системно важливими в Росії із зазначених у табл. 2, на думку
автора, є Сбербанк Росії, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москви (не враховуючи його
консолідації з ВТБ) та ВТБ 24 (частка в активах системи більше 3%). За винятком Газпромбанку і
Россельхозбанку, всі вони мають дочірні банки в Україні. Однак лише Сбербанк Росії і ВТБ входять в
групу найбільших українських банків. Частка найбільших банків, як показує порівняльний аналіз країн
Європи, на ринку в Україні є значно нижчою від багатьох сусідніх країн Європи [4]. У табл. 3 нами
відображена роль найбільших іноземних банків в економіці, виходячи з питомої ваги у активах та
пасивах системи. Якщо виходити з розуміння суттєвості як частки в активах або зобов’язаннях банків
країни на рівні 5% і вище, то системного значення серед представлених в Україні російських банків
набуває лише «Промінвестбанк» (належить Зовнішекономбанку) за показником кредитування
юридичних осіб.
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Таблиця 3
Частка іноземних системно важливих та стратегічно важливих банків, що входять до 1
групи, в активах і коштах клієнтів банківської системи України, на 01.07.2012

Назва банку
Промінвестбанк
Укрсоцбанк
ВТБ Банк
Укрсиббанк
Альфа-Банк
ОТП Банк
Сбербанк Росії
1 Група банків
Банківська система
Райффайзен Банк Аваль
Промінвестбанк
Укрсоцбанк
ВТБ Банк
Укрсиббанк
Альфа-Банк
ОТП Банк
Укргазбанк
Сбербанк Росії
1 Група банків
Банківська система

В активах
системи
3,7
3,6
3,5
2,6
2,5
1,9
1,8
66,7
100,0
В коштах клієнтів
5,1
2,7
3,1
2,1
3,4
2,4
1,7
1,2
1,7
66,1
100,0

Питома вага банків, %
В кредитах юридичним
В кредитах фізичним
особам, %
особам
5,6
0,4
2,5
11,2
4,0
2,3
1,1
7,4
2,6
2,8
1,8
4,0
2,7
0,3
68,3
72,4
100,0
100,0
В коштах юридичних осіб В коштах фізичних осіб
5,9
4,6
3,2
2,5
3,0
3,2
2,8
1,6
3,5
3,3
2,6
2,2
1,9
1,6
1,0
1,4
1,5
1,8
61,1
69,0
100,0
100,0

Джерело : розраховано автором за даними [6]

Перша група банків має вирішальний вплив на банківську систему України: всі іноземні банкичлени 1 групи контролюють 22,1% коштів клієнтів, 24% активів банківської системи. Цьому сприяють
більш високі стандарти управління ризиками і вимоги до відбору позичальників, а також у значній мірі
– відсутність масштабних операцій з спорідненими компаніями. Не враховуючи просту екстраполяцію
зростання цих показників на наступні 5-10 років, візьмемо до увагу кращу якість контрольованої
частини ринку іноземними банками. Їхня подальша експансія стримується лише звуженням сегментів
привабливої клієнтури. Найбільші іноземні системно важливі банки мають, як правило, кращу
капіталізацію за розміром капіталу та потенціал підтримки банку акціонерами (табл. 4).
Таблиця 4
Окремі показники капіталізації іноземних системно важливих та стратегічно важливих
банків, що входять до 1 групи, на 01.07.2012, млн. грн.

Назва банку
Райффайзен Банк Аваль
Промінвестбанк
Укрсоцбанк
ВТБ Банк
Укрсиббанк
Альфа-Банк
ОТП Банк
Сбербанк Росії
1 Група банків
Банківська система

Статутний
капітал
3,00
5,30
1,27
5,42
8,87
4,64
2,87
2,99
105,26
180,49

Усього
власного
капіталу
6,38
5,09
6,43
3,49
2,61
4,15
3,21
2,87
105,68
163,78

Джерело : розраховано автором за даними [6]
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Власний капітал
до зобов’язань,
%
15,5
14,2
19,2
10,1
10,0
17,4
17,7
16,5
16,7
17,4

Адекватність регулятивного
капіталу до зважених на
ризик активів, %
19,0
11,9
19,4
12,4
18,3
17,8
20,3
14,3
НД
НД
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З вище наведеної таблиці видно, що покриття активів власним капіталом у іноземних банків нижче
середнього у банківській системі (15,1%), особливо у Укрсиббанку та ВТБ банку, але є прийнятною.
Надмірно висока капіталізація може означати, на нашу думку, що такій банк має недостатній потенціал
залучення ресурсів на ринку. На першій погляд, запровадження додаткового буферу капіталу (на 2-5%
вище існуючих нормативів адекватності капіталу) не буде таким складним завданням для іноземних
системно важливих банків, оскільки акціонери мають достатньо ресурсів. В рамках антикризових програм
оздоровлення багато материнських банків критично переглядають перспективи розвитку бізнесу в Україні,
віддаючи перевагу ринкам з більш привабливими умовами та кращим потенціалом розвитку. Тому від
багатьох західних банків можна очікувати виходу з українського ринку.
Іноземні СВБ в Україні не користуються стабілізаційними кредитами Національного банку, а
спираються у разі потреби на ресурси материнських банків. Крім того, деякі представлені в Україні іноземні
СВБ отримували значну фінансову допомогу в країнах походження (наприклад, корпорація Commertzbank
була частково націоналізована, а американський Citibank був фактично врятований державою).
Слід також враховувати, що запровадження з 2013 року в Україні нагляду на консолідованій
основі торкнеться тих міжнародних СВБ, які представлені в Україні більше, ніж однією фінансовою
установою в утворюють таким чином банківські групи: наприклад, ОТП-банк має асоційовані компанії з
управління активами, а Райффайзен Сентрале контролює в Україні банк, лізингову компанію,
інвестиційну компанію та компанію з управління активами. Для таких банківських груп передбачене
встановлення додаткових нормативів з капіталізації, ліквідності і кредитного ризику [7].
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки:
для оцінки стійкості іноземних СВБ та їх впливу на фінансову стабільність України слід враховувати
такі додаткові чинники: фінансовий стан материнського банку, стратегію акціонерів щодо підтримки
українського банку, розбіжності в регулюванні системно важливих банків в різних країнах, ринкові
позиції конкретного СВБ в різних країнах. Актуальним є кооперація органів нагляду за банками, що
входять до кола глобальних системно важливих фінансових установ або до найбільших банків в
країнах походження.
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Анотація
Стаття присвячена ідентифікації іноземних системно важливих банків, що присутні в
Україні. Досліджуються результати діяльності таких банків, враховуючи позиції їх материнських
банків на ринках країн походження. Зроблений висновок про незначний вплив на фінансовий сектор
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глобальних іноземних банків та зростаюче системне значення регіональних (європейських) банків
для України. Підкреслюється необхідність консолідованого нагляду за такими банками і
моніторингу фінансового стану їх материнських корпорацій для врахування в оцінці фінансової
стійкості місцевих банків.
Ключові слова: банківський сектор, системно важливі банки, регулювання банків, банківський
нагляд, консолідований нагляд.
Аннотация
Статья посвящена идентификации иностранных системно важных банков, которые
присутствуют в Украине. Исследуются результаты деятельности таких банков, учитывая
позиции их материнских банков на рынках стран происхождения. Сделан вывод о незначительном
влиянии на финансовый сектор глобальных иностранных банков и растущее системное значение
региональных
(европейских)
банков
для
Украины.
Подчеркивается
необходимость
консолидированного надзора за такими банками и мониторинга финансового состояния их
материнских корпораций для учета в оценке финансовой устойчивости местных банков.
Ключевые слова: банковский сектор, системно важные банки, регулирование банков,
банковский надзор, консолидированный надзор.
Annotation
The article is devoted to identifying systemically important foreign banks, which operate in Ukraine.
We investigate the performance of these banks, taking into account the position of their parent banks in
home countries markets, and came to conclusion about negligible impact on the financial sector of global
foreign banks and growing systemic importance of regional (European) banks in Ukraine. It is emphasized
the necessity of consolidated supervision of such banks and monitoring financial condition of their parent
corporations to account in assessment of the financial resistibility of local banks.
Key words: banking sector, banking business, systemically important banks, bank regulation, bank
supervision, consolidated supervision.
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